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James Joyce 

Melek Kamburoğlu 

1882: İrlanda’da milliyetçi hareket. 6 Mayıs’ta Lord Frederick Cavendish ve 
 Thomas Burke bir suikast sonucu öldürülürler.1  
 

James Augustine Joyce, 2 Şubat 1882’de, Dublin’in kenar 
mahallelerinden biri olan Rathgar’da dünyaya gelir. Doğduğu güne 
özel bir anlam vermek hoşuna gider. Budgen’le2 aynı yıl doğduğunu 
keşfeder.  Doğum gününü tamamen kendine özgü kılmak amacıyla 
hem Ulysses hem de Finnegans Wake’in ilk baskılarını bu güne 
getirmek için büyük bir uğraş verir. Adının Fransızca joyeuse ya da 
Latince joca kökenli olmasından keyif alır. Bu durum, edebiyatın 
“joy’un (neşe) kutsal ruhunu” ifade etmesi gerektiğinin işaretidir.3   
 
1885: Parnell, 85 yandaşıyla tekrar seçilir.  
  Zola: Germinal,  Walter Peter: Marius the Epicurean, 
 Huysmans: Tersine , Maupassant: Güzel Dost 
 Mark Twain: Huckleberry Finn’in Maceraları.   

1886:  Gladstone: Özerklik projesi. Avam Kamarası’nda reddedilir.  
 Nietzsche: İyinin ve Kötünün Ötesinde,  
 Tolstoy: Karanlığın Gücü 
 

Joyce 5 yaşındayken, dini ve milliyetçi duyguları oldukça güçlü 
olan bir mürebbiye gelir. Sanki bir dakika sonra olacakmış gibi 
durmadan dünyanın sonundan söz eder. Gökyüzünde şimşek 
çaktığında, James’e nasıl haç çıkaracağını öğretir. Yetişkinler 
dünyasında büyüyen; dal gibi narin, solgun yüzlü, açık mavi gözlü 
küçük bir çocuktur. Kutsal gücün ve gazabın bir aracı olarak yıldırım, 
Joyce’un zihninde güçlü bir iz bırakır. Ömrünün sonuna kadar, bu sesi 
duyduğunda, titremekten kendini alıkoyamaz.  Bu durum, bir çok 
eserinde, özellikle Finnegans Wake’in giriş bölümünde görülür. Bu naif 
korkusuna şaşıran bir arkadaşına şöyle der: ”İrlandalı bir Katolik 
olarak yetiştirilmedin.”4   
 
1887: The Times, Parnell’ı teröristlerle işbirliği yapmakla suçlar. 
 Edouard Dujardin: Defneler Kesildi 
1888:  Engels: Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesi’nin  

                                                     
1 Majault, s. 4 
2 Frank Budgen (1882-1971), İngiliz ressam ve yazar. 
3 Ellmann, s. 41 
4 Ellmann, ss. 43, 44 
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 Sonu, 
 Nietzsche: Kişi Nasıl Kendisi Olur?  Verlaine: Yan Yana, 
 Ibsen: Yapı Ustası Solness,  Strindberg: Matmazel Julie 
 

Babası Joyce’u en iyi katolik okulu olan Clongowes College’a 
gönderir. Joyce ilerideki yıllarda şöyle diyecektir: “Benden bir Katolik 
olarak değil Cizvit olarak söz etmeniz gerekir. Sorunları, en kolay 
araştırılacak ve karar verilecek biçimde belli bir sıraya koymayı, 
onlardan öğrendim.”5   
 
1890: Parnell’in politik yaşamı sona erer.   
 Bergson: Bilincin Dolaysız Verileri,   
 W. B. Yeats: Ossian’ın Yolculukları  
 William James: Psikolojinin Prensipleri  
 
1891:  James tatillerde eve geldiğinde, babası ve arkadaşının, 
Parnell’dan6 başka konuştuğu bir konu hatırlamaz. Baş eğmez insan 
imgesiyle tüm İrlanda’yı etkileyen Parnell’ın, dostlarına karşı bile 
soğuk davranması, Joyce’un gözlerini kamaştırır. 1889’da şöhretinin 
doruğunda iken, evli bir kadınla ilişkisi yüzünden gözden düşer. Çok 
geçmeden, aralarında o güne dek kendisine vefayla bağlı olan Tim 
Healy’nin de bulunduğu dava arkadaşları tarafından yalnız  bırakılır. 
1891’de Parnell’ın ölümünün ardından, 9 yaşındaki Joyce “Et tu, 
Healy!” başlıklı şiiri yazar. Kardeşi Stanislaus, şiirin Parnell’ın 
ölümüyle bittiğini anımsar:7 
 
  Zamanın sarp kayalarına konmuş acaip yuvasında 
  Bu ... yüzyılın iğrenç şamatasının olduğu yerde 
  Artık hiçbir şey ona zarar veremeyecek. 
 
1892:  Yeni bir özerklik tasarısı Lordlar Kamarası’nda reddedilir.  
 W.B. Yeats: Kontes Cathleen,  G.B. Shaw: İlk komediler. 
1893: Avrupa’da anarşist hareket.  Douglas Hyde: Gaelic League  
  Hyde: Caonnachts’ın aşk şarkısı,     Mallarmé: Düzyazı ve Şiir 
 

Belvedere College’a girer. İlk yılda Latince, Fransızca ve 
İtalyanca seçer. Bu yıllardan hatırladığı kitap ise Ulysses’in Maceraları 
olacaktır. 
 
1894: Taşındıkları evi, küf kokusunu, “Araby” adlı öyküde anar. 
Komşularından birinden, Ulysses’in Nausicaa bölümünde söz eder. 
Aynı sokaktan başka bir komşusu ise Dublinliler’deki öyküye adını 

                                                     
5 Ellmann, s. 46 
6 Charles Stewart Parnell (1846-1891), İrlandalı siyasetçi, devlet adamı.  
7 Ellmann, ss. 51, 52, 53 
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veren Eveline’in  babasıdır. Eveline, gerçekte aşık olduğu denizciyi 
terketmez; Dublin’e yerleşirler. Belvedere’de iken kardeşiyle okulu 
asıp Dublin’e enerji sağlayan elektrik santrali Pigeon House’a doğru 
yürürler. Yolda karşılaştıkları eşcinsel, Joyce’un  “Bir Karşılaşma” adlı 
öyküsünde yer alır. Bir akşam tiyatro dönüşü ilk deneyimini yaşar. 
Önce kutsal ve günah arasında çelişkiye düşer, ardından inzivaya 
hazır olduğunu düşünür. Günah çıkarır ve güçlü bir maneviyat 
duygusu hisseder. Belvedere’de din adamlarının din ve tanrı 
hakkındaki konuşmaları, çocukluğunda tohumları ekilen suçluluk ve 
korku duygularını güçlendirir, inancı sarsılmaya başlar. Günahkârlık 
duygusu altında ezilir. Sanatçının Portresi’nde, Stephen, okulun son 
günlerinde, sahilde yürüyüş yaparken bir kız görür. Eteğini yukarı 
çekmiş, suyun içinde oynayan bu kızın güzelliği, ona gerçeğin 
parlayışı gibi gelir. Hiçbir vicdan azabı duymadan yaşam ve sanatı 
seçer.  Kiliseye sadakati terk eder.8 Power’la9 bir söyleşisinde “Bana 
hep öyle gelmiştir ki Asurlular ve Mısırlılar, hayvanların hayatlarındaki 
gizemi, bizden daha iyi anlamışlardır; bu gizem, konusu insan olan ve 
hayvanları yalnızca  insanın hizmetkârı olarak gören Hristiyanlıkta, 
neredeyse göz ardı edilmiştir. Yeni Ahit’te köpek veya kedilerden 
sevgiyle bahsedilen bir an hatırlamıyorum ve şeytanların Gadarene 
domuzuna dönüşmüş oldukları düşüncesine de hep karşı çıkmışımdır. 
İnsan, Matta’da geçen kır zambakları meselinin ‘Giyecek konusunda 
neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın! 
Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler’, doğanın bilinçaltı yaşamının neden 
göz ardı edildiğini merak ediyor insan.” diyecektir.10 

Okul günlerinin sonlarına doğru, Ibsen’in11 alaycı geleneksel 
ahlâk anlayışını sorgulayan oyunlarında, ince alayın idealizmle el ele 
gittiğini sezer. Sanatçı anlayışı, kendi ruhuyla hesaplaşmasına neden 
olur. Ibsen’deki uzak durma felsefesini benimser. Dramanın önemini  
Ibsen’in eserleri aracılığıyla kavrar. Para bulduğu sürece tiyatroya 
gider.12  
 
1898:  İspanya-Amerika Savaşı. Fransa-Rusya İşbirliği. Dreyfus Davası. 

Fachoda. Sinemanın doğuşu. 
 Henry James: Fildişi Kule, Wilde: Reading Zindanı Baladı,
 Mallarmé: Zarla Asla Dönmeyecek Şans. 
 
 University College’a girer.  

                                                     
8 Ellmann, ss. 63, 64, 68, 78 
9 Arthur Power (1891-1984), İrlandalı ressam ve yazar. 
10 Power, ss. 68, 69 
11 Henrik Ibsen (1828-1906), Norveçli romancı, oyun yazarı. Ülkesinde 
   hakarete uğrayınca önce Venedik sonra Roma’ya yerleşir. On yıl sonra 
   ülkesine döner, Oslo’da ölür. 
12 Ellmann, ss. 76, 77 
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1899:   Boer Savaşı. İrlanda Edebi Tiyatrosunun İlkleri.   
 Comtesse Cathleen’in Protestosu. 
1900:  Boxer İsyanı. 
 Husserl: Mantık,  Joseph Conrad: Lord Jim.  
 Gerhart Hauptmann: Michael Kramer. 
 

Ibsen ve oyunları hakkındaki düşüncelerini “Drama ve 
Yaşam”da bir araya getirir. Bu makale Joyce’un sanatçı olarak bakış 
açısının ipuçlarını verir. Çağdaş materyalleri savunur, Wagnerci13 
ritme ilgi duyar, gelenekçilikten nefret eder. Yaşamın yasalarının 
evrensel olması gereğini, gerçek insanlarla mitolojik olanların 
ayrılmazlığını savunur. Bu ilkelerini Sanatçının Portresi, Ulysses ve 
Finnegans Wake’te uygulamaktan kaçınmaz. Ibsen’in “Biz Ölüler 
Uyanınca” adlı oyunu hakkındaki yazısı Fortnightly Review’da14,  
“Ibsen’in Yeni Draması” başlığıyla  yayımlanır. Ibsen’in övgüsünü alır.  
Ardından 20. yüzyılda yayımlanan eserleri okumaya başlar. Ibsen’in 
eserlerini orijinalinden okumak için Danca, baş havarisi Hauptmann’ın 
son eserlerini okuyabilmek için de Almanca öğrenmeye başlar.15 19 
yaşında Ibsen’e yazdığı mektupta “Sizin bilinmeyen ya da az ve 
bulanık bilinen adınızı kolejde cüretle andım. Dram tarihinde hak 
ettiğiniz yeri sizin için savundum. Yaptığım, sizdeki büyük etkinliği, 
kişisel olmayan gücü, küçük iddialarınızı, alayınızı, tekniğinizi ve 
orkestra uyumunuzu göstermekti, bunlarda önderlik ettim.” diyerek 
idealini dile getirir.16 Stephen Hero’ya başlar. 
 
1901: Çin-Japon Savaşı. Kraliçe Viktorya ölür. Edouard VII taç giyer. 
 Thomas Mann:  Buddenbrook Ailesi. 
  
  “Rabblement’in Günü” başlıklı yazısı yayımlanır. 
 
1902:  Çehov: Üç kız kardeş,   Gide: Kalpazanlar,   
 Gorki: Ayaktakımı Arasında,  Croce: Estetik. 
  

“James Clarence Mangan”17 hakkında bir konuşma yapar. 
Üniversiteden mezun olur. Yazın alanındaki ustalığı kendini 
göstermeye başlar. Aynı zamanda birçok koşuk ve düz yazı taslakları 

                                                     
13 Richard Wagner (1813-1883), Alman opera bestecisi, tiyatro direktörü, 
müzik 
   teorisyeni ve yazarı.  
14 1865’te kurulan 19. yüzyılın etkili İngiliz  dergisi. 
15 Ellmann, ss. 95, 98, 99, 102 
16 Sanatçının Mektupları, s. 18 
17 (1803-1849), İrlandalı şair. 



 9

ya da “epiphany”18 yazmaya devam eder. Ardından tıp eğitimi görmek 
üzere Paris’e gider. Yarattığı kahramanların toplumun kurbanı olmayı 
kabullenmelerinin aksine, ülkesinden ayrılmayı tereddüt etmeksizin 
göze alır. Özgürlük arayışı sürgünde olmayı zorunlu kılar. 
Kitaplarında, ayrılığın çeşitli biçimlerini anlatır. Ona göre, yazma 
eylemi de aslında bir çeşit sürgündür.19 Umutsuzluğunun kaynağı 
olarak toplumu görür ve saldırmaktan çekinmez.. 
 
1903:  Annesinin rahatsızlığı nedeniyle Dublin’e çağırılır. Annesi, 
ölüm korkusuyla onun günah çıkarmasını ister ama Joyce bu isteği 
kabul etmez. Dublinliler’e başlar. Stanislaus, günlüğüne  “olayların 
heyecanıyla yaşar, sıkıldığı için, içki içerek veya mekân değiştirerek, 
dengeli bir hayattan kaçar. Saman alevi heyecanlara düşkündür, en 
sıkışık zamanda en iyi eserlerini verir.” diye not alır.20 
 
1904: Rusya-Japonya Savaşı.  
 Freud: Günlük Hayatın Psikopatolojisi, 
 Synge: Denize Giden Atlılar. 
 

  
İrlanda’nın geleceğini Avrupa 
Edebiyatı’na açılmakta gören Joyce, 
İrlanda Edebiyat Rönesansı hakkında 
“The Holy Office” adlı şiiri yazar. Keskin 
zekâsını yansıtan bu çatal dilli yergide, 
bu akımın öncüleri olan yazarları 
ayaktakımı ve köleler olarak niteler. Şiiri 
Dublin’de bastırır, ama basımcı 
ödemeyi nakit isteyince yerginin 
dağıtımı gerçekleşmez.21  
   
 

 
      KUTSAL GÖREV 
 

  Kendim adlandıracağım kendimi 
  Şu isimle, Arıtma Müshili, 
  Bütün yolları birbirine katan ben 
  Vazgeçtim şairlerin dilbilgisi kitabından, 
  Taşıdım meyhaneye, kerhaneye 

                                                     
18 Bir anda gerçekleşen kavrayış. 
19 Ellmann, s. 140 
20 Ellmann, s. 265 
21 Oda Müziği 
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  Aristoteles’in keskin zekâsını, 
  Hevesli ozanlar yanılmasın diye 
  Burada yorumlamalıyım kendimi: 
  ( ... ) 
 
 10 Haziranda, Nora’yla22 tanışır; ona aşık olur. Yakın arkadaşı 
Vincent Cosgrave, Nora’yı Joyce’tan ayırmak için, Joyce’un aşkının 
uzun sürmeyeceğini; onun bir deli olduğunu söyler. Bu durum 
Sürgünler’de, Bertha’nın kocasının bir çılgın olup olmadığını seslice 
düşünmesi biçiminde yer alır.23 Nora’ya Ağustosta yazdığı 
mektubunda “Zihnim mevcut toplumsal düzeni ve Hristiyanlığı 
tamamen reddediyor; yuva, tanınmış değerler, yaşam biçimleri ve dini 
kurumlar. Ev fikrini nasıl sevebilirim? Evim basitçe benim de miras 
aldığım savurgan geleneklerle yıkılmış orta sınıf işiydi. Annem 
yavaşça öldürülmüştü, sanırım babamın yanlış davranışlarıyla, yıllar 
süren dertlerle ve benim alaycı, içten davranışlarımla. Tabutunda 
yatarken yüzüne baktığımda anladım ve onu kurban eden sisteme 
kahrettim... Altı yıl önce Katolik kilisesini hınçlı bir nefretle terk ettim. 
Tabiatımın şevkiyle benim için orada kalmanın olanaksızlığını 
anladım. Öğrenciyken gizli bir savaş verdim ve onun bana sunduğu 
olanakları reddettim. Böyle yapmakla kendimi dilenci yaptım fakat 
onurumu korudum. Şimdi yazdıklarım, söylediklerim ve yaptıklarımla 
açık savaş veriyorum. Serseri olmadıkça toplumsal düzene uyamam... 
Ben, milletin alçaklığının, köleliğinin düşmanıyım; senin değil. Bütün 
gizliliğimin altındaki basitliği görebiliyor musun? Hepimiz maske 
takarız...” diyerek iç dünyasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer.24

       
 Russell’ın25 önerisiyle Irish Homestead26 için yazdığı 
Dublinliler’in ilk öyküsü “Kız Kardeşler”, Stephen Dedalus takma adıyla 
yayımlanır. Öykü boyunca papazın felçli olması, toplumun genel halini 
temsil eder. Joyce, insan ruhunu kelimelerle  yansıtmakta ustadır. 
“Eveline” kendinin farkına varmaya çağırır. “Eveline” ve “Yarıştan 
Sonra” adlı öyküleriyle, “Parlak Bir Meslek” adlı oyununun tiyatroda 
yer almasını desteklemeyen Yeats’in27 eserlerine meydan okur. Her üç 
öykü de Irish Homestead’de yayımlanır.28 Curran’a29 1904’te yazdığı 
mektubunda şöyle der: “Muhteşem! Binlerce feodal teşekkür. Berbat 
                                                     
22  Nora Barnacle (1884-1951), Galway’li bir fırıncının kızı. Joyce’la   
    tanıştığı sırada Dublin’de Finn’s Hotel’de çalışmaktadır.  
23 Ellmann, s. 195 
24 Sanatçının Mektupları, ss. 30, 32 
25 George William Russell (1867-1935), İrlandalı şair, eleştirmen. 
26 1895’te kurulan haftalık İrlanda tarım gazetesi. 
27 William Butler Yeats (1865-1939), İrlandalı şair ve oyun yazarı. 
28 Ellmann, ss. 198, 200 
29 Constantine Peter Curran (1883-1972), Joyce’un sınıf arkadaşı. 
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bölümü bitirdim -102 sayfa- ve şimdi kitap Russell’da. Bir hafta içinde 
bölümü sana göndereceğim. Bir gazete için bir dizi epicleti30 -10 tane- 
yazıyorum. Birini yazdım. Birçoklarının şehir dediği kanama veya 
felcin ruhuna ihanet etmek için diziye Dublinliler adını verdim. Bütün 
limeriklerimin31 lüks baskısını hemen ara. Daha daha sonra.”32 
Ağustosta sahneyi iki kişiyle paylaşmak üzere, konsere davet edilir. 
Konser çok geç başlayıp  piyano eşlikçisi de ayrılınca; Joyce, hem 
piyano çalar hem de şarkısını söyler. Bu olay “İyi Anne” adlı öyküye 
konu olur. Ekimde Russell’ı, “...Bay Norman’a üçüncü öyküm ‘Yarıştan 
Sonra’yı bugün verdim ...“ diye yazarak, gelişmelerden haberdar 
eder.33  
 İrlanda’nın kültürünün, aile yapısının, papaz baskısının 
sanatını olumsuz etkilediğini düşünen, ”Sevgili aşkım, Dublin beni 
hasta, hasta, hasta ediyor. Başarısızlık, hınç ve mutsuzluk kenti. 
Dışında olacağım günleri bekliyorum” diyen Joyce, Nora’yla 
Dublin’den ayrılır.34 Zürih üzerinden gittikleri Adriyatik kıyısındaki 
Pola’ya yerleşirler.  İtalyanca ve Almancasını geliştirmek için çabalar. 
Kitabın adını, Stephen Hero yerine Sanatçının Portresi koymayı 
düşünür. Aquinas’ın güzel bir eserin kavranışındaki “algılanmalı, kabul 
edilmeli, tatmin duygusu bağışlamalı” kuramını bu eserinde “bütünlük, 
uyum, aydınlık” olarak kullanır.35 Bir türlü kopamadığı Dublin’le olan 
bağını mektuplarla sürdürür. Berlitz School’un Trieste şubesine 
gönderilir.   
 
1905:  Birinci Rus Devrimi. Fransa’da kilise ve devlet ayrılır.  
 Einstein: Göreceli Zaman Teorisi. 
 Proust Kayıp Zamanın İzinde’ye başlar.  
   
 Temmuzda “Sevgili Stannie, yarın sana Dublinliler’in 5. 
öyküsü Pansiyon’u gönderiyorum... 6. öyküyü de yazdım, Suretler. 
İstediğim, yıl sonuna kadar Dublinliler’i tamamlamak ve arkasından bir 
kitap, Taşralılar! Bu öykülerden olağanüstü hoşnutum. Pansiyon’da 
beş sözcüklük hoş bir bölüm var, onu bul!.. Dokuz ay önce İrlanda’yı 
terk ettiğimde, koşulları anımsarsın. Yaşamımda yaptığım bütün 
şeyler gibi bu da bir denemeydi. Gerçeği söylemek gerekirse bu 
deneyin başarısızlığa uğradığını söyleyemem (Bu ay içinde bir 
çocuğum olduğunu, romanımın 500 sayfasını, öykülerimden üçünü 
yazdığımı, Almanca ve Danca’yı oldukça iyi öğrendiğimi, bunların 
                                                     
30 Epiclesis (dua) sözcüğünden türetme. 
31 Limerik: Bir, iki ve beşinci mısraları aynı, üç ve dördüncü mısraları  
    aynı kafiyeli nükteli bir şiir türü. 
32 Sanatçının Mektupları, s. 28 
33 Ellmann, s. 204 
34 Necip Tosun 
35 Ellmann, s. 227 
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yanında işimin -bana göre- dayanılmaz görevlerini yerine getirdiğimi 
ve iki terziyi dolandırdığımı düşünürsek.).” Eylülde ise “...Sana 
Dublinliler’in 9. öyküsünü gönderiyorum, Bir Karşılaşma.” diye yazar 
kardeşine. Dublinliler’i bitirir. Yayıma vermeden önce öykülerdeki tüm 
detayların gerçeğe uygun olması için gözden geçirir, kardeşi 
Stanislaus’tan kontrol etmesini ister: “Sevgili Stannie, lütfen bana 
aşağıdakiler hakkında bilgi ver: Kızkardeşler: Papaz kıyafetiyle 
gömülebilir mi? İdarehanede Ulusal Bayram Günü: Aungier St ve 
Wicklow, Royal Exchange bölgesinde mi? Belediye seçimleri ekimde 
yapılabilir mi? Üzücü Bir Olay: Polis, Sydney Parade’de bir kaza, 
Vincents Hastanesi’ne gider mi? Yarıştan Sonra: Polisin erzağı 
hükümet tarafından mı, özel ihalelerle mi sağlanıyor? Bu soruları 
olabildiğince çabuk yanıtla... Çarşamba veya perşembe günü sana 16. 
öykü Bir Anne’yi yollayacağım. Ve kitap kasımda bitmiş olacak...  
Romanıma benzeyen bildiğim tek kitap Lermontoff’un36 Günümüzün 
Kahramanı’dır...”37 
 Oğlu Giorgio dünyaya gelir. Bir kadın ve çocuğun 
sorumluluğunu taşımak, yeniden içmeye başlamasına neden olur. 
Destek olmasını umarak Stanislaus’tan Trieste’ye yerleşmesini ister. 
Dublinliler’in el yazmasını yayınevi yöneticisi Grant Richards’a yollar.  
 
1906: Algeciras Konferansı. Emek Partisi ve Sinn Fein kurulur. 
 Bergson: Yaratıcı Evrim.   
 
 Matbaacının itirazlarını giderme çabası sonuç vermez. Joyce 
ne kadar taviz verirse daha fazlası istenir. Bu durumdan olumsuz 
etkilenen yazar, kendini bir türlü Stephen Hero’ya veremez. 
Temmuzda, Nora ve oğluyla Roma’ya taşınır. Bankada çalıştığı bu 
dönemi mutsuz geçirir. Roma’dayken İrlanda’ya bakışı, dolayısıyla 
dünyaya da bakış açısı değişir. Roma’da mezarların ve  ölülerin göz 
önünde olması, Dublin’deki  insanı kuşatan katolik kilisenin baskılarını 
çağrıştırır. Ölülerin yaşayanların hayatına bu ölçüde girebilmeleri,  
Ölüler’de yer alır.  Öyküde odak noktası, ailesinin Dublin’deki üç 
kuşağı olmasıyla birlikte, konu Galway’de geçen bir olay, Nora’nın 
ölen eski erkek arkadaşıyla olan ilişkisidir. Ulysses’i yazmayı düşünür. 
Kahraman olarak, dışlanmış Dublin’li bir Yahudiyi seçer. Boşanma 
davasını izlediği yahudi bir çift hakkındaki iddia ve söylentileri 
kitabında kullanmak üzere not alır. Kadının, kocasını aldattığı 
söylentiler arasındadır. Yayımcı Grant Richard’ın Dublinliler’i 
basamayacağı öğrenir.   
 

                                                     
36 Joyce, Lermontoff’un kahramanının düellosunu, kendisinin Gogarty   
    ile kavgasına benzetiyor.  
37 Sanatçının Mektupları, ss. 42, 52, 53, 55 
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1907: Dublin’de, Batı Dünyası’nın Soytarısı’nın sahnelenmesi kavgaya yol 
 açar. Milliyetçi Hareket depreşir. 
  
  Roma’daki son gecesinde iki postacıyla epey içer, onlarla 
dans etmeye gider. Bankadan aldığı aylığını gören bu iki adam 
tarafından soyulur. Gürültülere çıkanlar onu tanırlar, böylece hapse 
atılmaktan kurtulur. Yaşadığı bu duruma, Ulysses’in Circe bölümünün 
sonunda iyilik olarak yer verir.38 
 Joyce’un şair yönü ülkemizde pek bilinmez. Halbuki yazarın ilk 
yayımlanan kitabı, Chamber Music (Oda Müziği) adlı şiir kitabıdır. Lirik 
şiirlerin de yer aldığı kitabına bu adı vererek müzikal özellikleri öne 
çıkarır. Şiirler, aşkın tensel ve duygusal yanlarını bir araya getirir. 
Joyce, yıllar sonra, bu şiirlerinin yayımlanmış olmasından utanç 
duyduğunu söyler. Şair yönü Dante39, Blake40, Shelley41 ve 
D’Annunzio42 gibi lirik şairleri izlerken, yazarlığının kökleri de 
Aristoteles, Aquinas, Flaubert43 ve Wilde’a44 uzanır.45  
 Ibsen’in, artık beklentilerini tam olarak karşılamadığını 
Stanislaus’a “İşin gerçeği Ibsen çok basit kalıyor. Yaşam anlattığı 
kadar basit değil. Ben aklın binbir karmaşasını dile dökmek istiyorum.” 
diye yazarak belirtir. Stephen Hero’yu Sanatçının Portresi biçiminde 
yazmaya başlar. Otobiyografisiyle birlikte, sanat anlayışını, “katolik, 
milliyetçi, sosyalist” olarak nitelendirilen İrlanda’da hissettiği yalnızlığı; 
İrlanda’yı terk edişini bu romanında anlatır.46   
 
1909:  Bosna-Hersek ilhak edilir. Blériot Manş denizini geçer.  
 Lenin: Materyalizm ve Ampiryokritisizm. 
 
 Joyce, Synge47 ve Yeats’in eserlerini İtalyancaya çevirir. 
Giorgio ile Dublin’e gider. Yakın arkadaşı Byrne, daha sonra 
Ulysses’te Bloom’a ait olacak evinde ağırlar. Arkadaşı Cosgrave’ın, 
tanıştıkları sırada Nora’yla çok yakın oldukları yalanına inanan Joyce, 
ihanete uğradığı düşüncesiyle sarsılır. Sürgünler’deki kahramanı 
Richard sadakat hakkında düşünmeye başlar.48 Nora’nın 

                                                     
38 Ellmann, ss. 271, 272, 285, 286, 287 
39 Dante Alighieri (1265,1321), İtalyan ozan ve politikacı. 
40 William Blake (1757-1827), İngiliz şair, ressam ve mistik vizyoner. 
41 Percy Bysshe Shelley, (1792,1822) , İngiliz romantik dönem şairi. 
42 Gabriele D’Annunzio (1863-1938), İtalyan romancı, şair, oyun ve  
    öykü yazarı. 
43 Gustave Flaubert (1821-1880), Fransız romancı ve yazar. 
44 Oscar Wilde (1854-1900), İrlandalı yazar ve şair. 
45 Oda Müziği 
46 Ellmann, s. 312 
47 John Millington Synge (1871-1909), İrlandalı oyun yazarı ve şair. 
48 Sürgünler, s. 158 
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sadakatinden emin olunca rahatlar. Katıldığı bir toplantıda geleceğin 
en büyük yazarı olarak tanıtılınca Nora’ya şöyle yazar: “Ülkemin beni 
çağırdığını duydum. Gözlerini bana çevirmiş umutla beni bekliyor gibi 
geldi. Ama aşkım, bir şey daha var. Beni avucunda bir çakıl taşı gibi 
tutan başka birini de düşündüm, aşkından ve arkadaşlığından halen 
yaşamın gizlerini öğrendiğim biri.” Joyce, Dublin’de kaldığı süre 
içerisinde yaşadığı olaylardan Sürgünler ve  Ulysses’te yararlanır. 
Dublin’den ayrılmadan önce Byrne’le buluşup yürüyüşe çıkarlar. Eve 
döndüklerinde anahtarın içeride kaldığını fark ederler. Arkadaşının ön 
avluya atlayıp kilitli olmayan yan kapıdan içeri girip ön kapıdan 
Joyce’u içeri alışı ve daha bir çok önemsiz olay Ulysses’te yer alır. 
Cosgrave Lynch’e, Nora Molly’ye, Joyce Bloom’a dönüşür. 
Sürgünler’de Richard Rowan’ın en iyi arkadaşı Robert Hand’in, 
üniversitede İtalyanca profesörü olması için uğraşır ama aynı 
zamanda onu boynuzlu yapmaktan da kaçınmaz. Kısacası Joyce 
tuzak-karşı tuzak, gerilim-karşı gerilim gibi zıtlık ve entrikalardan 
yararlanır. Çelişkilerle dolu bir sanatçıdır. Bu çelişkiyi Ulysses’te 
Stephen Dedalus’un ağzından şöyle açıklar: “Kendimle mi 
çelişiyorum? İyi öyleyse, kabul, kendimle çelişiyorum.” Joyce’un 
kişiliğindeki bu çelişiklik, onun tüm yazılarının itici gücüdür.49  
 Trieste’ye birlikte döndüğü kız kardeşinin önerisiyle, Dublin’de 
sinema açma girişiminde bulunur. Sinema sektöründeki birkaç 
işadamını Dublin’de sinema işletmeye ikna eder.  
 
1910:  Edouard VII ölür, George V  tahta geçer. N. R. F. kurulur. 
 Rilke: Malte Laurids Brigge’nin Notları. 
 
 Joyce, Dublinliler’i yayımlatmak için boşuna uğraşır. İstenen 
değişiklikleri yapmayı kabul eder. Değişiklerden memnun olmayan 
Roberts50 Bayram Günü’nü yeniden yazmasını isterse de Joyce kabul 
etmez. Temmuzda sinema satılır. Dublinliler basılmadıkça Sanatçının 
Portresi’ni bitiremez. Trieste’deyken Joyce’un dostlarından biri, 
Nora’ya ilgi duyar. Nora, bu adamın davranışları hakkında bilgi verir. 
Sonraki yıllarda ilginin yerini aşığı olma çabası alınca, Bloom’un 
yaptığı gibi duruma göz yummak yerine konuşmayı tercih eder. 
Sürgünler bu olayın üzerine kuruludur.  
 
1911: Özerklik, Avam Kamarası’nda kabul edilirken Lordlar  
           Kamarası’nda reddedilir. Türk-İtalyan  (Trablusgarp) Savaşı. 

Valerie Larbaud: Fermina Marquez. 
 
1912:  Kafka: Dönüşüm. 
 
                                                     
49 Ellmann, ss. 334, 338, 339 
50 Maunsel and Co. yayınevinin yöneticisi. 
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 Martta “İngiliz Edebiyatında Gerçekçilik ve İdealizm” konulu bir 
konferans verir. “L’ombra di Parnell” (Parnell’in Gölgesinde) hakkında 
bir makale yazar. Parnell’ın “tam ihtiyacı olduğu anda, en yakın 
arkadaşlarından birinin ihanet edeceği” duygusu hakimdir. 
Sürgünler’de Richard Rowan, Robert’a “Ustasında çömezinde 
olduğundan çok daha garip bir inanç vardır... ona ihanet edecek 
çömeze inanan bir ustanın inancı” der. Defoe’nun51 gerçeklere 
hakimiyeti, Blake’in hayal gücü ve Parnell’in kendine ihanet edenlere 
üstünlüğü içinde Joyce, aslında sahip olduğu güçlere gönderme 
yapar.52  
 Joyce, Dublinliler’in yayımlanması için Maunsel’le 1906’da 
sözleşme imzalamasına rağmen, Roberts yıllarca sürüncemede 
bıraktıktan sonra yayımlamaktan vazgeçer. Joyce öykülerinde, o 
sırada hayatta olan insanların isimlerini kullandığı için Roberts da olası 
kovuşturmalardan korkar. Ayrıca birçok öykü, sonradan Ulysses’in de 
başına geldiği gibi müstehcen bulunur. Temmuzda sorunu çözme 
umuduyla Dublin’e tekrar giden Joyce, öykülerinde değişiklik yapmayı 
kabul etmez. Basılan kitaptan satın almayı önerir; ancak yayımcı 
hepsini yok eder. Joyce, bir diğer öfkeli yergisi olan “Gas from a 
Burner”ı (Yakıcı Gaz) İrlanda’dan dönerken trende, sözleşmenin 
arkasına yazar. Kitabını basmayan Roberts’ı bu yergide hicveder, 
Roberts ise, sürekli ne kadar cesur bir yayımcı olduğunu söyleyerek 
kendini savunmaya çalışır. Joyce, şiiri Trieste’de bastırır ve Dublin’de 
dağıtması için kardeşi Charles’a gönderir. Bu tarihten sonra Joyce, 
hayatının sonuna kadar İrlanda’ya gitmez.   
 
    

                                                     
51 Daniel Defoe (1659-1731), İngiliz yazar ve gazeteci. 
52 Ellmann, s. 370 
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YAKICI GAZ 
   ( ... ) 
   Göndermişti yazarlarıyla, sanatçılarını sürgüne 
   Ve İrlandalı mizah anlayışıyla 
   İhanet etmişti, bir bir, önderlerine. 
   Bu İrlandalı mizahıydı, ayık veya sarhoş, 
   Fırlatan sönmemiş kireci Parnell’in gözlerine; 
   Roma Piskoposunun su alan saltanat kayığını  
   Hazin sondan kurtaran bu İrlandalı kafalardı 
   Çünkü herkes bilir ya papa geğiremez bile 
   Billy Walsh’un rızası olmadan. 
   Ah İrlanda, ilk ve tek aşkım benim 
   İsa’nın et, Sezar’ın tırnak olduğu ülkem! 
   Ah sevimli ülke,yoncaların vatanı! 
   (İzin verin, bayanlar, sümküreyim burnumu) 
   Göstermek için eleştirileri hiç umursamadığımı 
  ( ... ) 
 
 1904’ten sonra, duygusal anların dışında kendisini bir daha 
asla temelde bir ozan olarak görmez. İrlanda’dan ayrıldıktan sonra asıl 
yazı türünün düzyazı olduğunu düşünür. Sürüp giden duygularını şiire 
dökme isteğini, şiir dilindeki ustalığını düzyazıda kullanır. Yine de 
annesinin ölümünden esinlenerek yazdığı “Tilly” adlı şiir 
unutulmazdır.53  
 
1913: Kuzey ve Güney İrlanda ayrılır. 
 Husserl: Fenomenoloji, Gide: Vatikan’ın Zindanları,   
 D. H. Lawrence: Oğullar ve Sevgililer, Freud: Totem ve Tabu. 
 Proust: Swann’ların Tarafı.    
 
 Aralıkta Yeats’in Amerikalı bir arkadaşı olan Ezra Pound’dan 
aldığı mektup, Joyce’u umutlandırır. Dublinliler ve yazdığı kadarıyla 
Sanatçının Portresi’ni Pound’a ulaştırır. Pound, Egoist’in54 15 Ocak 
sayısında, Dublinliler’le ilgili kaleme aldığı yazı yayımlanır. 2 Şubat’tan 
itibaren Sanatçının Portresi yayımlanmaya başlar. Joyce, önündeki 
engellerin yavaş yavaş kalkmasıyla moral kazanır. Sanatçının 
Portresi’nin bir kısmı yayımlanmıştır. Şimdi sıra on yılda bir roman 
yazma düşüncesini gerçekleştirmeye gelir.  
 
1914:  İrlandalılar, İngiltere’nin yanında savaşa girerler fakat yabancı  
 bir bayrak altında savaşmayı reddederler. 
 

                                                     
53 Oda Müziği 
54 1914’ten 1919’a dek  Londra’da yayımlanan, editörlerinden biri  
    Weaver olan edebiyat dergisi. 
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 Notlarından, 1913’te kafasında tasarladığı anlaşılan 
Sürgünler’i yazmaya başlar. Yazımından 9 yıl sonra, haziranda 
Dublinliler basılır. 1906’da Dublinliler’e ekleyeceği öykü olarak 
tasarladığı Ulysses’e başlar. Yeats ve Ezra Pound ile tanışıklığı, 
Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi’nin Egoist dergisinde Şubat 
1914’ten Eylül 1915’e kadar tefrika edilmesini sağlar. 
 

          
 
1915: Nisan’da neredeyse son şeklini verdiği Sürgünler ve iki bölümünü 

bitirdiği Ulysses üzerinde çalışmaya devam eder. Dublinliler’in bir çok 
karakterinden izler taşıyan, üç yıllık aradan sonra yazılan Sanatçının 
Portre’sinin devamıdır Ulysses. Richards mayısta Sanatçının 
Portresi’ni yayımlamayı reddeder ama Joyce aldırmaz. I. Dünya 
Savaşı’nın başlamasıyla haziranda  Zürih’e yerleşir.55  

 
1916: Paskalya Ayaklanması: İrlandalı Gönüllüler, Patrick Pearse 

 önderliğinde ayaklanırlar. Bir hafta süren şiddetli çarpışmaların 
ardından teslim olurlar. 

 Arthur Schnitzler: Teğmen Gustl.    
 
 Kraliyet Edebiyat Fonu’nun ve Harriet Shaw Weaver’ın56 
yardımlarıyla ekonomik olarak bir parça soluk alır. Prometheus, 
Lucifer ve Faust gibi boyun eğmez bekâr erkekler yerine, gezgin ya da 
sürgün olsun Dante ve Shakespeare gibi günlük yaşamı da dikkate 
alan kişileri düşünmeye başlar.57 Pound ve Miss Weaver’in çabalarıyla 
aralık 1916'da Amerika'da, 12 şubat 1917'de İngiltere'de yayımlanır. 
Aralıkta Dublinliler’in Amerika baskısı ve Sanatçının Bir Genç Adam 
Olarak Portresi’nin de ilk baskısı gerçekleşir.  

                                                     
55 Ellmann, s. 443 
56 Joyce’u gerek maddi gerek se edebiyat açısından destekleyen    
    İngiliz dergi editörü.  
57 Ellmann, s. 453 
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James Joyce Zürih’te 

 
1917:  Rus devrimi. Dublin seçimlerinde Sinn Fein’in zaferi. 
 Lenin: Devlet ve Devrim,  Valéry: Genç Parque. 
 
 Dünyanın önde gelen tiyatro merkezlerinden biri haline gelen 
Zürih'in edebi havası, yazarı Ulysses'i yazması için motive eder. 
Gözündeki rahatsızlığa glokom teşhisi konur. Şubatta Weaver 
Sanatçının Portresi’nin İngiltere baskısını gerçekleştirir. Baskının 
tamamı kısa sürede satılır. Joyce bu coşkuyla Ezra Pound için şu şiiri 
yazar: 
  “Bir zamanlar Stephen derler bir tembel vardı 
  Kimseye benzemez tuhaf bir delikanlıydı 
  Cehennemin kokusuyla 
  Nasıl bir yol aldıysa 
  Bir yamyam bile buna inanamazdı”58 
 

                                                     
58 Ellmann, s. 477 
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 Zihninin bir köşesinde de Ulysses vardır: “Hep Ulysses’i 
düşünüyor yazıyorum, düşünüyor yazıyorum, onunla yatıp onunla 
kalkıyorum. Bu beş altı yıldır böyle sürüp gidiyor. Ama içindekiler belli 
bir sıcaklığa erişene kadar kaynaşmayacak.” Ağustosta ameliyat 
olmak zorunda kalır, görüşü gitgide azalır. Nora ve kendisinin sağlığı 
nedeniyle gittikleri Locarno’da Gertrude adlı genç bir alman doktorla 
tanışır. Zürih’te postane aracılığıyla, Ulysses’te olduğu gibi yazışmak 
ister. Nausicaa bölümünde Bloom’un düşündüğü genç solgun yüzlü 
kadına Gerty adını verir. Orada Ulysses’in üçüncü bölümünü bitirir. 
Little Review adlı derginin sahiplerinden Margaret Anderson,  
“Görülebilenin kaçınılmaz kipliği: en azından bu, eğer daha fazlası 
değilse, gözlerim aracılığıyla gelen düşünce. Tüm nesnelerin 
imzalarını okumak için buradayım...” diye başlayan Proteus’un ilk 
cümleleriyle büyülenir.59  
 
1918: İrlandalılar, De Valera’nın başkanlığında cumhuriyet ilan  
 ederler. İngiliz polisi ve IRA arasında çarpışmalar başlar. 
 
 Ulysses martta Little Review’de yayımlanmaya başlar. Yılın 
başında Zürih’e dönerler. İki arkadaşıyla yaptığı konuşmalarda 
sıradan insanın tüm kusurların onda da olduğundan Ulysses’in bir 
tanrı olmadığını ama merhametli olduğunu vurgular. Bloom da öyledir. 
Eğer bayağı rezilce bir şey yaparsa bunu bilir ve der ki “Ah tıpkı bir 
eşek gibi davrandım.” Beden ve ruh bütünlüğünü oluşturmak için aklın 
gücünü bedensel işlevler etkisi altında sergiler. Hiçbir zaman 
vazgeçemediği takıntısı gerçeğe sadakatidir. Sürgünler, ABD ve 
İngiltere’de yayımlanır. Göz hastalığı tekrarlar. Bir yandan da Ulysses’i 
bölüm bölüm göndermek için uğraşır. Temmuz 1919’da  T. S. Eliot60 
“Edepsizlik ve bencillik muazzam bir şekilde haklı gösteriliyor Mr 
James’in son eserinde” diye söz eder. Stefan Zweig’ın61 desteğiyle 
Sürgünler 1919 ağustosunda Münih’te sahneye konur.62  
 Sürgünler adlı oyunu, Sanatçının Portresi ile Ulysses arasında 
kaleme alır. Özellikle Katolik Hristiyan  düşüncesinin belirlediği, 
evrensel olan ve bilinç dışında gelişmiş, yaşamın neredeyse varlık 
nedeniymiş gibi algılanan bir suçluluk ve kuşkuculuk üstüne oturan bu 
yapıt Joyce’un öz yaşam öyküsünden de izler taşır. Yeats, Abbey 
Tiyatrosu’nda63 sahnelenmesine karşı çıkar. 9 yıllık gönüllü sürgünden 
sonra İrlanda’ya, Dublin’e geri dönen ünlü bir yazarı anlatan bu oyun, 

                                                     
59 Ellmann, ss. 478, 481, 485 
60 (1888-1965), İngiliz oyun yazarı ve edebiyat eleştirmeni. 
61 (1881-1942), Avusturyalı romancı, oyun yazarı, gazeteci. 
62 Ellmann, ss. 501, 508 
63  1904’de açılan, Yeats, Lady Gregory, Synge, Shaw gibi birçok yazarın 
   oyunlarına yer verilen İrlanda Milli Tiyatrosu. 
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gerçek anlamıyla ancak 1970’te sahnelenip hak ettiği başarıyı kazanır. 
Sürgünler ve Ulysses’te aşıktan çok koca’ya odaklanır. Gogarty, 
Cosgrave ve Prezioso ile ilişkilerinden yararlanarak oyunda işlenen 
dostluğu tanımlar. Richard esasen karısının da kendisi gibi özgür 
olmasını, özgürlüğünün de sadakatle sonuçlanmasını ister. 
 
1919: Almanya’da Devrim, Versailles Barış Antlaşması.  
 Milletler Cemiyeti kurulur.  
 Kafka: Ceza Kolonisi. 
 Proust: Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde. 
 
 Scylla and Charybdis bölümünü bitirir. Mayıstaki Locarno 
ziyareti, Sirens ve Circe bölümlerine katkıda bulunur. Haziranda 
Pound’tan Sirens’i onaylamayan bir mektup alır. Temmuzda Miss 
Weaver, Sirens bölümü için “Bölüm sizde alıştığım o yoğunluk 
derecesine tam olarak erişmiş gibi gelmedi bana” der. Eylülde 
Cyclops’u bitirir, Ekimde Trieste'ye döner. Zürih’teyken maddi 
yardımda bulunan Mrs. McCormick, daha sonra desteğini çekince, 
Ulysses’in Circe bölümündeki elinde kamçıyla, sadist bir eşcinsel 
olarak yerini alır.64 Ekimde Trieste’ye dönerler. Kendini Nausicaa 
bölümünü çalışmaya verir. İngiltere’de Egoist dergisinin Ulysses’ten 
bölümler yayımlanmasının ardından müstehcen bulunarak yayın 
yasağı getirilir. Yıllarca süren mücadelelerin ardından 1934’te 
Amerika’da ilk defa tam metin olarak yayımlanır. İrlanda’da hiç 
yasaklanmaz. 
 
1920: Rusya-Polonya savaşı. 
 O’Neill: İmparator Jones, Tzara: Dada Manifestoları. 
 
 Temmuzda bir haftalık ziyaret için gittikleri Paris’te kalırlar. 
Circe ve son üç bölüm tamamlanır. Paris’e yerleşir. Ezra Pound, 
Larbaud65, Aragon66, Éluard67 ile tanışır. 
 
1921:  İrlanda’da, De Valera İngilizlerle anlaşmayı reddeder. 
 Rusya’da sivil savaş sona erer.   Riga Antlaşması. 
 André Breton ve Philippe Soupault: Manyetik Çayırlar. 
 Pirandello: Altı Kişi Yazarını Arıyor. 
 
 Sanatçının Portresi için ağustosta anlaşma imzalanır ama 
1924 Mart’ına kadar basılmaz. Birleşik Devletler Posta Müdürlüğü, 
içinde Ulysses’ten parçalar olduğu için Little Review’ın dört sayısına el 

                                                     
64 Ellmann, ss. 529, 538 
65 Valery Larbaud (1881-1947), Fransız yazar, çevirmen, eleştirmen.  
66 Louis Aragon (1897-1982), Fransız şair, roman ve deneme yazarı. 
67 Paul Éluard (1895-1952), Fransız şair. 
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koyar. Müstehcenlik gerekçesiyle yayımlanması mahkeme kararıyla 
yasaklanır. Sylvia Beach, Ulysses’i basmayı önerir.  
 Paris’te tanıştığı İrlandalı Arthur Power’a kendi geleneğinde 
yazması halinde evrensel olabileceğini söyler. Fransız yazarlardan 
Valery Larbaud, “Ulysses aklımı başımdan aldı.” diyerek destek olur. 
Joyce kitabı bir an önce bitirmeye çalışır. Ziyaretine gittiği bir 
tanıdığının eşi konuşurken, değişik tonlarda yes deyip durur. Böylece 
Penelope’nin ilk ve son sözcükleri belirlenmiş olur. Weaver’a yazdığı 
mektupta şöyle der: “Ithaka’nın büyük bir bölümü elimde ama 
tamamlanması, gözden geçirilmesi ve özellikle entrikaları açısından 
yeniden düzenlenmesi şart. Penelope’nin ilk cümlesini de yazdım ama 
bu 2500 kelimeden oluştuğu için, iş göründüğünden çok daha fazla. 
Bölüm uzun kelimeler barındıran, teksesli bir heceyle biten sekiz 
dokuz  cümleden oluşuyor. Tanrıya şükürler olsun ki Bloom ve diğer 
tüm Bloomlar yakında ölecek. Herkes onun daha önce ölmüş olması 
gerektiğini söylüyor.”68 
  Joyce, Penelope’yi çevirmek için kitabın şemasını görmek 
isteyen Fransız yazara, bir iki ipucu verdikten sonra “Eğer her şeyi 
hemen sana teslim edersem ölümsüzlüğümü kaybederim. Ben onun 
içine bir çok muamma, esrarengiz bulmacalar koydum ki üzerinde 
yüzyıllarca profesörler ne demek istediğimi anlamak için tartışsınlar. 
Bu bir kişinin ölümsüzlüğe kavuşabilmesinin tek yoludur.” der. Kitabın 
basım tarihiyle ilgili olarak Weaver’a şunu yazar: “Kitaplarımla doğum 
günleri arasında ilginç bir tesadüf var. İlk kez sizin derginizde 2 
Şubat’ta dizi halinde çıkan Sanatçının Portresi, 1 Eylül’de tamamlandı 
(Weaver’ın doğum günü). Ulysses, 1 Mart’ta başladı (Budgen’in 
doğum günü) ve dediğine göre Pound’un doğum gününde (30 Ekim) 
bitti. Bu kiminkinde basılacak acaba?”, “Yazık ki halk kitabımda ahlaki 
bir şey talep edecek, bunu bulacak veya daha kötüsü onu tamamen 
ciddi bir şeymiş gibi ele alacak, bir beyefendinin şerefi üzerine yemin 
ederim ki içinde tek bir ciddi satır yok.” der ve şöyle devam eder: 
“Hepsi oradalar; unuttukları olaylarla o büyük hatipler. Ulysses’te ben, 
bir adamın söylediği, gördüğü, düşündüğüyle, bu üç eylemin siz 
Freudçuların bilinçaltı dediği şeye nasıl bir etkide bulunduğunu aynı 
anda kaydettim.”69 
 Joyce kitabını  onaltı yılda bitirir. Bininci baskısını imzalayarak 
eşine verir. Yılın son iki ayında gözlerinden tekrar rahatsızlanması 
üzerine Weaver’a yazdığı mektupta “Galiba onun efsanesiyle ilgili 
yazdığım nahoş şeyler için Circe bizzat  intikam alıyor” der. 
 Ulysses, doğum günü olan 2 Şubat 1922’de, Paris’te 
Shakespeare and Co.’da yayımlanır.  
 

                                                     
68 Ellmann, ss. 573, 594 
69 Ellmann, ss. 600, 601 
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1922: Mussolini Roma’ya ilerler.  Dublin’de De Valera’nın yerini  
 Griffith, sonra da Cosgrave alır.  
 T. S. Eliot: Çorak Ülke,            Virginia Woolf: Jacob’un Odası,  
 Katherine Mansfield: Bahçede Eğlence,  Valéry: Tatlar.  
  
 Finnegans Wake’in ilk fikirleri oluşur. Londra’ya gider,  
Weaver’la ilk kez karşılıklı görüşürler. Bir akrabasından, annesinin 
Ulysses’i okunmaya uygun bulmadığını öğrenir. “Eğer Ulysses 
okunmaya uygun değilse, hayat ta yaşanmaya değer değildir.” der.70  
 
1923: Diktatör de Primo de Rivera. Ruhr’un İşgali.  
 Münih’de Darbe Girişimi. İtalya-Yunanistan Gerginliği. 
 G. B. Shaw: Saint Johan,  Rilke: Duino Ağıtları. 
 
 Finnegans Wake’in hazırlığına başlar. Ne yazdığını soran 
heykeltraş August Suter’ı “Sanki bir dağ gibi, her bir yamacından içeri 
doğru tünel açabileceğim bir dağ ama ne bulacağımı bilmiyorum.” diye 
yanıtlar. Kelt Türküsünden alınan adını söylemek istemez. Hem 
Finnegan’ın ölümü hem de tüm Finneganların dirilişini ima etmesi için 
kesme işareti kullanmaz. Romanın baş karakterleri, Earwicher, karısı 
Anna Livia, ikiz oğulları Shem ile Shaun ve kızları Issy’dir. Earwicker 
karakteri tüm maceracı  adamları, karısı ise tüm ev kadınlarını temsil 
eder. İkiz oğulları her ailede olacak kardeşlerdir. Böylece kitabı 
insanlık tarihini yansıtır. Earwicker başlangıçta bir dağ, Anna bir nehir, 
doğanın ilkesi, kızı ise bir buluttur. Kullanılan zaman dilimi gece 
olunca, rüya ve bilinçaltını yansıtabilmek için sürekli kelimelerin 
yapısıyla oynar. Joyce, Freud’u sevmemesine rağmen, Dublin’deki 
gençlik yıllarından beri hem kendi rüyalarıyla, hem diğer insanların 
rüyalarıyla ilgilenir. Zürih ve Paris’teyken sık sık rüyalardan söz eder.71  
 
1924: Lenin ölür.  
 Stalin: Leninizm’in Prensipleri,  
 E. M. Forster: Hindistan’a Bir Geçit, 
 André Breton: Sürrealist Manifesto. 
 Thomas Mann: Büyülü Dağ,         O’Casey: Juno ve Paycock. 
 
 Eski bir dostuna, yeni kitabının kadın kahramanı için eşinin 
adından ve saçlarından yararlandığını yazar. “Dublin’deki nehir boya 
imalathanelerinden geçer ve kızıl bir suyu vardır. Bu nedenle ben 
yazdığım kitapta bu ikisini kıyasladım.” der. Weaver’e yazdığı 
mektupta yaptığı açıklama şöyledir: “... Gece olunca ağaç ve taş olan 
iki çamaşırcı kadının nehir kıyısında gevezeliği. Nehrin adı Anna 
Liffey. Başlangıçtaki bazı sözcükler Danca-İngilizce kırması. Dublin’i 

                                                     
70 Ellmann, s. 615 
71 Ellmann, ss. 622, 624, 626 
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Vikingler kurmuş. İrlandaca adı sürülerin geçtiği yer anlamına geliyor. 
Su oldukça kahverengi, alabalıkça zengin, çok dolambaçlı, sığ. 
Sonuna doğru bölündüğü yerde (yedi bend) kent kuruldu. Izzy sonra 
Isolde oldu ...” Finnegans Wake’in tamamlanan kısmı Bitmemiş 
Eser’in edebiyat ekinde yer alır. 1939’da kitap basılana dek bu adla 
anılır.72  
 
1925: Göz rahatsızlığı nedeniyle defalarca  ameliyat olmak zorunda 

kalır.  Bu nedenle Joyce, Finnegans Wake’e büyük zorluklarla 
zaman ayırır. 

 
1926: Almanya, Milletler Cemiyeti’ne girer. 

Hemingway: Güneş de Doğar, Claudel: Saten Pabuçlar, 
 Malraux: Batı’nın İğvası, Aragon: Paris Köylüsü, Éluard: Acının 
Başkenti. 

  
Sürgünler Londra’da sahnelenir. Kendini kelimelerin büyüsü ve 
gücüne adayan, Avrupa’da transition adındaki dergiyi kuran, Amerikalı 
Eugene Jolas ve eşi Maria’yla Joyce’un arkadaşlıkları gelişir.  
 
1927: Lindbergh Atlantik’i geçer. De Valera ve partisi Cosgrave’ın  
 hükümetine katılır.  
 Heidegger: Varlık ve Zaman,  Forster: Roman Sanatı. 
  
 Chamber Music’ten sonra yazdığı şiirleri içeren Pomes 
Penyeach (Bir Kuruşluk Elmalar) adlı kitabı Paris’te yayımlanır. Joyce, 
bu şiirlerde, tüm düyarlılığını ve ruhunu olduğu gibi gözler önüne 
serer. 
 Arkadaşlarının eleştirilerine karşı “Ben sadece basit orta 
sınıftan bir adamım” sözüyle karşılık verir. Finnegans Wake’i “laf 
kalabalığı içinde debelenme” olarak niteleyen Weaver’a yazdığı 
mektupta: “Sadece bir tekerleği olan bir lokomotif yapıyorum. 
Kuşkusuz hiç tekerlek parmağı yok. Tekerlek tam bir karedir. Ne 
demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Çok ciddiyim, aslında sadece 
mooks ve grapes hakkında saçma sapan bir şey yazdığımı 
düşünmemelisin. Hayır, bu bir tekerlek, dünyayı diyorum ve bu tam bir 
kare” açıklamasını yapar. Bir başka mektubunda ise: “Kitabın adı çok 
basit ve olabileceği kadar sıradan. Başlık da iki kelimeden oluştuğu 
halde bazılarının ileri sürdüğü gibi Kitty O’Shea değil, onunla ilgili bazı 
deneyler yaparken, üzerinde daha fazla düşünmek istiyorum... 
Lokomotif hakkındaki sözlerim, kitabın adına ilişkin bir ima yapmak 
için değildi. Diğer birkaç sanat ve el sanatlarını ele almayı istediğimi, 
herkese, her şeyi modaya uygun olacağı şekilde öğretmeyi kastettim.” 

                                                     
72 Ellmann, s. 644 
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der. Bir arkadaşına Anna Livia Plurabelle’in 20 sayfasını, büyük bir 
şevkle, 1200 saatte yazdığını söyler. Metin 350 nehir adı içerir.73   
 

 
James Joyce 

 
 

1928: Paris Paktı. 
 A. Huxley: Ses Sese Karşı,  Lorca: Çingene Baladı, 
 D. H. Lawrence: Leydi Chatterley’in Sevgilisi.   
 
1929: Ekonomik Kriz. Almanya’nın Savaş Tazminatı Ödeme Plânı. 
 New York Borsasının Çöküşü. 
 Faulkner: Ses ve Öfke, Hemingway: Silahlara Veda. 
 
 Shem ve Shaun yayımlanır.  
 
1930: Breton: Sürrealizmin İkinci Manifestosu, 
 Breton ve Éluard: Lekesiz Döllenme. 
 
 Herbert Gorman’dan biyografisini yazmasını ister. Joyce’un 
kimi dostları anılarını kendilerinin yazacağını söyleyerek yardımcı 
olmak istemezler.  
 
1931: O’Neill: Elektra’ya Yas Yaraşır,  Wirginia Woolf: Dalgalar,  

Charlie Chaplin: Şehir Işıkları. 
 

                                                     
73 Ellmann, ss. 681, 682 
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 Aralıkta babasını kaybeder. Acısı o kadar büyüktür ki günlere 
yeni isimler verir: Moansday (Yas günü), Tearsday (Gözyaşı günü), 
Wailsday (Figan günü), Thumpsday (Çarpıntı günü), Frightday 
(Dehşet günü), Shatterday (Dağılma günü) 
 Zürih’te Finnegans Wake üzerine çalışır. Arkadaşları 
çalışmalarına yardımcı olurlar. Stuart Gilbert’in Ulysses hakkında 
yazdığı kitabın Almancası için Jung’dan bir önsöz yazması istenir. 
Jung, eseri, şizofrene meyilli bir akıldan çıkmış bir kitap örneği olarak 
niteler. İsviçreli bir yayımcı, yazıyı, yeni çıkaracağı bir dergide 
yayımlamak ister. Joyce’un yanıtı: “Niedrigerhaengen = ufala da 
civcivler de yesin!” olur. Planlanan dergi çıkmaz.  
 
1932:  Jung yazısını “Ulysses: Bir Monolog” adıyla Europaische 

Revue’de yayımlar. 1932’de makalesini değiştirerek aşağıdaki 
gibi kaleme alır: “Sayın Bayım, Ulysses'iniz dünyanın 
karşısına öylesine sıkıntılı bir ruhbilim sorunu çıkardı ki, 
boyuna, ruhbilimi konularında bir sözüm ona uzman olarak 
bana başvurular oluyor. Ulysses son derece çetin bir ceviz 
oldu benim için: zihnimi, yalnızca, hiç de alışık olmadığı 
çabalarla zorlamakla kalmadı, aynı zamanda (bir bilim 
adamının açısından) epey garip girdi çıktılara soktu. 
Kitabınızın, bir bütün olarak, başıma açmadığı bela kalmadı; 
daha havasına girebilmek için bile, üç yıl boyunca didindim 
durdum onunla. Ama yine de, size ve dev yapıtınıza 
müteşekkir olduğumu söylemeliyim, çünkü çok şey öğrendim 
ondan. Sanıyorum, onun tadına varıp varmadığım konusunda 
hiçbir zaman emin olamayacağım, çünkü sinirlerimi ve beyin 
hücrelerimi çok yıprattı. Ulysses hakkında yazdıklarımın sizin 
hoşunuza gideceğinden de emin değilim, çünkü dünyaya bu 
kitabın beni nasıl homurdandırıp durduğunu, bana nasıl bela 
okuttuğunu ve beni nasıl hayran bıraktığını söylemezlik 
edemezdim... Eh işte, size küçük çalışmamı sunuyorum; 
Ulysses’inizin dolambacında yolunu yitirmiş ve ancak talihin 
yaver gitmesi sayesinde onun içinden çıkıp kurtulabilmiş tam 
bir yabancının eğlendirici bir çabası olarak. En azından 
Ulysses’in sözüm ona dengeli bir ruh bilimciye neler yaptığını 
göreceksiniz yazımda. En derin takdirlerimle, Sayın Bayım.” 
Joyce, alaylı bir dille kaleme alınan eleştiriyi 22 ekim 1932’de, 
Georg Goyert’e74 yazdığı mektupta şöyle özetler: “Jung’un 
yazısını ve bana mektubunu gördünüz mü? Ulysses’i 
başından sonuna, tek bir kez gülümsemeden okumuşa 
benziyor.”75 

                                                     
74 Alman çevirmen. 
75 çev: Günenç, s. 5 



 26

 
 “Ecce Puer” adlı şiirde, yalın bir söyleşisiyle birkaç hafta önce 
ölen babasını, oğlunu, torununu ve bir ölçüye kadar da kendini anlatır. 
Diğer şiirlerinde pek görülmeyen bir barışıklık ve huzur duygusu içerir. 
 
   

ECCE PUER 
  Karanlık maziden  
  Bir çocuk doğuyor; 
  Neşe ve kederle  
  Kalbim parçalanıyor 
 
  Sükun içinde beşikte 
  Yaşayan yatıyor 
  Sevgi ve merhamet 
  Açsın gözlerini! 
 
  Genç adam buğulandı 
  Camın üzerinde; 
  Hiç olmayan dünya 
  Geliyor geçmeye 
   
  Bu çocuk uyuyor; 
  Yaşlı adam göçtü 
  An, terk edilen baba, 
  Bağışla oğlunu!76  
 
1933: Almanya, Milletler Cemiyeti’nden ayrılır. 
 Malraux: İnsanlık Durumu,  
 L. F. Céline: Gecenin Sonuna yolculuk. 
 
 Yılın başında Paris’e döner. Aralıkta New York’taki 
müstehcenlik davası lehine sonuçlanır.  
 
1934: Yugoslavya Kralı Aleksender, suikaste kurban gider... 
  

Hazırladığı IX. bölüm Joyce’un hayat görüşünü özetleyen bir 
dua ile sonlanır: “Tanrı, üzerimize gizem yağdır, sanatlarımızı 
kahkahanın böğürtüsüyle birbirine dola.” Alman milliyetçiliğinin güç 
kazanmasından hoşlanmaz. Boyun eğmiş bir dünya, yahudi karşıtlığı, 
ulusal taşkınlık düşüncelerine uymayan insanlık halleridir.77   
 

                                                     
76 Oda Müziği 
77 Ellman, s. 765 
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1936: George V ölür. George VI taç giyer. İspanya Savaşı.  Lorca öldürülür. 
Gorki’nin ölümü. Moskova Davaları.     Faulkner: Abşalom, Abşalom! 
 Dos Passos: U. S. A.,  Chaplin: Modern Zamanlar. 

 
 Ibsen’in ilk Avrupalı hayranlarından biri olan Alman eleştirmen 
Alfred Kerr, Joyce’u görmeye gelir. Kendisine Norveçlilerin Ibsen’e 
karşı tutumlarıyla İrlandalıların Joyce’a karşı tavırlarında benzerlik 
bulunup bulunmadığını sorduğunda şöyle karşılık verir: “Ben 
ülkemdeki insanları ve koşulları tarif ettim. Belli bir toplumsal sınıfın 
yaşadığı bazı şehirleri yeniden yarattım. Bunu yaptığım için beni 
affetmediler. Bazıları görmüş olduğumu gizlemediğim için kin tuttu, 
kimisi hiç anlamadı, kendimi ifade ediş biçimimden sıkıldı. Kısaca 
söylersek, bazıları ortaya konulan gerçekçi resimden, diğerleri de 
üsluptan dolayı öfkelendiler. Hepsi intikam aldılar.”78 
 

 
James Joyce torunuyla birlikte 

 
 Ağustosta, dört yaşındaki torunu Stephen’a yazdığı Kedi ile 
Şeytan adlı masalı, Villers-sur-Mer’den79 bir mektupla gönderir. 
Fransız folkloru ile İrlandalılığın nüktedanlığını yansıtır. Her ne kadar 
köprü hakkındaki bir masal gibi görünse de,  insanın yerine göre, 
şeytandan geri kalmadığına yapılan bir göndermedir. Masal, “Sevgili 

                                                     
78 Ellmann, ss. 785, 786 
79 Fransa’nın kuzey batı kıyısında, Normandiya’da bir kasaba. 
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Stevie, birkaç gün önce sana içi şeker dolu küçük bir kedi 
göndermiştim, ama belki de Beaugency kedisinin öyküsünü 
bilmiyorsundur. Beaugency, Fransa’nın en uzun nehri Loire’ın 
kıyısında, küçücük eski bir kasabadır...” diye başlar. Nehrin 
genişliğinden; bir köprünün bile olmadığından; karşı tarafa ancak bir 
sandalla geçmenin mümkün olduğundan söz eder. Her gün gazete 
okuyan şeytan, belediye başkanına, bu duruma bir çare bulabileceğini 
söyler. Ne pahasına? 
 Kopenhag’ı ziyareti sırasında tanıştığı Danimarkalı yazar Tom 
Kristensen’ın Ulysses’i Riga’dayken okuduğunu öğrenince “Beni 
anlamak için sürgünde olmak zorundasın” der.80  
 
1937:  Çin-Japon Savaşı.  
 J. P. Sartre: Bulantı. 
 

 Süslemelerini kızı Lucia’nın yaptığı, “Storiella as she is syung” 
adlı kitap yayımlanır. Pound’a yazdığı mektupta, yayınlanan bir  
sonatın vokal ve pes ses olan bir tarafı olup olmadığını sorar. Eğer 
öyleyse oğlu Giorgio’nun radyoda söyleyebileceğinden söz eder. 
 
1938:  Franko’nun zaferi. Anschluss. Münih.  
 Bertolt Brecht: Cesaret Ana. 
 
 Finnegans Wake tamamlanır. 
 
1939:  Savaş ilan edilir. Alman-Sovyet paktı.  
 J. P. Sartre: Duvar. 
 

Arkadaşı Italo Svevo’nun eşine yazdığı kısa mektubunda 
“Sevgili Bayan, sonunda kitabımı bitirmeyi başardım. On beş yıldır 
Anna Livia’nın zülüflerini taramakla ve tekrar taramakla 
uğraşıyordum...” yazar.81 Finnegans Wake yayımlanır 
 
1940: Joyce göç ederek müttefiklere sığınır. Zürih’e döner.  
 
1941: Rusya’nın işgali. Atlantik Bildirisi. 
 13 ocak: Joyce Zürih’te hayata gözlerini kapatır. 
 
1944: Stephen Hero yayımlanır.  
 

                                                     
80 Ellman, s. 790 
81 Sanatçının Mektupları, s. 147, 149 
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Ulysses  

Nurdan Ergil 
James Joyce, Ulysses’i 1914 ile 1921 yılları arasında yazmıştır. 

İlk defa  Joyce’un yaş günü olan 2 Şubat’ta Paris’te 1922 yılında 
Shakespeare and Company şirketinin sahibi Sylvia Beach 
tarafından yayımlanmıştır. Ulysses fasiküller halinde 1918’den itibaren 
ABD’de çıkan “Little Review” dergisinde 1920’ye kadar yayımlanmış 
13. Bölüm “Nausicaa” bölümünden sonra müstehcen bulunduğu için 
yasaklanmıştır. 

 

 
James Joyce, Ulysses’in ilk yayıncısı Sylvia Beach ile birlikte 
 

Her sözcüğün birçok anlam taşıdığı, anadilinde bile zor 
çözümlenen Ulysses, Avrupa dillerinden başlayarak Çince dahil birçok 
dile çevrilmiştir. Türkçe’de ise ancak 1996 yılında Nevzat Erkmen’in 
emeği sonucu okuyucuya ulaşmıştır. Türkçe’de ikinci çevirisi 2012 
yılında Armağan Ekici tarafından yapılmıştır. Sadece 3. bölüm 
Proteus’un ve 8. bölüm Lestrygonians’ın (sadece iki bölümün) yer 
aldığı bir çeviri de Yaşar Günenç tarafından yapılmıştır, çevirisi 
yapılan bölümlerde ayrıntılı çözümlemeler yer alır.  

James Joyce 1904 yılında, daha sonra eşi olacak “Nora 
Barnacle” adında bir genç kadınla tanışmıştır. Ulysses, Joyce’un 
kendi anlatımıyla Nora Barnacle’i sevdiğini anladığı gün olan 16 
Haziran 1904 günü Dublin’de geçer. Kitabın kahramanı Leopold 
Bloom’un sabah 08:00 ile gece 02:00 arasında Dublin’in değişik 
yerlerindeki serüvenleri “Gezinmeler” bölümünde anlatılır. İşte Leopold 
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      James Joyce Nora Barnacle ile birlikte (16 Haziran 1904) 
 
Bloom’un gezinmelerinden esinlenerek bu güne (16 Haziran) 
Bloomsday denir. 
          Dublin’de her yıl 16 Haziran’da düzenlenen “Bloomsday”de 
kitapta geçen bölümlerin dolaşıldığı turlar düzenlenir, etkinlikler yapılır. 
James Joyce hayranları ve akrabaları eski zaman (1904) kıyafetleri ile 
sokaklarda Bloom’un izinde dolaşır ve etkinliklere katılırlar. 

Joyce, Ulysses’i yazarken, Homeros’un Odysseia destanını 
temel almıştır. Destandaki kahraman Odysseia’nın adı eski yunanca 
Ulysses’den ya da Ulis ‘den gelir.  

Joyce, kitabında, kendi kahramanları Stephen Dedalus 
(Telemachus) ve Leopold Bloom’u (Odysseia) Dublin kentinde 
dolaştırmıştır. Joyce, sadece Odysseia’yı değil, aynı zamanda 
Shakespeare’in eserlerini de örnek almıştır. Stephen yalnızca Dedalus 
değil aynı zamanda Ikarus, Hamlet, Shakespeare ve Lucifer’dir.  

Eğer Homeros’un eserleri “Ilyada” destanı ve “Odysseia” 
destanı okunmamışsa Ulysses’in anlaşılması  daha da zorlaşır.  
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Her bölüm ayrı inceleme gerektirir. Romanı okuyan kişi, yazarın 
ne demek istediğini, arkasında neler gizlediğini ve bir sonraki bölümün 
neler getireceğini düşleyerek zevk alabilir, aksi halde romanı okumayı 
hiçbir zaman bitiremez.  

Ulysses’in bölümleri, Homeros’un Odysseia’sındaki ilk 18 
bölümü temel alır, romana, mitolojik destanın modern anlatımıdır da 
diyebiliriz. Kitap  3 ana bölüm ve onların içinde 18 alt bölümden 
oluşur. Türkçe çevirilerinde  bu bölüm isimleri ve bu başlıklar 
kullanılmasa da orijinal dilindeki ilk baskıda kullanılmıştır.  
 
3 ana bölüm ve alt bölümlerin isimleri şöyledir: 
 
I. THE TELEMACHIAD (Arayış) 
    1. Telemachus 
    2.  Nestor 
    3.  Proteus 
II. THE ODYSSEY (Gezinmeler) 
    4. Calypso 
    5. Lotus Eaters 
    6. Hades 
    7. Aeolus 
    8. Lestrygonians 
    9. Scylla and Charybdis 
  10. Wandering Rocks 
  11. Sirens 
  12. Cyclops 
  13. Nausicaa 
  14. Oxen of the Sun 
  15. Circe 
III THE NOSTOS (Dönüş) 
   16. Eumaeus 
   17. Ithaca 
   18. Penelope 
 
Kitabın kolay anlaşılması için James Joyce  bir tablo hazırlamış, bu 
tabloda her bölüm için aşağıdaki başlıklar altında açıklamalar 
yapmıştır: 

Bölüm Adı 
Olayın Geçtiği Yer (sahne) 
Saat  
Vücudumuzdaki bir organ  
Sanat  
Renk  
Sembol  
Teknik 
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James Joyce, Ulysses’in kendi elyazması82 ilk sayfasının önünde 
 

                                                     
82 Ulysses’in ilk sözcüğü “Stately”dir. Bu sözcük Türkçe’de “yüce”, 
   “görkemli” anlamındadır. Joyce, bu sıfatı Buck Mulligan’ı betimlemek için 
   kullanmıştır. Bu sözcük S harfli ile başlar Y harfi ile biter, romandaki son  
   sözcük ise diğerinin bittiği harften (Y) başlayan,  başladığı harfte (S)  biten   
   “Yes” sözcüğüdür.  Joyce, Book of Kells’deki kuyruğu ağzında olan  
   yılandan çok etkilenmiş, Ulysses’i başladığı yerde biten bir döngü olarak  
   tasarlamıştır. Romanın ilk ve son harfi S aynı zamanda ilk bölümün  
   kahramanı Stephen’ı simgeler.  
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Ulysses’in konusu 

James Joyce, Ulysses’de, binlerce konu üzerindeki 
düşüncelerini birçok alıntı, gönderme ve şifre ile yazmıştır. 
Okuyucular, aradan 100 yıldan fazla zaman geçmesine karşın, romanı 
çözümlemeye çalışmaktadırlar. James Joyce, romanda, Dublin 
şehrinde, 16 Haziran 1904 günü sabah saat 08:00 ile gece 02:00 
arasındaki zaman dilimi içinde geçen olayları, yüzlerce konu 
üzerindeki düşüncelerini, birçok alıntı, gönderme ve espriyle 
okuyucuya aktarır. 

1904 yılında Ulysses’in Dublin’i siyasi bağımsızlık konusunda 
ateşli tartışmaların olduğu bir şehirdir. İngiliz işgaline karşı durma, 
şiddet gösterme ile İrlanda yazınında rönesans ve İrlanda dilinin 
yeniden doğuşu tartışılırken İngiliz ekini reddedilir. 

Öğrenci Stephen Dedalus ile serbest çalışan Yahudi asıllı bir 
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reklam toplayıcısı olan Leopold Bloom’un Dublin’deki gezintilerinde 
kafalarından geçenler, içsel düşünceleri ve insanlarla olan iletişimleri, 
gün içinde yaşadıkları olaylar detaylı olarak anlatılır. 

Ulysses’te, sık sık Stephen’ın ve Bloom’un aynı fikirlere yönelik 
görüşleri yer alır. İkisi de Dublin’in aynı yerlerini değişik zamanlarda 
dolaşırlar veya aynı anda benzer şeyleri düşünürler. Birbirlerini tekrar 
ederler.  

“Odysseia“ destanında yer alan baba-oğul ilişkisinin 20. yy’a 
uyarlanmış şeklini Ulysses’te görürüz. Bloom, ölen oğlunun yerine 
koyduğu Stephen’a kol kanat germeye çalışıp onu dış etkenlerden 
korur. Bloom, Stephen’ın fiziksel babası olmasa da roman Stephen ile 
Bloom’un buluşmasına yönelir. Bloom oğul özlemi çeker, Stephen’ın 
da baba özlemi çekmekte olduğu gözden kaçmaz.  

James Joyce, Ulysses’i yazarken Stephen Dedalus’u 
entellektüel ve sanatçı olarak seçer, Leopold Bloom’u ise Yahudi bir 
İrlandalı olarak kurar, bu iki karekter de İrlanda’nın ana yapısına 
dışarıdan bakan karekterler olarak kurgulanır. Sanatçıların ve 
Yahudilerin, dışarıdan içerideki hayatı nasıl gördükleri ve bir yabancı 
olarak İrlanda’da nasıl yaşadıkları konu edilir.  

Ulysses’te aşk, vatanseverlik, din, zaman, hayat, tarih, bilinç, 
özgürlük, seks, arkadaşlık konularının hepsine değinen bölümler ya 
da sayfalar yer alır. Ulysses’te, Joyce “insan sevgisini” de altı çizilecek 
şekilde ortaya çıkarmıştır.  

Ulysses’te müzik vardır, James Joyce kendisi de gitar çalıp 
şarkı söylemiştir, bu geçmişi de romanda etkisini gösterir. Bazı 
bölümlerde, kendinizi İrlanda’nın yemyeşil doğasında müzik eşliğinde 
geziniyormuş gibi hissedebilirsiniiz. Sahildeki dolaşmalarda Stephen’ın 
ve Bloom’un içsel düşünceleri aktarılırken bile deniz kabuklarının ve 
kumsaldaki çakılların çıkardığı müziği dinlersiniz. 

Ulysses’in Başlıca Karekterleri 

Ulysses’de, Joyce’un Dublin’de geçirdiği çocukluk ve gençlik 
yılları ile Dublin’e yapmış olduğu ziyaretlerin etkisi görülür. 
Karekterlerin birçoğu, tanıdığı ve Dublin’de yaşamış kişilerdir; bazıları  
kurguda isim değiştirmiş, bazıları da romanda gerçek isimleriyle yer 
almışlardır. 

Dublin: Joyce “Eğer bir gün Dublin yıkılırsa yeniden kolayca 
inşa edilebilsin” diyerek bu kadar ayrıntıyı yazdığını söylemiştir. 
Dublin’in baş kahraman olduğu romanda geçen yerlerden bazılarının 
isimlerini sayabiliriz: Sandycove sahili ve Sandycove’da Martello 
kulesi, Davy Byrnes’ün pub’ı, Sweny Eczanesi, Clifton School (Clifton 
Caddesi’nde Dalkey’de), Freeman'ın Gazetesi (Prince Caddesi’nde), 
Postahane (General Post Office), İrlanda’nın Milli Kütüphanesi (The  
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Dublin’de Market Caddesi (1904) 

 

 
Davy Byrnes’ün pub’ı 

 

 
Sweny Eczanesi 
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National Library of Ireland, Kildare Caddesi’nde) ve Hotel Metropole... 
şehirde daha bir çok yer romanda geçmektedir. Joyce, Ulysses’i 
yazarken İrlanda dışında olmasına karşın, Dublin’in sokaklarını, 
köprülerini, iskelesini ve insanlarını dikkate değer bir şekilde anımsar, 
bütün ayrıntıları ile Dublin Şehrini baş kahraman olarak romanında 
kullanır. 

Stephen Dedalus: Stephen Dedalus, ilk üç bölümde ana 
karakterdir. Stephen, Joyce’un gençliğinin yansımasıdır. 
Odysseia’daki karşılığı ise Telemachus’dur. Stephen Dedalus 
öğretmendir, şairdir, zekidir. Keskin ve hızla kavrayan zekası 
yüzünden arkadaşı Buck Mulligan tarafından  “Kinch” olarak 
adlandırılır. Kinch, “keskin bıçak” anlamını taşır. Dedalus ismi 
Yunanca Daidalus’dan gelir. Annesinin ölümünden dolayı giydiği siyah 
elbise ile gün boyunca dolaşacaktır. 

Leopold Bloom: Leopold Bloom, 4. bölümden sonra karşımıza 
çıkar ve Joyce’un olgunluğunun yansımasıdır. Bloom, basit bir Yahudi 
ismidir aynı zamanda çiçek anlamına gelir. Çiçek açmak, çiçeklenmek, 
dinç olmak, güzelleşmek, serpilmek anlamına gelir. Odysseia’daki 
karşılığı ise Odysseus’dur. Babası Macaristan’dan gelme Yahudidir. 
Bloom’un yahudi kökenine çok değinme vardır, oysa annesi İrlandalı 
katoliktir. Bloom 3 kez vaftiz olmuştur.  

Bloom, küçük yaşta ölen oğlunun özlemini çekmektedir, 
özgüvenli ve şefkatlidir, hayvanlara ve insanlara yardım eder, bir 
bölümde doğum sancısı çeken kadına karşı empati besler. Bloom 
Stephen’ın “manevi babası” gibi  hareket eder ve Stephen’i koruma 
eğilimindedir. 

Simon Dedalus: Stephen’ın gerçek babasıdır, karısının 
ölümünü de bahane ederek devamlı içer, Stephen’ı ve diğer 
çocuklarını ihmal eder. Oğlunun tıp öğrenimini bırakıp sanatçı 
olmasına kızar. 

Buck Mulligan (Malachi): Buck Mulligan, tıp öğrencisidir, çok 
akıllıdır ve Stephen’ı kıskanmaktadır. Akıllıdır ama aklını hep kötü ve 
vahşi şeylere kullanır. 

Haines: Saksonyalı, Oxford’dan gelmiş İngiliz öğrencidir. 
İrlanda Folkloru ve İrlanda’daki yaşamla ilgili bilgi  toplamaktadır. 
Stephen’ın söylediği özlü sözleri kaydetmektedir. 

Molly Bloom: Molly, Leopold Bloom’un karısıdır ve 
Odysseia’daki karşılığı Penelope’dir. 

Mr. Deasy: Mr. Deasy, Stephen’ın öğretmenlik yaptığı okulun 
müdürüdür, İngiliz yanlısıdır. 

Citizen (Vatandaş-Yurttaş): Citizen, aşırı milliyetçi kişiliktir. 
Citizen’ın tek gözü rahatsız olduğundan kapalıdır. Cyclops (Mitolojide 
alnının ortasında tek gözü olan devdir) bölümünde “Yahudilerin gerçek 
İrlanda vatandaşı olamayacaklarını” söyleyerek Bloom’a sözlü 
saldırılarda bulunur. 
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Hugh (Blazes) Boylan: Hugh Boylan, Molly’nin menajeridir, ve 
Molly ile ilişkisi vardır. Şehirde birçok insan bu ilişki yüzünden 
Bloom’un boynuzlandığından söz eder. 

Ulysses’in Üslubu 

Ulysses, insanların, roman ve bir romanda yapılabilecekler 
konusundaki fikirlerini değiştirmiştir. Joyce, Ulysses’te değişik yazım 
tarzlarını denemiş, anlatmak istediğini söylerken dilini çok ustaca 
kullanmış ve birçok sözcük oyunu yapmıştır.  

James Joyce, sözcüklerle oynayan bir ustadır. Ulysses, ilk 
okumada zor anlaşılır, birkaç kez okunduğunda ise, Joyce'un her 
sözcüğü ve her tümcesi ayrı zevk verir. Onun sözdizimi, kendine özgü 
bir matematiksel kurgu niteliğindedir. Satırların arasındayken birden 
kendinizi İrlanda vadilerinin melodik gölgelerinde bulabilirsiniz.  

Kitapta birçok değişik üslubun kullanımı, önce yumuşak başlar 
sonra romantizme döner.  

Üslubu esnektir, Joyce içeriği aktarabilmek için anlatım biçimini 
devamlı değiştirmiştir. Ulysses’te kullanılan üslup araçlarından biri de 
iç monologlardır.  

Joyce’un Proteus dediği 3. bölümde Stephen’ın düşünce ve 
fikirlerinin “Bilinç Akışı” yöntemi ile aktarılması dikkati çeker. Joyce’un 
anlatım tekniği okuyucunun alışık olduğu standart gramer yapısında 
değildir. 

7. Bölüm Aeolus, gazetede geçmektedir ve bölüm 63 alt 
başlığa bölünmüştür. Her bir başlık gazetedeki yazıların başlıklarından 
alınmıştır.  

10. Bölüm Wandering Rocks’da Peder Conmee’nin iç 
monologlarına rastlarız.  

12. Bölüm Cyclops’da anlatı yapısı, Joyce’un kullandığı isimsiz 
anlatıcı ile çok değişir. Anlatıcı, pub müdavimidir ve kullandığı dil 
sokak dilidir. Anlatıcı, Stephen Dedalus’un kullandığı dilden tamamen 
farklı bir dil kullanır. Anlatıcı, Bloom’a düşmanca bir tutum içindedir.  

13. Bölüm Nausicaa’da anlatıcının sözü, Bloom’un gerçekleri 
ortaya dökmesi ile kesilir ve dengelenir.  

14. Bölüm Oxen of the Sun hastahanede geçmektedir ve eski 
İngilizce bir ayetin Dublin lehçesiyle yazılışı ile başlar. Yorumcular bu 
bölüm için “sanki dilin kendisi gebelik döneminden geçiyor ve doğum 
için hazırlanıyor” derler. 

15. Bölüm Circe ise senaryo ya da tiyatro oyunu gibi yazılmıştır. 
Joyce, sahne olarak, Dublin’deki kırmızı ışıklı bölgeyi seçer. Bu 
bölümde Bloom’un başından geçenler ve fantazileri ayrı ayrı birer 
tiyatro oyunu gibi yazılmıştır. Bloom’un iç monologu bu bölümde 
yoğun ifadelerle yüklüdür. Aklı doğuya gider, kendini camilerin, 
çarşıların içinde gezerken hayal eder. Sigmund Freud yazılarında 
modernist Joyce’un bu bölümde doğduğunu söylemiştir.  
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16. Bölüm Eumaues’da anlatıcı, polis teşkilatı dilini kullanır. Bu 
bölüm, Bloom ve Stephen arasındaki baba-oğul ilişkisini haklı 
göstermek (kanıtlamak) için yazılmıştır.  

 
İki bitkin adam arasındaki ilişkide Stephen yarı uykulu, bitin ve 

hırçındır, Bloom ise hamiliğini üstlendiği genç üzerinde yatıştırıcı bir 
etki bırakmak için aklına geldiği gibi konuşur. 

17. Bölüm Ithaca’da 307 soru sorulur ve yanıtlanır. Bu bölümde 
adeta Bloom’un sabahtan beri yaptığı işlerin bir hesabı çıkarılır. 

18. Bölüm Penelope’de Molly’nin iç monologlarını okuruz. Molly 
Bloom uykuya dalarken kocası Leopold Bloom’u ilk ve son 
düşündüğü kişi yaparak onu rakibi Blazes Boylan’a yeğler. 
Penelope’nin ilk tümcesi 2500 sözcüktür. Bu 50 sayfaya yakın 
bölümün tamamı 8-9 tümceden oluşur. 
 
Kaynaklar: 
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James Joyce’un İzinde Dublin ve Ötesi 

Aslı Ergil Jaeger 

Gezi planlaması 

Tarih Haziran 2014, son üç yıldır eşim Tim ile birlikte 
yaşadığımız İrlanda Cumhuriyeti’nin Cork kentinde, oldukça güneşli bir 
gün, bu bölgenin tipik bulutlu ve yağmurlu serin yaz günlerinden biri 
değil, aksine hava oldukça güneşli. Burada hava ne zaman güneşli 
olsa, kuşlar daha bir kuvvetli cıvıldarlar, arılar daha büyük bir merakla 
açan çiçeklere odaklanırlar ve eşimi görmeye gelen hastalar, daha bir 
neşeli daha bir konuşkan gelirler, merak ve ilgiyle tatil planlarımızı 
sorarlar. Ben de o Haziran günü, hastaların biriyle konuşurken, onlara 
ailemin burada olduğunu ve toplam 24 Türkün, Dublin’de, Ulysses 
kitabının karakteri Leopold Bloom’un adımlarını takip etmek üzere, 
Bloomsday için (Bloom’un günü anlamına geliyor) buraya okuma 
grubu olarak gelmek üzere olduklarını anlatıyorum. Bir yandan, 
seyahate çıkacak heyecanlı çocuklar gibi, hızlı hızlı, ana planda olan 
etkinlikleri anlatıyorum, bir yandan da, daha neler yapılabilir diye 
düşünüyorum. Ekin Yazın Dostları’na, buranın yemyeşil topraklarını83, 
sınırsız Atlas Okyanusu’na bakan sonsuz peyzajını, otlayan masum 
koyuncuklarını, rengarenk yabani bitki örtüsünü ve kültür ile iç içe, 
tarihe şahit olmuş, hatta tarihi belgelemiş olan yapıtlarını, nasıl daha 
fazla tattırabilir, onlara da buraya duyduğum sevgimi nasıl hissettirip 
paylaştırabilirim diye düşünüyorum.      

O günün heyecanını anlamak için, başa geri dönmek lazım. Bu 
proje için düzenleme, bundan dokuz ay önce başladı. Bu çılgın fikir 
ise, bundan iki buçuk sene önce annemde doğdu. Aylardan Aralık ayı, 
annem ve babam eşimi ve beni ziyaret etmek üzere Cork’a geliyorlar. 
Ben, elimde olan onlarca gezi kitabından, en sevdiğimi gösteriyorum. 
Ağır ve ciltli kitabı onlara, bakıp esinlenmeleri için teslim ediyorum. 
Kitabın ismi Journeys of a Lifetime (başlığı tam Türkçeye tercüme 
etmek zor ama anlamı Ömrümüzde yapılacak yolculuklar/seyirler). 
Bu kitabı anneme ve babama uzatıp, en sevdiğim gezi kitabı olduğunu 
söylüyorum. Annem de arka sayfalarında James Joyce’un Dublin’i 
kısmını okuyor ve bir gün Ekin Yazın Dostları ile bu geziyi yapmak 
isteyeceğini belirtiyor. İşte bütün çılgınlık, burada, bu sayfayı 
okuduktan sonra başlıyor.  

 
 

                                                     
83 İrlanda’nın bir başka ismi de Emerald Isle, Zümrüt Ada anlamına geliyor.  
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O zamanlar, güzel bir hayal olarak algıladığım fikri, bir baktım ki 

daha sonra annem ciddi ciddi Ekin Yazın Dostları ile paylaşmış, 
katılmak üzere olan bir grup oluşturmuş ve benimle paylaşmak üzere 
soru soruyor. Annem, hep böyle bir insandır, başka ne bekleyebilirdim 
ki? Ben, bu hızlı gelişmeye şaşırmış ve dili tutulmuş sözsüz bakarken, 
annem, hep “ah neden olmasın?” der. Babam ise çoktan excel’de, 
gruptan ilgi duyan insanların isimlerini düzenlemiş, katılımcı sayısını 
oluşturmaya başlamış ve planda kısa bir zamanda gezilecek yerlerin 
repertuvarını çıkarmış. Evet, böylece ikisinin de bu konuda ne kadar 
ciddi olduklarını, benim hayal olarak algıladığım fikri, onların çoktan 
proje olarak başlatmış olduklarını anlıyorum.  
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Davy Byrnes’ün pub’ında 
 

 
Howth’da istasyonun önünde  
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Annem ve babam, oturup bir haftada gerçekçi olarak neler 

görülür, hangi şehirler, hangi turlar yapılabilir, onun detayını 
çıkarmışlar. Ben de listeye birkaç yer ekliyorum, birkaç günlük tur 
tavsiye ediyorum. İlk kabataslak planda, Dublin, Belfast ve Cliffs of 
Moher dışında Cork, Kinsale, Kerry de var, hatta bir aralar Limerick’de 
konaklama fikri var. Babam bu bilgiler ile İstanbul’dan, Hakan Bey’den 
fiyat istiyor. Ben ise, Cork ve Dublin’deki, internetten bulduğum bütün 
yerel tur şirketlerine, yılbaşından önce e-posta gönderiyorum. Ortak 
amacımız, gezinin fiyatını düşürüp katılımcı sayısını artırmak. 
Babamla bütçe oluşturuyoruz. Arada, excel tablolarını, e-posta ile 
aramızda gönderiyoruz. İletişim kurduğum 17 şirketten 5’i, bana fiyat 
veriyor, diğerleri, ya bizim istediğimiz yerlerden otobüs kaldırmıyor, ya 
da, hiç yanıt vermiyor. Geriye dönen 5 şirketten 3 tanesi, makul fiyat 
veriyor, diğerleri, onlarla mukayese edilmeyecek kadar yüksek fiyat 
veriyor. Babam ise, Hakan Bey’den gelen rakama bakıyor, bunu bizim 
yerel tur şirketleri ile karşılaştırıyor ve bizim, turu, kendi eforlarımız ile 
acentasız düzenleyerek, kişi başı bu ilk rakamlara göre, en az 500 
avro düşürdüğümüzü görüyoruz.    

Fiyatlar geldikten sonra, kabataslak planı tekrar gözden 
geçiriyoruz. Annem ve babam, bu planın hem çok yoğun hem de çok 
yorucu olacağını, grubu oradan oraya aceleyle götürüp, insancıklara 
iki günde bir, üç defa valiz toplayarak otel değiştirtmek yerine, Dublin’e 
temel kurup, oradan günü birlik tur yapmayı düşünüyorlar. Tabii, bir 
yandan üzülüyorum, özellikle Cork’un plandan çıkmasını tabii ki 
istemiyorum, ama kararın grubu daha memnun edeceğini ve fiyatı 
daha da çok düşüreceğini anlayarak, onlara tam desteğimi veriyorum. 
Yeni plana göre, Dublin’de kalınacak ve oradan günü birlik Belfast ve 
Cliffs of Moher turları düzenlenecek. Hemen bu değişikliği, bize makul 
fiyat veren üç tur şirketine iletip, bana tekrar fiyat vermelerini rica 
ediyorum. En iyi fiyat ve en hızlı cevap, Paddywagon’dan geliyor. 
Diğer şirketlere, Paddywagon’dan aldığım fiyatı, pazarlık yapmak 
amacıyla gönderiyorum, onlardan biri, fiyatı az da olsa düşürüyor, 
diğeri ise ses çıkarmıyor. Bu, bana Paddywagon’un en makul fiyatı 
verdiğini gösteriyor. Bir de, kişisel olarak diğer şirketlerle yolculuk 
yapmadığımdan, otobüsleri nasıldır, rehberleri iyi midir güvenilir 
şirketler midir, bilemiyorum. Oysa şu ana kadar Paddywagon ile 
ailemle geçmişte yapmış olduğumuz turlardan, hep memnun 
kalmıştık, hem de çılgın bir rehberleri vardı Shaun diye (Şan), onu 
istesek verirler mi, diye düşünüyorum. Çekinmeden Shaun’ı tercih 
ettiğimizi söylüyorum, onlar da garanti veremeyeceklerini, ama 
deneyeceklerini söylüyorlar. Paddwagon’la havaalanı transferleri, 
Belfast ve Cliffs of Moher turu konusunda anlaşıyoruz, bir de oralara 
giderken yolda eklenecek yerlerin (botanik bahçesi, eski Kelt anıtları, 
ve saire) detayını çıkarıp, Paddywagon’a onları da tura eklemelerini 
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rica ediyorum.   
Bir yandan tur araştırmaları ve pazarlıkları sürerken, öte yandan 

otel araştırması sürüyor. Eşimle çıktığımız çoğu geziyi zevkle 
planlarken, otellere gelince belli bir sistem oluşturdum. Önce 
Booking.com sitesinden, gezdiğimiz şehirdeki bütün otellerin listesini 
buluyorum. Sonra, o listede, kalmış olan misafirin, memnuniyet 
sırasına sokuyorum. En çok memnuniyet sayısı olan otelden başlayıp, 
listedeki otellerin o dönemki fiyatlarını belirliyorum. Sonrada, 
listemdeki otellerin en kötü eleştirilerini, tripadvisor.com’dan okuyup, 
hangisi tolere edilebilir diye bakıyorum. Bu araştırma sonucu, 8 otel ile 
arama listesi oluşturdum. Bunlardan 4 ünü arayarak, grup pazarlığı 
yaptım. Tabii henüz sayı belirlenmeden pazarlık yapmak zor ama, en 
azından indirim yapanlar ortaya çıktı, kimisi internette bulduğum 
fiyattan daha yüksek fiyat verdi! Babam da liste oluştururken, benim 
kalmamızı tavsiye ettiğim her otelin, merkezî olmadığını ve bunu da 
değerlendirmemizi istedi. O da, otellerin adreslerine bakarak hangi 
otel daha iyi olacak diye değerlendirdi. Tabii büyük grup olunca, 
oradan oraya herkesin, tek ekip olarak, bölünmeden nasıl 
gidebileceğini düşünmek lazım. Babam mesafe faktörünü de 
değerlendirince, The Central Hotel’in, grup için en iyi seçim olacağını 
düşündük. Otelden de fiyat alınca, bu da babamın çizdiği tabloya 
eklendi.  

Otel ve turlar konusundaki gelişmeler sonuçlanmaya 
başlayınca, biraz nefes alabildik, içimiz rahatladı. Annem ve babam 
Ekin Yazın Dostları Dublin e-posta grubu oluşturdular ve iletileri geziye 
ilgisi olan kişilere göndermeye başladılar. Tabii sırada uçak biletleri, 
vize işlemleri, grup etkinlikleri, kitap toplantısı da vardı. Onlar iletişim 
ve projenin adımlarını, tek tek belirlediler. Herkes tek tek cevap 
vermeye başladığında, sayı ilk düşündüğümüzün hemen hemen iki 
katı oldu. Onların grupla hep düzenli iletişim kurması, her soruya 
gruptan hızlıca cevap gelmesi, buradaki organizasyon işini hızlandırdı.  

Asıl Dublin’e 16 Haziran’da gitme sebebimiz, Bloomsday 
olduğundan, bu gezideki en önemli organizasyonlardan biri, o gün 
olacak James Joyce etkinlikleri. Dolayısıyla sonradan yer kalmadı ya 
da çok geç iletişim kuruldu diye bizi programa sokmama olasılıklarını 
ortadan kaldırmak için, 16 Haziran’ı planlamak üzere, 3 Ocak’ta 
James Joyce merkezini aradım. Ekin Yazın Dostları’nı tanıttım, gezi 
amacımızı anlattım ve Bloomsday programlarını sordum. Telefonda 
konuştuğum kişi, programın Mayıs’ta belli olacağını ve program belli 
olana kadar rezervasyon yapamayacaklarını söyledi. Aynı zamanda 
onların internet bültenlerine kayıt olmamızı, program açıklandıktan 
sonra, tekrar iletişime girmemizi söyledi. Tabii hemen kayıt olduk. 
Konuştuğum kişinin, insanların bu kadar uzaktan, bu amaçla, onların 
kültürünü paylaşmak üzere gelmesine önem vermemiş olması, beni 
biraz -nazikçe söylersem- huzursuz etti. Mart ayında, bir de aynı 
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mesajı babam, yazılı olarak grubu tekrar tanıtarak, organizasyonun 
parçası olmak istediğimizi söyledi. Yine aynı cevap geldi, Mayıs ayını 
bekleyip, herkes ile aynı zamanda haberimiz olacak. Bu arada onların 
etkinliklerinde yer kalmazsa, o gün kendi Joyce etkinliğimizi düzenleriz 
diye düşündüm. 14 Mayıs’ta tam “ben onları arayayım mı” diye 
düşünürken, gece 22:00’de bir de baktım sitelerinde bütün aktiviteleri 
belli olmuş. Hemen ertesi sabah, onlar açılınca arayıp bilgi aldım. 
Onların bir saatlik yürüyüşlerine katılmak istediğimizi, bir de otobüs 
turuyla ilgili olduğumuzu, ama otobüs turu bizim Dublin’e gidişimizden 
bir gün önce olduğundan katılamayacağımızı üzülerek anladım. Bu 
sefer konuştuğum kişi, ilk iletişim kurduğumuz kişilerin aksine, çok 
yardımcı oldu, bu kadar kişinin oraya gelmesi onu etkilemiş, beni 
menajeri Mark ile iletişime sokmak istedi. Bu arada Mark’ın eşi doğum 
yapmış, Mark ortada yok, oradaki diğer çalışanlar, bize Bloomsday 
için, bir saatlik, kitaptaki bölümleri kapsayan rehberli yürüme turu 
ayarladılar ve ertesi gün için, başka bölümleri kapsayan  yürüme turu 
düzenlediler. Tabii grubu ayırmamak için, maksimum kapasitesi 10 
kişilik olan grup dışı insanlarla bizi karıştırmamak için, bizim turlarımız 
özel olarak diğer etkinliklerle çakışmayacak saatlerde organize edildi. 
Pazarlık sonucuda grup indirimi de yaptılar. Bir de bize Bloomsday 
için, kitapta da geçen Davy Byrnes pub’da kırmızı şarap ile gorgonzola 
sandviçi yememizi tavsiye ettiler. Tabii aklımızın bir kenarında da, 
keşke Martello kulelerine giden, yürüme mesafesinde olmayan otobüs 
turu da olsa diye geçirmiştik. 4 Haziran’da Mark izinden dönünce, 17 
Haziran için otobüs turunu düzenleyebileceklerini söyleyince, hiç 
düşünmeden kabul ettik. O turda da, Mark indirim yaptı ve grup 
olduğumuzdan bize özel olarak düzenledi. Tabii bu habere çok 
sevindik.           

Şimdi sıra geldi restoran araştırmasına. Oraya vardıktan sonra, 
restoran araştırması yapmak çok geç olacağından, bunu da aylar 
öncesinden düzenlemek istedik. Eşimin Türk vatandaşlığına geçtiği 
zamanlardaki konsolosluk işlerinde, Dublin’e birkaç kez gitmemiz 
gerekti. Her Dublin’e gidişimizde, tripadvisor.com’da çok övülen The 
Vintage Kitchen adlı restoranda yer ayırmaya çalıştım ve her seferinde 
restoran haftalar öncesinden dolmuştu. Grup birlikte yemek yiyebilsin 
diye, önceden iki yemeği rezerve etmeye karar verdik, ilk ve son 
akşam yemeklerini. Bu sefer, restoranı Haziran ayı için Ocak ayında 
arayarak iletişim kuruyorum ve ilk gece dolu olduklarını ama bizim 
grubu son geceye alabileceklerini söylüyorlar. Grup ile son gece 
olamayacağımı bile bile, onların, bu çok övülen ve yerel mevsimsel 
mutfağa odaklanan restoranda yiyebileceklerine çok seviniyorum. 
Diğer seçim için, birkaç restoranı arıyoruz ama internetteki eleştirilere 
bakarak, kendim yemeyeceğim restoranları gruba tavsiye 
edemiyorum. Son anda, aklıma eşimle hasbel kader gittiğimiz The 
Trocadero restoranı geliyor. Oranın biraz pahalı olduğunu bildiğimden, 
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önceden pre-theater mönu dedikleri, tiyatro öncesi anlamına gelen 
mönüyü seçiyoruz. Bu, herkes daha erken akşam yemeği yiyecek 
anlamına geliyor, ama grup zaten uçaktan o gün inmiş olacak, 
İstanbul’da saatler, Dublin’den iki saat ileride olduğundan onlar için 
akşam yemeği saati gelmiş gibi olacak. Bunları bilerek, daha makul 
olan erken akşam yemeği seçimi ile rezervasyon yaptırıyoruz. Böylece 
yemek planı da tamamlanmış oluyor.    

İşte, Haziran ayındaki güneşli günde, hastayla klinikte 
konuşurken, heyecanla projemizi anlatırken, planlaması aylar süren 
projemizin gerçekleşmek üzere olduğunu, ilk defa hissettim. Dalları 
tomurcuklanmış bir ağaç gibi, projemizin meyve vermek üzere 
olduğunu anladım. Her anlattığım kişi, bizim bu kadar yolu kitabın 
adımlarını takip etmek üzere gelmemizi, büyük ilgiyle karşıladı ve 
grubumuzun gezilerine hayran kaldı. Acaba dünyanın başka bir 
yerinde, bizim gibi, kitabı tam anlamında takip eden bir grup çılgın var 
mıdır?    

Belfast ve Kara Taksi Turumuz 

Belfast siyasi bir şehir. Belfast’da kara taksi turunu atlamak, 
Mısır’a gidip piramitleri görmemek gibi bence. Fransız lisesindeki 
İngilizce Öğretmenim orta okuldayken bize The Cranberries rock 
grubunun Zombie parçasının ve U2 rock grubunun Sunday Bloody 
Sunday (Pazar kanlı Pazar) parçasının videosunu izletmişti ve bize 
Kuzey İrlanda’da yer alan iç savaştan bahsetmişti. İkisi de hala benim 
en sevdiğim yabancı rock müziği grubu.  

Dublin’e otobüs ile iki saatlik uzaklıkta olan Belfast, Kuzey 
İrlanda’nın başkenti, Titanic’in yapıldığı yer ve aynı zamanda 
dünyanın en çok bombalanmış Europa Hotel’in bulunduğu şehir. Fazla 
tarihe ve siyasete girmeden, kısaca olay, orada yaşayan 
Cumhuriyetçi, Milliyetçi ve Katolik diye bilinen kesimin İrlanda adasının 
tek bir Cumhuriyet olmasına yönelik girişimlerde bulunması ve orada 
yaşayan Loyalist (sadık kul anlamına geliyor), Unionist (Birlikçi) ve 
Protestan diye tanınan kesimin,  Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallığın bir 
parçası olmaya devam etmesini istemesi. Cumhuriyetçiler, kendilerini 
İrlandalı hissediyorlar, Birlikçiler ise British (Büyük Britanyalı).  

İki kesimin arasındaki savaş, dinden çok siyasi bir savaş. Kara 
taksi turunda ise Belfast’ın çeşitli bölgelerinden geçerek, oradaki siyasi 
duvar resimlerini görüp, hikayelerini dinliyorsunuz. Paddywagon 
şirketinin kurucularından Charlie O’Connell ile tur detaylarının 
üzerinden geçerken, kara taksi turunu grubu ayırmadan içinde 
bulunduğumuz otobüsle yapabilirmiyiz diye sorduğumda, bunun 
güvenli olmayacağını belirtmişti. Tabii yemyeşil ve Paddy ismini 
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taşıyan bir otobüsün Birlikçi Protestan (turuncu) kesimin içinde 
dolaşması söz konusu değil!84     

Belfast’ta, Mart ayında, eşimle beraber yaptığımız kara taksi 
turunda, rehberimiz bizi önce Cumhuriyetçi bölgesindeki Bobby Sands 
duvarına götürmüştü. Bu duvar resmi benim en sevdiklerim arasında 
çünkü rengarenk ve sevgi dolu. Bu sefer rehberlerimiz nedense bizi 
oraya götürmüyorlar. Benim en çok dikkatimi çeken, Cumhuriyetçilerin 
duvar resimlerinin daha canlı olması, insanları ve olayları anı haline 
getirmeleri; her siyasi duvar resminde, direnip ortak hedeflerini kendi 
kişisel hedeflerinden, hatta kendi hayatlarından daha önde tutmuş 
insanların portrelerinin yer alması. Kimi siyasi resim, dünyadaki çeşitli 
güncel olaylara, örneğin Filistin ve İsrail barışına odaklanmış. Her biri 
birer sessiz direniş ve resimler ara sıra değişiyor, eskileri silinip 
yerlerine yenileri geliyor. Birlikçi bölgede ise daha çok militan resimler 
var, kara maskeli ve elinde makinalı tüfekli adamlar, en çok katliam 
yapıp, hayatını yitirmiş adamlara saygı resimleri. Bunlar aileli çocuklu 
bölgeler, sokakta fazla insan olmasa da kendi evlerinin yan cephe 
duvarları, bu militan resimlerle boyanmış. Onların çocukları bu 
ortamda, bunları her gün normal hayatın bir parçası olarak görüp 
yetişiyor. Rehberlerimiz, onların buna alışık olduklarını ve rahatsızlık 
duymadıklarını söylese de, insan ister istemez tedirgin oluyor, resim 
çekerken biri evinden çıkıp laf eder mi diye düşünüyor. Yakınlarda, 
“bonfire” dedikleri Temmuz ayında yakılacak muazzam anıtlar 
kurulmaya başlamış85. İçinde bulunduğumuz bölgenin köşelerinde bir 
yerde, bir önceki gezideki rehberimizin “kasap dükkanı” olarak 
nitelediği, duvarları kapkara, katoliklere işkence edilmiş bina var. Tam 
bu tedirginlik hissi veren bölgede, maskeli adamların eli makinalı 

                                                     
84 İrlanda Cumhuriyeti’nin bayrağındaki yeşil İrlandalı kesimi temsil ediyor. 
   Tarih boyunca yasaklanmış olmasına rağmen, bu kesimimn ana dili Gaelce. 
   Çok popüler olan İrlandalı erkek ismi, vatana katolik hristiyan dinini getiren 
   Aziz Patrick ismi. Bunun çeşitli Gaelce ve İngilizce türevleri: Patrick, Pat, 
   Pádraig ve Paddy. İrlanda Cumhuriyeti’nin bayrağındaki turuncu ise Kral 
   Billy diye de bilinen Protestan Kral William III of Orange ve adada yaşayan 
   protestan kesimi temsil ediyor. Bayrakta yeşil ve turuncunun arasında 
   bulunan beyaz da aradaki barışı simgeliyor.  
85 Her yıl, 11. Gece diye adlandırılan, 11 Temmuz gecesi, Birlikçi kesimin, 
   protestan Kral William III of Orange’in Drogheda yakınlarındaki Boyne nehri 
   üzerinde kazanmış olduğu Battle of Boyne (Boyne Savaşı)’ın yıldonümü  
   kutlanıyor. Protestan Kral 3. William, aynı zamanda kayınpederi olan Katolik 
   Kral 2. James’i yenip tahtın Katolik kralın eline düşmesine engel oluyor.  
   Belfast’da bunun yıldönümünde devasa tahta standlar kuruluyor, kimisinin  
   üzerlerine İrlanda Cumhuriyeti bayrakları ve siyasi önem taşıyan  
   Cumhuriyetçi kişilerin resimleri de ekleniyor ve yakılıyor. 12 Temmuz’da  
   Orangemen (Turuncu Adamlar) geçit yapıyorlar.  Katolik kesim ise 17  
   Mart’da, Aziz Patrick’in ölüm yıldönümünde yeşil giyinip geçit yapıpıyorlar.   
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tüfekli resimlerinin yanında, içi sevgi dolu olan Gülcihan bana “burada 
tuvalet bulunur mu?” diye soruyor. Rehberlerden birine soruyoruz, 
gezi boyunca yerleşim bölgelerinde olacağımızı söylüyor. Çaresiz, 
Gülcihan’dan beklemesini rica ediyorum. Sonradan öğreniyorum 
Gülcihan oradaki ev sahiplerinden birinden rica edip, tuvaletlerini 
kullanmış. Aklıma, içi sevgi dolu Hint yogilerine86 zarar vermeyen, 
vahşi kaplanların hikayesi geliyor. Kaplanlar bile içgüdüsel olarak 
yoginin sevgisine karşı onun zararsız olduğunu biliyorlar. İşte Gülcihan 
benim için bu sevgi dolu yogileri temsil ediyor. Her resim böyle militan 
değil, arada Kral 3. William’a hitap edilmiş duvar resimleri de var. 
Bazıları ise insanları değil, olayları belgeliyor.  

Belfast’ta Barış Duvarları diye bilinen duvarlar, çatışmalar olan 
bölgeleri ayırıyor. Bazı duvarlar çok yüksek, birkaç insan boyunu 
geçecek yükseklikte ve üzerlerine yazılanlar var. Kara taksileri 
kullanan rehberlerimiz, bizi oraya götürdüklerinde, elimize birer kalıcı 
keçe kalem vererek, duvara içimizden gelenleri yazmamızı istiyorlar. 
Hepimiz büyük heyecanla, Barış Duvarına birşeyler yazıyoruz. 
Kimimiz ismimizi ve sevdiklerimizin ismini, kimimiz kendi ülkemizdeki 
güncel olaylardan esinlenerek Türk halkı için barış mesajları, kimimiz 
de dünya barışını destekleyecek mesajlar yazıyor.  Kalıcı kalemler el 
değiştiriyor. Duvara yazılar yazıldıkça, elimizde kameralar, geride 
bıraktığımız, bizi ölümsüzleştirecek yazılarımızı anılaştırmak için resim 
çektiriyoruz.   

Bugün dünya haberlerinde fazla dikkat çekmese de, Belfast’da 
hala olaylar oluyor, bazı polis tarafından açılıp kapanan otomatik 
kapılar geceleri kapanıp duvar haline geliyor. Rehberler bize 
insanların arabaları çalındığında, polis yerine, kendi görüşlerini temsil 
eden örgütlere bildirdiklerini ve haberlerde birinin sokakta vurulduğunu 
öğrendiklerinde, hırsızın vücudunun vurulduğu bölgeye göre, işlemiş 
olduğu suçun ne olduğunu bildiklerini söylüyor. Eğer birinin köpeği 
kaybolursa, ancak o tür durumlarda polise gittiklerini söylüyor.  

Rehberler, bize insanların psikolojik olarak bölgeleri ayıran 
duvarların yıkılmasına hazır olmadıklarını, ama duvarların bir 
kısımların boyutlarının değiştiğini, kimisinin boyunun kısalmış ve çit 
konmuş olduğunu söylüyorlar. Bizim taksi şöförümüz ise çocuklarını 
ender olan iki halkı da kabul eden karışık okullara göndermiş. Belki 
gelecekte Kuzey İrlandalılar, dinleri ve siyasi görüşleri ne olursa olsun, 
bu taksi şoförünün çocukları gibi, çocuksu masumiyetlerini ve insan 
sevgilerini yeterli bulup da sınırlara, duvarlara ve ayırıma gereksinim 
duymazlar. Belki anne babalar, çocuklarını nefret ve kin yerine sevgi 
ve saygı ile yetiştirirler ve Kuzey ve Güney tek bir Cumhuriyet olarak 

                                                     
86 Yoginin anlamı yoga yapan kişi. Bu hikaye Paramahansa Yogananda’nın 
   Autobiography of a Yogi kitabında yer alıyor (Bir Yoginin Özgeçmişi), 42.  
   Bölüm: Last Days With My Guru (Gurum ile Birlikte Son Günler). 



 49

birleşmese de, insanlar içlerinde doğal olarak devam eden evrime izin 
verirler. Bu satırları yazarken, eşim üst katta bundan habersiz, John 
Lennon’un Imagine şarkısını çalmaya başladı. Lennon’un da dediği 
gibi: “I hope some day you will join us and the world will live as One”. 
“Umarım bir gün sen de bize katılırsın ve dünya bir olarak yaşar”. 
Barış Duvarına  o gün yazdığım gibi “Oneness is essential” “Bir olmak 
esastır”.  

Belfast Gezi Sonrası Howth’ta gidişimiz 

Eşim Tim’le Dublin’e son gidişlerimizden birinde, Cork-Dublin 
güzergahını iki buçuk saatte kat eden Irish Rail (İrlanda Demiryolları) 
treninde, o önceden büyük özenle hazırladığı tıp makalelerini okurken, 
ben de hep büyük ilgim olan seyahat kitaplarını karıştırıyordum. Kasım 
ayındaki o serin günde, tren takır tukur beyaz koyunların otladığı 
yemyeşil tarlaları geçerken, ben de Dublin ve İrlanda konusunda 
basılmış turizm kitaplarının sayfalarını büyük merakla inceliyordum. 
Bu, Ekin Yazın Dostları’nın gelmeden önceki son Dublin seyahatim 
olabilirdi, aklımda görmeye değer mi diye düşündüğüm yerleri orada 
gezme, ya da en azından bilgi alma şansım olacaktı. Sayfaları 
çevirirken karşıma Howth çıktı. Yazılanlar çok ilgimi çekti ve bende 
“balıkçı kasabası” izlenimi oluşturdu. Her sabah Dublin’e gelen taptaze 
balıklar oradan kıyıya taşınıp bir kısmı Howth’daki lokantalarda 
sunuluyormuş. Özellikle orada chowder (çavdır okunan, kremalı ve 
sebzeli deniz ürünü çorbası) satılan bir tramvay vagonu varmış, 
aklımda kalanlar bunlar. O zaman otelden bilgi aldığımda, bana 
Howth’un sadece 15 dakika uzaklıkta ve  akşam yemeği açısından 
güzel bir seçenek olduğunu söylüyorlar. Bizim o gezide Howth’a gitme 
şansımız olmadı.  

Belfast dönüşü, hepimiz yorgunuz. Saat 8:30’da başlayan 
otobüs yolculuğumuzun akşam 18:00 civarı sonuçlanması 
hedefleniyordu. Son durağımız olan Monasterboice’a varmadan, 
babama soruyorum, grubun Dublin yerine Howth’da inip akşam 
yemeğini orada yemeye ilgisi olur mu diye. Babam da gruba soralım 
diyor. Otobüse biner binmez önce Shaun’a soruyoruz, bizi Dublin’de 
indirmek yerine Howth’da indirir mi diye. O da önce bunun yolu 
uzatacağını ve onun zaten Dublin’e dönmesi gerektiğini söylüyor ama, 
onun için geç bir dönüş saati olacağını bile bile, bizi de kırmıyor. Biz 
de mikrofonla ekibe soruyoruz, eğer herkes gitmek istiyorsa ve oradan 
kendi olanaklarımız ile dönmeye razıysak, Shaun’ın bizi planda 
olmayan Howth’da indirmeyi kabul edeceğini söylüyoruz. Bir de 
bakıyoruz ki, herkes gelmek istiyor. Bu maceracı kararı verdikten 
sonra, aklımızdan da babamla Howth’dan nasıl döneceğiz sorusu 
geçiyor. Otobüste olan internet erişimi ile, cep telefonundan tren 
saatlerini öğreniyoruz. İnmeden önce, babam Shaun’a restoran 
tavsiyesini soruyor, hemen indirdiği yerin karşışında olan Crabby Jo’s’ı 
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tavsiye ediyor. Biz de iner inmez 24 kişi oraya hücum ediyoruz. Saat 
akşam 20:00’ye geliyor, hemen hemen on iki saat yolculuktan sonra, 
çok yorgun olduğumun farkına varıyorum. Ne kadar Shaun’ın yolculuk 
boyunca, özellikle İrlanda tarihini anlatan noktalarını gruba tercüme 
etmekten zevk aldıysam da, sesimi kaybetmek üzere olduğumu fark 
ediyorum ve ağır adımlarla, ekibin arkalarında babamı takip ediyorum. 
Restorana varmadan önce, çavdır tramvayının önünden geçiyoruz. 
Aylar öncesinden, o tren yolculuğunda takur tukur giderken 
öğrendiğim çavdır tramvayı aklımda kalıyor, keşke fırsat olsa da orada 
da bir çavdır tatsak diye içimden geçiriyorum. Crabby Jo’s restoranına 
giriyoruz. Çok nazik olan bayan garsonumuz, hızlı hızlı bize 
seçeneklerimizi yazıyor. Çok sevdiğim ıstakoz ısmarlıyorum, herkese 
mevcut olan yemeklerin bilgisini aktardıktan sonra, ailemin yanına 
oturuyorum. Sonunda, annem babamla konuşma şansım oluyor. 
Babamdan, kapalı olan restoranı açtırdığını öğreniyorum. Bu kadar 
olur diye düşünüyorum, babamın, mutfağı 20:00’de kapanan restoranı 
bizim için açtırdığına tabii ki şaşırmıyorum, hatta öğrenince birlikte 
gülüyoruz! Bizim aç ve onca yoldan geldiğimizi öğrenen restoran 
çalışanları, daha geç kalıp, bize ülkeleri ve kasabaları konusundaki 
misafirperverliklerini fazlasıyla gösteriyorlar. Birkaç dakika dinlendikten 
sonra, aklımda kalan çavdır tramvay vagonunu ziyarete gidiyorum. 
İlgimi gören bayan benim restoranda yediğimi ve oradan başka zaman 
gelmek üzere bilgi aldığımı bile bile, bana hemen tadımlık bir porsiyon 
çavdır ikram ediyor. Pes diyorum, bu kadar maceracı ve 
planlanmamış bir durak, daha harika olamazdı.  

Çok lezzetli olan ıstakoz ve yaratıcı lezzet kombinasyonları ile 
özenle yapılmış sebzeleri yerken büyük bir kısmında zorluk 
çekmiyorum, şef, önceden bazı kısımlarını kolay yensin diye ayırmış, 
ama tam pençesini ayıracağım, şef o kısmını açmayıp tabağa 
penseye benzeyen bir alet koymuş. Ben güçlükle kabukları kırdıkça 
karşımda oturan Şerife teyze, keskin ıstakoz parçası fırlayacak diye, 
dikkatli dikkatli benim her penseyi sıkıştırdığımda, biraz o tarafa biraz 
bu tarafa çekiliyor. Bir yandan gülüyoruz, bir yandan da, kadıncağız 
doğru dürüst yemek yiyemedi diye içimden geçiriyorum. Herhalde 
normal bir insan, burada pes ederdi ama, aklımda geriye kalan 
açamadığım bölüm var ve tabağımı o kısma ulaşana kadar geri 
vermeye niyetim yok! Ben takır tukur pense ile kırmaya devam 
ediyorum, yazık Şerife teyze de yemeğini yiyor ama gözü benim 
pensede. Bir de baktık Melek hanım da bir oraya bir buraya hareket 
ediyor, yazık ona da rahat rahat yemek yedirmedim diye 
düşünüyorum. O da demez mi ona ıstakoz parçası fırlayacak ve 
yiyebilecek diye hevesle bekliyor. Hepimiz kahkahalarla gülmekten 
kırıldık. Yemek bitince, eşimi aramak için kısa bir kaçamak yapıyorum. 
Howth’da yaz aylarında çok geç vakitlerde olan kıpkırmızı güneş 
batışını izliyorum. Ağır adımlarla tren istasyonuna doğru yurüyoruz. 
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Seray şarkı söylemeye başlıyor. Gruptan katılanlar oluyor. Tren saati 
yaklaştıkça, bizim grubun devamı da gelip konsere katılıyor. Sokaktan 
gelen geçen bakıyor, arada babama grup hakkında soru sormak için, 
İspanyol bir bey geliyor. Hepimizin ya elinde ya da kafasında, bir Ekin 
Yazın Dostları kasketi var. Ben de, hemen şapkamı grubun önüne, 
gelen geçenden para toplamak üzere koyuyorum. O akşam epeyce 
gülüyoruz. Dönüşte, tren yolculuğunun aslında 25 dakika olduğunu 
öğreniyoruz ve tekrar zaman kalırsa Howth’a geri dönmeyi 
konuşuyoruz.  

16 Haziran Bloomsday etkinlikleri ve Blooming Ulysses oyunu 

Sonunda Bloomsday geldi! Hepimiz erken kalkıp, James Joyce 
merkezine doğru yola koyulduk. Oraya giderken, yolda birkaç yerde 
durarak resim çektik. Blooms Hotel’in, Ulysses’in kahramanlarının 
resimlerini boy boy otelin duvarlarında sergilemesi, hepimizin ilgisini 
çekti. Önce grup Gogarty ve Joyce heykelleri ile resim çektirdi, oradan 
Ha’penny Bridge diye bilinen, eskiden yarım penny’lik kontörler 
atılarak geçilen güzel beyaz yaya köprüsünün üzerinde, Liffey nehri 
üzerinde resim çektirdi.  

Sonunda James Joyce merkezine vardık. Orada, babamla bizim 
Bloomsday gezisini düzenlememize yardım eden kişilerle ve özellikle, 
ertesi gün yer alacak otobüs turunu organize eden Mark ile buluştuk. 
Mark’a grubumuzu anlattık, broşürümüzü verdik, biraz kısa da olsa 
sohbet ettik. Bizim uzak yollardan bugün için gelmemizi her 
konuştuğumuz kişi gibi o da merakla ve ilgiyle karşıladı. O gün, 
merkez için, yılın en meşgul günü olduğundan, oradaki sergileri ertesi 
gün gezmeyi hedefledik. Hiç gecikmeden rehberimiz Martin geldi. Bu 
kadar güler yüzlü ve sempatik bir rehber ile ilk defa karşılaştık. Kitabı 
takip ederek, çok güzel bir güzergah çizdi ve durduğumuz birkaç 
yerde, Martin bize Ulysses’den oraya özel ilgisi olan alıntılar okudu. 
Herkes ilgi ile dinledi, arada sırada, kitap kulübünde kitap sahibi olan 
annem sorular sordu. Martin sabırla ve güler yüzle, bizim tercüme 
etmemizi ve aramızda Türkçe söyleşmemizi dinledi. Annem yazısında 
bu turu daha ayrıntılı olarak anlatıyor. Benim en ilgimi çeken Martin’in 
Molly’nin “Evet” sahnesini bize canlandırmasıydı. Yoğun cinsel 
duygular içinde doruk noktasına ulaşmak üzere olan Molly, bir erkek 
tarafından bu kadar güzel sahnelenebilirdi. Hepimiz Martin’in tiyatrocu 
olup olmadığımı merak ettik. Tiyatrocu olmamasına rağmen, daha 
sonra katılacağımız etkinlikte bir kadın oyuncu tarafından sahnelenen 
aynı bölüm, Martin’in uyarlaması kadar canlı olmadı. Dublin’in tarihi 
semtlerinden, eski binaların, Joyce’ın da bir zaman yürüdüğü 
sokaklardan geçmek ve kitabı yaşamak, hissetmek, benimsemek, beni 
çok heyecanlandırdı. Martin’den ayrılmadan önce kafama takılan 
soruları sordum. Örneğin Bloom yahudi olmasına rağmen neden 
domuz eti yiyor? Bloom’un aslında yahudi olmadığını söyledi, 
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babasının yahudi, annesinin hristiyan olduğunu ve yahudiliğin 
anneden geçmesinden dolayı yahudi olmadığını belirtti. Molly yahudi 
olduğundan Bloom’un oğlunun yahudi olduğunu söyledi. Joyce 
Bloom’la, arada kalmış, ne oraya ne de buraya entegre olan bir 
karakter yaratıyor. Bir de neden böbrek yediğini bunun sembolik mi 
olduğunu sordum. Martin de, Joyce’un, idrarla olan bağlantısından 
dolayı böbreği seçtiğini söyledi. Joyce, Bloom ile, başkaların iğrendiği 
şeyleri yemekten büyük zevk alan, halk tarafından dışlanan bir 
karakter yaratmış, bir tür anti kahraman. Şerife teyzenin sorusu 
sayesinde, Martin, Funda’nın haritasının üzerine, kitapta geçen limon 
kokulu sabunun satıldığı Sweny’s’i işaretliyor. Bir de kitapta geçen 
Davy Byrnes moral pub’in yerini de öğrendikten sonra yola 
koyuluyoruz.  

Grup ile Davy Byrnes’e87 vardığımızda bar taburelerin üzerine 
oturuyoruz ve Bloom’un adımlarını takip etmek üzere, oraya bizim için 
bırakılmış hasır şapkaları giyip, Gorgonzola sandviçi ve kırmızı şarap 
ısmarlıyoruz. Gruptan herkes orada kalmak istemiyor, doğru dürüst 
öğle yemeği yemek isteyenler de var. Onlar tam karşıda bulunan The 
Bailey’e giriyorlar. Orada da bir Bloomsday etkinliği var ve hasır 
şapkalar mevcut. The Bailey Ulysses’de geçmese de, kitaptaki 
hikayenin 50. yılını kutlamak amacıyla, ilk Bloomsday’i yaşama fikri 
içki içerken orada doğmuş.88  

Kısa bir süre sonra, Joyce’un ailesinin bazı fertleri ile 
tanışıyoruz, kimisi Bloomsday için Joyce zamanı kıyafetlerini giymiş, 
bayanlarda güzel şapkalar ve uzun etekler dikkatimi çekiyor. Babam 
Philip Joyce ile bizi tanıştırıken Philip benim Cork’ta yaşadığımı 
duyunca Clonakilty’de yer alan etkinlikten bahsediyor. Konuşuyoruz, 
gülüşüyoruz, Ekin Yazın Dostları’nı tanıtıyoruz ve Joyce ailesinin 
fertleriyle grup fotoğrafları çektiriyoruz.  

Ben Funda’nın haritasının resmini çekiyorum, sıra, haritada 
işaretli olan Sweny’s89’in yerini bulmaya geliyor. Grubumuzun bir 
kısmı yürüyerek oraya yol alıyor. Arada kamerayı çalıştırıp, dijital 
resmini çektiğim haritadaki sokak isimlerini okumaya çalışıyorum. 
Eczane, içine zor sığdığımız küçük bir mekan. Orada bulunanlarda 
eski zaman kıyafetleri, erkeklerde kara şapkalar ve papyonlar, 
kimisinin yeleğinin cebinde köstekli saatler ilgimi çekiyor. Arkadaki 
duvarın üzerinde antika eczane şişeleri. Orada kitap satılmasına 
karşın, Joyce zamanındaki bir eczane izlenimini veriyor. Sarı sabun 
kıyafeti giymiş bir adam var. Arkadaşlardan, limon kokulu sabunu 
toplu halde alırsak, pazarlık etmemi rica edenler var. Normalde bu tür 
şeyleri hep sormama rağmen, bu insanların Ulysses’te geçen bu 

                                                     
87 http://www.davybyrnes.com/portfolio-view/davy-byrnes-bloomsday/  
88 http://www.bloomsdayatthebailey.com/bloomsday-at-the-bailey.html  
89 http://sweny.ie/site/ 
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mekanı canlı tutmak için gönüllü olarak çalıştıklarını ve Sweny’s’i 
yaşatma çabalarını anlattıklarında, pazarlık etmeye yüreğim izin 
vermiyor. Oradan ayrıldığımızda keşke daha fazla sabun alsaydık diye 
düşünüyorum. Okuma grubu olduğumuzu öğrenen eczacı kıyafetli bey 
ise bize hangi Türk yazarın kitabını okumasını tavsiye ettiğimizi 
soruyor. Annem ve Aysel hanım Yaşar Kemal’i öneriyorlar.     

Karnımız acıkıyor, Bewley’s’e doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. 
Orada birşeyler atıştırıp aramızda, kitabı, gördüğümüz yerleri, 
tanıştığımız kişileri konuşuyoruz ve yorumlarımızı paylaşıyoruz. Biraz 
dinlendikten sonra, Murphy’s dondurmacısında el yapımı Dingle 
dondurması yiyoruz. İrlanda’nın kreması ve tereyağı meşhurdur. 
Cork’ta tereyağı müzesi dahi var. Orijinal dondurma çeşitlerinden 
Dingle deniz tuzu, kızartılmış yulaf, Irish Coffee (viskili kahve) bile 
bulunuyor. Her birimiz birer lezzet beğeniyoruz, elimizde dondurmalar, 
Temple Bar bölgesine doğru yavaş yavaş yürüyoruz. The Temple Bar 
adlı pub’ı, buluşma noktası olarak önceden belirlediğimizden, biraz 
orada bekledikten sonra Meeting House Square’de minik bir açık hava 
salonuna dönüştürülen yerde, boş bulduğumuz sandalyelere 
oturuyoruz. Kitaptan alıntılar okuyanlar var, arada müzik eşliğinde 
şarkı söyleyenler, dans edenler, çok kısa tiyatro uyarlaması da yer 
alıyor. Bu sefer bir hanımın Molly’nin “evet” sahnesini uyarlamasını 
seyrediyoruz ve uzmanlaşmış bir şekilde Martin’inkiyle 
karşılaştırıyoruz.  

Dönüşte, kısa bir süre için otele uğrayıp, oradan Blooming 
Ulysses90 oynunu izlemek üzere, mekanımız haline gelmiş 
Bewley’s’in üst katındakı kafe tarzı tiyatro salonuna çıkıyoruz. Gerry 
Farrell’in, Bloom karakterine odaklanarak çeşitli sahnelerini 
oynamasını izliyoruz. Tiyatrocunun, birbirinden bu kadar farklı 
kişilikleri, birkaç saniyede yer değiştirerek,  bir arada canlandırması, 
tek kelime ile olağanüstü, Farrell’in ustalığını sergiliyor. Joyce’ın suyu 
detayla tarif ettiği bölümü hızla, bu kadar ayrıntıyı hafızasında tutarak, 
hayat vermesini sandalyemin ucunda hayranlıkla izliyorum. Bravo! 
Ulysses’in Bloom’u, tek bir oyuncu ile bundan güzel yorumlanamazdı. 
Oyun bitince Şerife teyze, Hatice teyze ve Ekin de bize katılıyorlar, 
Bewley’s kapanmadan önce, mevcut olan yemeklerle harika bir günü 
daha noktalıyoruz.  Bloomsday’in sonunda, Ulysses de, Joyce da,  
Bloom da hayatımızın bir parçası haline geliyor.  

Gezi dönüşü 

Bloomsday’in ertesi günü, benim Cork’a dönme zamanım geldi. 
Sabah biraz sessiz ve düşünceli kalktım. Keşke burada ekiple bir gün 
daha geçirebilsem diye içimden geçirdim. Erken kalkıp bizimle kahvaltı 

                                                     
90 Blooming Ulysses, Çiçeklenen Ulysses anlamına geliyor ama tabii ki Bloom 
karakterine de referans ediyor.  
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eden arkadaşlara veda ederken, bu grubu tanıdığıma çok sevindiğimi 
ve kısa da olsa, bu süre içinde, bu insanlarla kültür dolu günler 
geçirmiş ve güzel sohbetler etmiş olmanın mutluluğunu hissettim. 
Grubu gerçekten özleyeceğimi düşündüm. Gurbette, son 17 yıldır 
annem, babam ve anneannem’den uzak yaşamış olsam da, ayrılık ve 
uzaklaşmaya hiç bir zaman alışamadım. En sonunda, beni tren 
istasyonuna götürecek taksiye binerken, taksi uzaklaştıkça, anneme 
ve babama bakarken onları bu kadar kültürlü, maceracı ve sevgi dolu 
insanların yanında bırakarak, her birinin dolu dolu bir gün geçirecek 
olmasını bilmem, beni teselli etti. Ekin Yazın Dostları, iyi ki varsınız. 
Dilerim önümüzdeki senelerde başka seyahatlar planlanır, yeni 
kitapların, yeni maceraların peşine takılırız.    
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Bloomsday Serüvenimiz 

Aydın Ergil 

Hazırlık 

Bloomsday projesinin hazırlık aşamasında Aslı’ya büyük 
görevler düştüğünü biliyorduk. Aslı kişisel zamanından özveride 
bulunarak yüzlerce yazışma ve en az o kadar da telefon görüşmesiyle 
birçok kişiyle iletişim kurdu, sonunda bizim de desteğimizle “en iyi” 
oteli, lokantaları, gezileri, rehberleri belirledi; hiçbir turizm acentasıyla 
elde edemeyeceğimiz bir fiyatla tüm projemizi gerçekleştirdik. Hazırlık 
yazışmalarının çoğu bana da geldiğinden seçimlerin ne denli büyük 
önem taşıdığını biliyorum. Gezinin ayrıntılarını okudukça her ayrıntıda 
bu hazırlık döneminin etkisinin olduğunu göreceğiz. 

Otelde Buluşma (14 Haziran Cumartesi) 

Nurdan ve ben, Ekin Yazın Dostları’nın Dublin’e hareketinden 
18 gün önce kızımız Aslı’yı ve eşi Tim’i görmeye İrlanda’nın güneyinde 
bir kent olan Cork’a gittik. Orada özlem giderdikten sonra Nurdan, Aslı 
ve ben 14 Haziran sabahı 7:30 treniyle Dublin’e ulaştık, oradan da 
taksiyle 6 gece kalacağımız The Central Hotel’e91 geçtik. Otele giden 
ilk biz olduğumuzdan, otel görevlilerine, gelmekte olan arkadaşlarımız 
konusunda bilgi verdik. Aynı saatlerde arkadaşlarımızın içinde olduğu 
uçak da Dublin’e indi.  

Ne yazık ki tüm odalar hazır değildi, bize kendi odamız yerine 
hazır odalardan birini verdiler. İrlanda’nın prizleri bizimkinden farklı, 
telefon ya da bilgisayar fişlerimizin ucuna bir dönüştürücü takmak 
gerekiyor, oteldeki görevli, güleryüzle, bana ellerinde ondan hiç 
kalmadığını belirtti, ben de koşa koşa bulduğum ilk nalburdan bir adet 
priz dönüştürücü alıp geldim. Otelde yaptığımız ilk şey, otelin ikinci 
katında bulunan, İrlanda’nın tek “kitaplık barını” (library bar) ziyaret 
oldu. Duvarlar kitaplık ve yazar fotoğraflarıyla doluydu. Duvarlardan 
birinde Ulysses’in ikinci bölümünde sözü edilen at tabloları da 
bulunuyordu. Arkadaşlarla buluşmamıza daha zaman olduğundan 
otelin karşısında bulunan büyük bakkala (market) gittim. Orada 
gezinirken bir de ne göreyim, bizim arkadaşlar kapıda, hemen kendimi 
dışarı attım ve hepsiyle kucaklaştım. Birbirimizi çok özlemiştik. Yedi 
günlük serüvenimiz bu şekilde başladı. Henüz kayıtları bile 
yaptırmadan, Gülcihan, elindeki İngilizce tanıtım broşürlerimizi içeren 
koca paketi bana uzattı. Seray’ın Türkçeye çevirdiği, Rafet’lerin 
tasarımını yaptığı, Gülcihan’ın eşinin bastırdığı harika broşürümüz 
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elimizdeydi. Artık Dublin’de görüşeceğimiz her kişiye bu broşürden 
verebilirdik. 

Önce, planladığımız şekilde herkes kaydını yaptırdı, zaman 
kazanmak için yaptığımız görüşme işe yaramıştı. Ama ne yazık ki 
odaların tümü hazır değildi. Bavullar emanete bırakıldı, biraz sonra 
tüm grup biraraya geldi ve başladık kent merkezinde yürümeye.  

Hava açıktı ve tüm gezimiz boyunca hep açık olacaktı, biz 
herkesi yağmur ve rüzgara karşı önlemlerini alması için uyarmıştık, 
montlar, şemsiyeler hiç bir zaman kullanılmadı, ne iyi ki hava bizi 
utandırdı...  

Dublin Sokaklarına Çıkış ve Bewley’s 

Otelimiz kent merkezinde olduğundan, dışarı çıkar çıkmaz az 
ilerde, arkadaşlarımızın “İstiklâl Caddesi” adını taktıkları oranın en 
işlek caddelerinden birine, araç trafiğine kapalı olan Grafton Street’e 
ulaştık. Bu caddede, üzerleri simsiyah boyalı 6 kişinin yan yana yontu 
gibi durmaları arkadaşlarımızın çok ilgisini çekti, neredeyse herkes 
onların yanında fotoğraf çektirdi. Hedefimiz, kent merkezindeki en ünlü 
lokanta olan Bewley’s92 de bu cadde üzerindeydi. Biz önceki Dublin 
gezimizde o lokantada deniz ürünleri çorbası içmiş ve hayran 
kalmıştık. 18. Yüzyıldan beri var olan bu lokanta, birçok kat üzerinde 
kurulmuş, içinde birçok salonu olan bir mekana sahipti. Üst kattaki 
salonlardan biri de James Joyce Salonu adını taşıyordu. Gezimizin 
ana teması “James Joyce, Ulysses ve Bloomsday” olduğundan bu 
salonun görülmesi gezimizin ilk etkinliği olarak bile düşünülebilir. 
İçinde yemek yiyen insanlar olduğundan salonun fotoğraflarını 
çekemedik. Herhalde, James Joyce, lokantanın ikinci katında bulunan 
bu salonun caddeye bakan pencerelerinden sokaktan geçenleri 
izleyerek yemek yemiş olmalı. Lokantanın en üst katında, bizim küçük 
salon tiyatrolarını andıran ve içinde bir barı olan kabare gibi bir tiyatro 
salonu var. Daha sonra orada “Blooming Ulysses” adlı oyunu 
izleyeceğiz.  

Hepimizin sığdığı bir salon bulununca oraya yerleştik, mönüler 
geldi, benim favorim tabii ki deniz ürünleri çorbası (seafood chowder), 
dileyenler başka yemekler de ısmarladılar. En çok yeğlenen içki ise 
tabii ki İrlanda birasıydı. Bu ilk yemek için zorunlu bir katılım 
olmamasına karşın, tüm öbeğimiz birlikteydi, bundan büyük keyif 
aldık. 

İlk Gittiğimiz Yer: Old Library 

Ekin Yazın Dostları, adından da anlaşıldığı gibi öncelikle ekinle 
ilgilenirler. Bilmem başka bir grup var mıdır ki, Dublin’de ilk gittikleri 
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yer bir kitaplık olsun. Bu, sıradan bir kitaplık değildi, Dublin’in ünlü 
üniversitesi Trinity College’in içinde, dünyanın en büyük 
kitaplıklarından biri olan ve içinde Book of Kells’in93 sergilendiği The 
Old Library’ydi. Eminim arkadaşlar bu konuda daha fazla bilgi 
vereceklerdir. Katıldığımız tanıtım turunda bir öğrenci rehber, 
üniversitenin tarihi ve ayırımcılıkları konusunda bilgi verdi, günümüze 
gelinceye değin üniversitede yaşanan olayları özetledi. Sonunda, 
içinde, 200,000 eski kitap bulunan koca salona girdik. Sağda solda 
50’ye yakın yontuda Aristo’dan Newton’a birçok ünlünün büstleri 
sergilenmişti. Herkes dilediği düşünürün büstünün önünde fotoğraf 
çektirdi. 

İlk Akşam Yemeğimiz: Trocadero’da 

İlk ve son akşam yemeklerini birlikte yeme kararını almıştık, 
diğer akşam yemeklerinde ise herkes özgür olacaktı. İlk akşam 
yemeğimiz için, Dublin’de tiyatro sanatçıları ve izleyicilerinin uğrak yeri 
olan Trocadero’yu94 seçmiştik.  

Trocadero, otelimize çok yakın, yürüyerek beş dakikada 
gideceğiz, gel gelelim ben lokantayı bulmakta zorlanıyorum, ben 
yanlışlıkla aynı adı taşıyan geçitten (sokaktan değil) saptığımdan, 
orada lokantayı göremiyorum, sonunda geri gidip bir sonraki sokağa 
girince lokanta tam karşımıza çıkıyor. Arkamda koca grubumuz, bir 
mahalle turu yapmış olduk. 

Lokantanın duvarları tiyatro sanatçılarının fotoğrafları ve 
afişlerle doluydu, lokanta, zaten tiyatroya yakın ilgisi olan Ekin Yazın 
Dostları’nın büyük keyif aldıkları bir mekan oldu aynı zamanda. 

Türkiye’den gelen arkadaşlarımız için erken bir akşam yemeği, 
hem onların gereksinimlerine daha uygun hem de daha ucuz 
oluyordu, bu mönülere “Pre-theater” mönüsü deniyor. Önceden 
belirlediğimiz mönü seçeneklerini garsona hemen ilettiğimizden hızla 
yemekler ve içecekler geldi ve zamanı çok iyi değerlendirdik. 
Yemekler mükemmeldi. 

Dışarı çıktığımızda hava henüz kararmamıştı. Yemekten sonra 
dağıldık. İrlanda, Türkiye’den daha kuzeyde olduğundan yazları hava 
22:30 gibi kararmaktaydı.  

İlk Gezimizde ilk durak: Drogheda (15 Haziran Pazar) 

Sabah 8:30, tüm grup kapıda bizi bekleyen otobüse doğru 
gidiyor. Otobüs, bizi, çatışmaların kenti Belfast’a götürecek. Belfast, 
Birleşik Kırallık’a bağlı Kuzey İrlanda’nın başkenti. Aslında Titanic 
gemisinin inşa edildiği tersane de orada ama bizim ilgimizi asıl 
çekecek olan oradaki “kara taksilerle” çatışma mekanlarına 
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yapacağımız yolculuk. Otobüsümüz yola çıkıyor, sürücü aynı 
zamanda bizim birkaç yıl öncesinden tanıdığımız rehber Shaun. Aslı, 
onun açıklamalarını kendi izlenimlerini de katarak Türkçeye çeviriyor. 
Yolda bir kahve ve gereksinim molası veriyoruz.  

Yol üzerinde bir İrlanda Cumhuriyeti kenti daha var: 
Drogheda95. Aslı, turumuza bu kenti de ekletmiş. Günlerden Pazar, 
sabahın 9:30’unda oradayız, kent bomboş. Biz oradaki en büyük 
kiliseye gidiyoruz, St. Peter Kilisesi. Drogheda’nın tarihini dileyenler 
başka kaynaklarda bulabilirler, ama bizim için önemli olan bir bölümü 
var, onu aktarmadan edemeyeceğim. İrlanda’da 1845 ile 1851 
arasında büyük bir kuraklık yaşanıyor. Kuraklığın sonucu da kıtlık, 
ölümler ve göçler. Bu felaket nedeniyle 1 milyon kişi yaşamını yitiriyor, 
2 milyon kişi de başka ülkelere göçediyor, önceden 8 milyon olan 
İrlanda nüfusu kıtlık sonrası 5 milyona düşüyor. İrlanda o yıllarda 
Birleşik Kırallık’ın bir parçası, ama bir üvey evlat gibi. Açlığın zirveye 
ulaştığı 1847’de Osmanlı İmparatorluğu’nun başında Abdülmecit var. 
Abdülmecit İrlanda’ya yardım96 etmek istiyor ve hemen 10 bin (bazı 
kaynaklarda 5 bin) Sterlin’in (günümüzdeki değeri yaklaşık 1,7 Milyon 
Dolar) İrlanda’ya gönderilmesini istiyor. İngiltere kraliçesi Victoria’nın 
İrlanda’daki felaket için ayırdığı kaynak salt 2 bin Sterlin’dir. Kraliçe 
Victoria, onlarınkinden daha büyük miktarda bir yardımı kabul 
edemeyeceklerini, Osmanlı’ların para yardımının bin Sterlin’i 
geçmemesi gerektiğini açıklıyor, Abdülmecit de o parayı bin Sterlin’e 
düşürüyor, İrlandalılara, ayrıca gıda, ilaç ve tohum dolu beş gemi 
gönderme kararını alıyor. Kraliçe bu kez de gemilerin Dublin’e 
yanaşmasına izin vermiyor, gemilerin yüklerini boşaltmalarına izin 
verilen liman Dublin’den 50 km. uzaklıktaki Drogheda. Drogheda 
Belediye binasının girişindeki bir teşekkür plaketi bu olayı belgeliyor.  

Bazı tarihçiler, Drogheda’nın bayrak ve filamalarında ay yıldızın 
bulunmasının nedenini bu olaya dayandırıyorlar, ne denli doğru 
bilemem.  

 
Drogheda Belediye binasının duvarındaki plaket 
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Belfast (Kuzey İrlanda) 

Dublin’in başkent olduğu İrlanda Cumhuriyeti’nde iki resmi dil 
var, biri Galce (İrlandaca) diğeri İngilizce. İrlandalılar Galce’yi de 
yaşatmak istediklerinden tüm yol ve sokak levhalarını her iki dilde 
yazmışlar. Otobüs karayolunda giderken ne sınır var ne de gümrük, 
bir anda yol levhaları yalnızca İngilizce yazmaya başlıyor, işte sınırı 
geçtiğimizi bu şekilde anlıyoruz. İrlanda Cumhuriyeti’nin para birimi 
Avro, Kuzey İrlanda’nın Sterlin (Pound). Eğer burada ödemelerinizi 
Avro ile yapmak isterseniz bedeli ağır oluyor. 

Belfast’ta97 ilk gittiğimiz yer, Queen’s Üniversitesi’nin tam 
yanında yer alan Botanik Bahçesi. 1828’de açılmış olan bu görkemli 
bitki sarayı tam 110,000 metrekare alan üzerine kurulmuş. Seralarda 
yetişen sıradışı bitkilerin yanında fotoğraf çektiriyoruz. Botanik 
Bahçesi’nden çıktıktan sonra Queen’s Üniversitesi’nin danışma 
merkezine gidiyoruz, orada dünyanın üzerine oturmuş bir Galileo 
yontusu karşılıyor bizi. 

Molamızın ardından kent merkezine gidiyoruz, orada öğle 
yemeği yiyeceğiz, sonra da kara taksiler var planımızda. Kent 
merkezinde görkemli bir bina var, City Hall, bizim belediye sarayına 
ya da vali konağına karşı geliyor. Günlerden Pazar olduğundan açık 
lokanta bulmamız zor oluyor. City Hall’un hemen arkasındaki sokakta 
Made in Belfast adlı lokantayı görüyoruz. Lokanta bulurken benim ilk 
yaptığım şey hızla fiyatlara bakmak ardından da oraya sığıp 
sığmayacağımızı belirlemek. İki açıdan da uygun olan bu lokantada 
herkes dilediğini yiyor içiyor. Cebimizdeki Pound’larla ödeme 
yapıyoruz, ama para üstlerini alırken dikkat etmiyoruz, burada, başka 
ülkelerde geçerli olmayan İrlanda Pound’u varmış, bazı arkadaşlara 
ne yazık ki para üstleri bu paralarla verilmiş, artık onları anı olarak 
saklamaktan başka çareleri yok ne yazık ki. 

Sıra geliyor kara taksilerle yapacağımız tura. Herkes tam 
saatinde buluşma yerinde. Taksiler en çok altışar kişi alıyor. Her 
sürücü aynı zamanda rehber. Önce bize Kuzey İrlanda’daki çatışmalar 
hakkında genel bilgi veriyorlar, çevirmen yine Aslı. Sonra altışar altışar 
taksilere dağılıyoruz. Her takside çevirmen görevini üstlenen bir 
arkadaşımız var. Bundan sonraki ayrıntılar Seray’ın ve Aslı’nın 
notlarında olacak, bir kez de benim yazmam fazlalık olur. 

Monasterboice 

Taksi turumuz bittiğinde rehberimiz Shaun bizi karşılıyor, 
otobüsümüz az ilerde hazır. Bu şekilde dönüş yolculuğumuz başlıyor. 
Aslı, şu sırada bir gömütlük olan ama içinde kilise harabeleri de 
bulunan geçmişin önemli din ve sanat merkezlerinden biri, 
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Monasterboice’i de turumuza ekletmiş. Bu manastır VI. yüzyılda St. 
Boyce tarafından kurulmuş, günümüze yalnızca gömüt taşları, bir kule 
ve iki de kilise harabesi kalmış. 

Howth 

Otobüsümüz Dublin’e doğru ilerliyor, otelimize geri dönmek 
yerine rehberimizin bizi Dublin’in kuzey doğusundaki denizkıyısı 
banliyösü ve lokantalar semti Howth’a bırakmasını rica ediyoruz. 
Sevgisini kazandığımız rehberimiz Shaun, bizim bu sıradışı isteğimizi 
kabul ediyor, saat 20’ye doğru bu harika sahil mahallesinde buluyoruz 
kendimizi. Rehberimizin önerdiği, girişinde bol bayrak olan lokantaya 
gidiyoruz dosdoğru. Önce fiyatlara bakıyorum, sorun yok, ardından 
içeri bakıyorum, bölük pörçük de olsa 24 kişinin sığabileceği boş 
masalar var. Gel gelelim hizmetten sorumlu genç hanım, lokantanın 
20’de kapandığını ve mutfağın da kapanmak üzere olduğunu 
söylüyor. Ben, yemeklerde fazla seçici olmayacağımızı ellerinde ne 
varsa onunla yetineceğimizi söylüyorum, o da beni, ortadoğulu 
olduğunu anladığım ahçıbaşıyla tanıştırıyor, onu da ikna ettikten sonra 
içeri giriyoruz. Bir zoru daha başarmış oluyoruz böylece, kapanmakta 
olan bir lokanta bizim için açık kalmayı sürdürüyor. Bu gezide bu tür 
başka olaylar da yaşayacağız, sırası geldiğinde hepsinden söz 
edeceğim. Her türlü deniz ürününü bulabildiğimiz bu harika lokantanın 
adı: Wrights of Howth – Crabby Jo’s. Grubumuzdaki herkes 
lokantadan mutlu olarak ayrılıyor, çünkü yemekler ve içkiler harika. 

Tam karşısındaki meydanda da, ayaküstü, balık çorbası içilen 
bir tramvay vagonu var. Eminim Howth’daki her lokanta harikadır. 
Dublin’e dönüşümüzü trenle yapmayı planlıyoruz. Tren istasyonunun 
girişinde Ekin Yazın Dostları birikmiş, başlamazlar mı şarkı 
söylemeye. Çevredekiler de büyük bir hayranlıkla Türk müziği 
dinletisini izliyorlar. İstasyonda toplu fotoğraf çektiriyoruz. İşte ikinci 
akşam yemeğimiz böyle mutlulukla noktalanıyor. Banliyö treni bizi 
Dublin’e götürüyor, otele en yakın istasyonda iniyoruz, otele en kısa 
dönüş yolunu seçelim derken, elimizdeki haritadaki yanıltıcı 
resimlerden olmalı, kent merkezinde kısa bir süre kayboluyoruz, 
sonunda tanıdık bir sokak bulunca sorun çözülüyor. 

Bloomsday (16 Haziran Pazartesi)  

Gezimizin odak noktası: Bloomsday. James Joyce’un 
Ulysses romanı 16 Haziran 1904 günü boyunca geçiyor. Bu yıl o 
tarihin 110. yıldönümü, aynı zamanda Joyce’un Dublinliler romanının 
yayınının (1914)  100. yıldönümü, bir yandan da Ulysses romanının 
anıldığı Bloomsday’in de 60. yıldönümü. Biz, önce James Joyce 
Merkezi’nin çevresinde rehberli bir Ulysses turuna katılıyoruz.  
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Dublin’de kiralık “kilise” 
 

 
Ekin Yazın Dostları “gösteri yürüyüşünde...”
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James Joyce (John Shevlin) ve Molly (Eilin O’Dea) ellerinde 
broşürümüz Ekin Yazın Dostları’nı konuşurken 
 

 
James Joyce (John Shevlin) ile birlikte (Bloomsday 2014 anısı) 
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Daha sonra romanın kahramanı Leopold Bloom’un yaptığı gibi 
saat 11:00’de Davy Byrnes’ün pub’ında Gorgonzola sandviçi 
yiyeceğiz ve bir kadeh kırmızı şarap içip, Sweny Eczanesi’nden 
Bloom’un aldığı limonlu sabundan alacağız. Öğleden sonra da barlar 
ve publar semti Temple Bar’ın açıkhava toplanma alanında James 
Joyce Merkezi’nin düzenlediği Bloomsday dinleti ve gösterilerini 
izleyeceğiz. Akşama da aramızdan birkaç kişiyle Bewley’s 
lokantasının tiyatro salonunda Blooming Ulysses oyununu 
izleyeceğiz.  

Bloomsday’de katıldığımız ilk etkinlik, James Joyce 
Merkezi’nin grup için 16 Haziran 2014 Pazartesi günü özel olarak 
düzenlediği, Ulysses turu. Tur rehberi Martin, grubu, Kültür 
Merkezi’nin yakınında bulunan ve romanda anılan mekanlara 
götürerek onlar hakkında bilgi veriyor, kitaptan bölümler okuyor. 
Ulysses’de anılan büyük kiliselerden birinin üzerinde kocaman bez bir 
afiş: “Sahibinden Kiralık”, yanlış okumadınız, kiliseyi kiralayıp 
istediğiniz amaçla kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar arasında 
konuşuyoruz, acaba kiralayıp bir ekin merkezi yapsak mı diye. 

Tur tamamlanınca Ekin Yazın Dostları toplu halde, romanda 
anılan Gorgonzola sandviçinin satıldığı Davy Byrnes98 pub’ına 
gidiyor, romanda Leopold Bloom’un yaptığı gibi Saat 11:00’de özel 
peynirli sandviçi yiyor ve şarap içiyor. Aslında bu pub, 1889’da Davy 
Byrne tarafından açılmış, aynı sokakta kalan James Joyce’un en sık 
uğradığı pub’mış. Davy Byrne 1939 yılında emekliye ayrılınca pub’ı, 
özüne uygun olarak Doran ailesi işletmeye başlamış. Pub günümüzde 
de aynı aile tarafından işletiliyor. Pub’ın bir başka özelliği de Joyce’un 
yaşadığı dönemde de günümüzde de aydınların uğrak yeri olması. 
Pub, ayrıca, 2004’de, 2009’da ve 2014’de James Joyce Merkezi’nin 
düzenlediği Davy Byrnes İrlandalı Öykü Yazarı Ödülü’ne de destek 
olmuş. Ödülü bu yıl Sara Baume kazanmış. Ekin Yazın Dostları’nın ilk 
yurtdışı gezisinde Paris’te gittiği Café de Flore da yazın ödülü 
veriyordu. Keşke bizde de bu tür ödüller verilse. 

Bloomsday’in geleneklerinden biri de, gidilen pub’ın, 
ziyaretçilere, günün anısı olarak hasır şapka vermesi, her pub’ın 
şapkası aynı, ancak, üzerindeki kahverengi kurdelede ayrı adlar yazılı. 
Biz de şapkalarımızı alıyoruz toplu fotoğraf çektiriyoruz. Pub’ın 
kapısında James Joyce’un yeğeni Philip Joyce (kardeşi Charles’ın 
oğlu Fred’in oğlu), Mary Reynolds (Fred’in kızı), Keith Reynolds 
(Mary’nin oğlu) ve onların yakınları ile tanışıyoruz, onlarla birlikte 
fotoğraf çektiriyoruz. 

Daha sonra yine romanda adı geçen “limonlu sabunun” satıldığı 
ve yalnızca Bloomsday’de açık olan Sweny Eczanesi’ne99 giderek 
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oradaki kişilerle tanışıyoruz. Eczane yıllar önce kapanmış, yalnızca 
özel anma günlerinde gönüllüler tarafından anı eşyalar ve limonlu 
sabun satışı için işletiliyormuş. 16 Haziran günü eczaneye gidenleri 
1900’lerin giysileriyle Bloomsday gönüllüleri karşılıyor. 

Öğleden sonra Temple Bar adlı pub’lar bölgesinin toplantı 
alanında, Ulysses’den bölümlerin okunduğu ve romanda anılan 
parçaların seslendirildiği gösteriye gidiyoruz. Üç saat süren gösteriyi 
İrlandalı oyun yazarı Peter Sheridan sunuyor. Konuşmacılardan biri, 
Arjantinli bir okur grubunun sözcüsü, tam dört yıldır Ulysses’i bölüm 
bölüm inceleyerek tartıştıklarını anlatıyor, ne güzel bir iş yapmışlar. 
Ulysses okunup bırakılacak bir kitap değil, bir tez konusu gibi 
okunması gerekli. Her bölüm özenle okunmalı ve sırları çözülmeli. 

Ekin Yazın Dostları’ndan bir grup bu gösteriyi sonuna dek izliyor 
ve gösteriden sonra izlencede yer alan sanatçılarla tanışıyor. Günün 
en heyecanlı anlarından biri, James Joyce’a çok benzeyen ve 
sahnede onu canlandıran John Shevlin ile grubun tanışması oluyor. 
“James Joyce” ile anı fotoğrafı çektiriyoruz. Gösteride, romanın son 
bölümünü oynayan tiyatro sanatçısı Eilin O'Dea da Türk okurlarının 
bu kutlamalara katılmasından duyduğu sevinci dile getiriyor. “James 
Joyce” ile Eilin O’Dea da ellerinde bizim broşüler bizi konuşurken 
objektifimize yakalanıyorlar. 

Günün son etkinliği ise Bewley’s lokantasının bulunduğu 
binanın en üst katındaki tiyatroda yalnızca Bloomsday’de oynanan 
“Blooming Ulysses” oyunu. Ünlü tiyatro sanatçısı Gerry Farrell 
Ulysses’den seçilen bölümlerden hareketle Leopold Bloom’u 
canlandırıyor. Tek kişilik oyun izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor. 

Ulysses Turumuz (17 Haziran Salı) 

James Joyce Merkezi bu yılın etkinlikleri kapsamında, bizim 
Dublin’e gidişimizden bir gün önce, otobüs ile kapsamlı bir Ulysses 
turu düzenlemiş. Aslı, merkezin yöneticileriyle görüşerek, aynı turu 
bizim için de düzenlemelerini sağladı, hem de indirimli fiyat ile. Bu 
harika turun ayrıntılarını diğer arkadaşlar mutlaka yazacaklardır. Ama 
benim en çok etkilendiğim bölümleri Martello Kulesi ve orada 
gezdiğimiz James Joyce Müzesi. Müzeden çıkarken bir müze 
yetkilisinin bizim için söylediği “3 Dakikada Ulysses” şarkısı da 
günün en güzel olaylarından biri oldu.  

Öğle yemeği molasını Martello Kulesi’nin100 içinde yer aldığı 
Sandycove yakınında Glasthule köyünde veriyoruz. Orada yan yana 
birkaç lokanta var, bu lokantalara dağılıyoruz. Bizim seçtiğimiz 
lokantanın adı Cavistons101, tabii ki deniz ürünleri lokantası. 
Mönüsünde, birçok bildiğimiz balık var, sorun, kısa sürede yiyip 
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kalkma zorunluluğumuzda, belirlenen mola süresine uymak 
zorundayız. Bu bölgedeki her dükkanın kapısında “Bloomsday 2014” 
resimleri, karikatürleri ve duyuruları var. Demek ki Bloomsday burada 
da kutlanıyor. 

Önceden belirlenen saatte otele dönüyoruz. Otelimiz, Dublin’in 
en merkezi yerinde ya, her taraf lokanta ve dükkanlar. Lokantaları ben 
bulup arkadaşlara öneriyorum. Girdiğimiz sokaktaki her lokantaya 
bakıyorum, bir tanesi tıklım tıklım dolu ve çok büyük. Oraya dalıyoruz, 
birkaç dakika bekledikten sonra bizi içeri alıyorlar, tüm grup bir arada 
olmadığımızdan yer bulmakta zorlanmıyoruz. Adına bakmadan 
girmişiz, lokantanın adı Zaragoza102, yani bir İspanyol lokantası. 
Yemekleri beğeniyoruz. Bize katılmayan arkadaşları, çıkışta 
yürüdüğümüz cadde üzerinde başka lokantalarda buluyoruz. Akşam 
gezeceğimiz bölge, otelimize yürüyerek beş dakika uzaklıkta olan 
Temple Bar, pub’lar sokağı. 

Ekin Yazın Dostları Cliffs of Moher’da (18 Haziran Çarşamba) 

Bloomsday’in yorgunluğunu henüz üzerimizden atmadan, 
sabahın erken saatlerinde bu kez adanın en batısındaki doğa harikası 
Cliffs of Moher103 falezleri yolculuğuna çıkıyoruz. Sürücümüz ve 
rehberimiz yine dostumuz Shaun, çeviri nöbeti ise Cemal’de. Turun ilk 
durağı Atlas Okyanusu kıyısında bir körfezde bulunan, bölgenin 
başkenti: Galway104. Galce (İrlandaca) en çok bu kentte ve çevresinde 
konuşuluyor, ama İngilizce’nin geçerli olmadığı yer yok. Evler ve 
kapılar rengarenk. Yıllar önce zorunlu matem için evlerin kapılarının 
siyaha boyanması buyurulunca, halkın tepkisi kapılarını rengarenk 
boyamak şeklinde olmuş. Yalnızca yayalara ayrılan sokaklar öğleden 
önce bile dopdolu. Sokak müzisyenleri çoktan yerlerini almışlar. Oscar 
Wilde yontusunun yanında bir genç hanım arp çalıyor. Ekin Yazın 
Dostları onu dinleyerek birlikte fotoğraf çektiriyorlar. 

Grubun bir sonraki durağı Mini Cliffs denen küçük falezlerin 
bulunduğu bölge. Tam karşıda ise İstanbul’da tiyatro izleyicilerinin 
İrlandalı yazar Martin McDonagh’ın  “Inishman’ın Sakatı” ve 
“Inishmore’lu Yüzbaşı” oyunlarından bildiği adaların içinde yer aldığı 
Aran Adaları görülüyor. 

Daha sonra yemek molası Doolin105 köyünde. Her yerde olduğu 
gibi burada da deniz ürünleri çorbası en çok istemin olduğu yemek. 
İçinde yok yok, her türlü deniz ürünü içeren çorba kremalı bir sos 
içinde pişiriliyor.  

                                                     
102 http://zaragozadublin.com/  
103 http://www.cliffsofmoher.ie/  
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Bir sonraki durağımız, gezinin ana hedefi olan Cliffs of Moher. 
Atlas Okyanusu kıyısındaki bu doğa harikası falezler deniz kıyısından 
300 metre yükseklikte. Rüzgarlı havalarda deniz dalgaları bu falezlerin 
üzerine dek yükseliyor. Biz, önceki gidişimizde kış mevsimindeki 
rüzgarlı ve yağışlı havada dalgaların en tepeye kadar ulaştığını 
görmüş, ayakta zor durmuştuk. Çevrede, o bölgeye özgü kuşlar ve 
özgün bir bitki örtüsü var.  

Sonra dönüş yolculuğumuz başlıyor. Aslı, dönüş yolumuzda da 
bir mola yeri koymuş güzergahımıza: Bunratty Kalesi106. Devasa 
kalenin tam yanında bir pub ve bar var, çevredekilerin uğrak noktası. 
Biz geçen gidişimizde de aynı yerde mola vermiş ve oradan büyük 
keyif almıştık. İrlandalıların ekinsel geleneklerinin sergilendiği 30 
binanın bulunduğu park da kalenin hemen arkasında yer alıyor. 

Bu son duraktan sonra dönüş yolculuğumuz başlıyor. Yol uzun 
ama Ekin Yazın Dostları onu kısaltmasını biliyor. Aramızda Nurselva 
ve Saliha gibi Türk müziğini çok iyi bilen ve korolarda yer alan 
dostlarımız var, ön koltukları boşaltarak onları mikrofonla 
buluşturuyoruz. Başlıyorlar repertuvardaki parçaları söylemeye, onlara 
neredeyse tüm otobüs katılıyor. Sürücümüz de bizim parçalarda 
tempo tutup mırıldanmasın mı? Gülcihan da tablet bilgisayarıyla 
güfteleri açarak güftelerin anımsanmasında yardımcı oluyor.  

Bu unutulmaz geziden sonra akşama doğru otelimize 
dönüyoruz. Hepimiz yorgunuz, küçük bir grup halinde otelimizin tam 
yanında bulunan, daha önce gitme olanağı bulamadığımız The 
Exchequer107 pub’ına gidiyoruz. Yine deniz ürünleri ve İrlanda birası 
hepimizi rahatlatıyor. Herkes farklı bira içiyor, benimki, içinde bir 
portakal dilimiyle geliyor, biramı getiren zenci genç hanıma onun 
nedenini soruyorum, o da bu biranın her yerde bu şekilde 
sunulduğunu söylüyor. Birileri dünya kupası maçları izlerken biz 
aramızda söyleşiyoruz. Bu pub da içinde kitaplık olanlardan, bu kadar 
kitap seven ulus olamaz dünyada. Yeats’ın, Beckett’in, Joyce’un, 
Wilde’ın torunları geçmişleriyle ne denli övünseler az, her yerde 
gözlemlediğimiz kitap sevgileriyle de onları yaşatıyorlar. 

Serbest Günümüz (19 Haziran Perşembe)  

Ekin Yazın Dostları’nın ortak programı tamamlandı, geriye kalan 
zamanda daha önceden göremediğimiz birkaç yere gitmeyi 
düşünüyoruz, akşam yemeğinde tüm grupla birlikte olacağız.  

Otelden çıkar çıkmaz otelimize çok yakın olan Dublin Kalesi’ni 
geziyoruz. Bu kez zamanımız fazla olmadığından yapıları uzaktan 
incelemekle yetiniyoruz, kentin birçok yönetim kurumları bu alanda 
toplanmış. İçerde gezmek istediğimiz önemli bir yer daha var: Chester 
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Beatty Kitaplığı, ama açılışını beklememiz gerekecek, bu nedenle 
orayı göremiyoruz. Bir sonraki durağımız: Christ Church Cathedral. 
İrlanda Cumhuriyeti’nde çoğunluk katolik, oysa İngiliz egemenliği 
döneminden kalma kiliseler “İrlanda Kilisesi” adı altında örgütlenen 
anglikan mezhebinde. İşte ilk kez 1030’da yapılan daha sonra birçok 
kez yeniden inşa edilen bu kilise de anglikan grubuna bağlı 
olanlardan, çoğunluğu katolik olan bir ülkede varlığını özgürce 
sürdürebiliyor. Katolik olmayan kiliselerin diğerlerinden en önemli farkı 
içinde Hz. Meryem’in yontu ve resimlerinin olmayışı. 

Kiliseden sonra doğrudan kent merkezindeki Dublin turizm 
bürosuna gidiyoruz. Önceki Dublin gezimizde de bu bina dikkatimizi 
çekmişti. Kent merkezindeki en görkemli kiliselerden, ilk kez XVII. 
Yüzyılda yapılan, birkaç kez hasar görüp yıkıldıktan sonra bugünkü 
yapısına 1862’de kavuşan St. Andrew Kilisesi, 1996’da turizm 
bürosuna dönüştürülmüş, tam bir danışma merkezi olmuş. Oradan 
gerekli elkitapları ve haritalarını aldıktan sonra, bir başka kitaplığa 
doğru yol alıyoruz.  

Caddede yürürken, önümde yürümekte olan Gülcihan, “Aydın 
Bey, arkanıza bakar mısınız, arkanızda yürüyüş var, siz onların lideri 
gibi yürüyorsunuz” diyor, gerçekten bir de arkama bakıyorum, 
arkamda yürüyüş var, tarımdaki düzenlemeleri protesto eden bir grup 
yürüyor. Hemen aklıma bizdeki bibergazları, polis jopları falan geliyor. 
Burası uygar bir ülke, insanların her konuda tepki gösterme hakları 
var. Ben de onlara şapkamı sallayarak destek veriyorum, umarım 
yanlış bir tepkiyi desteklememişimdir... 

Bu kez hedefimiz İrlanda Ulusal Kitaplığı108. Burada hem 
araştırmacıların yararlandığı çok zengin bir kitaplık var, bir yandan da 
sergiler ve gösteriler bu çatı altında yer alıyor. Kitaplığın hemen 
girişinde James Joyce ve Ulysses sergisi var, afiş ve panolarda yapıt 
hakkında önemli bilgiler görüntülenmiş. Alt kattaki büyük salonda da 
Joyce’un çağdaşı bir başka İrlandalı yazar olan W. B. Yeats ile ilgili bir 
sergi var. Yazarın bazı eşyaları da sergide yer alıyor. Salonun 
çıkışında bir mesaj panosu var, Ekin Yazın Dostları’nın İngilizce 
broşürünü oraya iliştiriyoruz. Yemek molamız, kitaplığın 
kafeteryasında. 

Yemek sonrasında önceki günlerde gittiğimiz James Joyce 
Merkezi’nin çok yakınında olan Dublin Yazarlar Müzesi’ne gideceğiz. 
Oraya giden otobüslerin durağı biraz ilerde. Otobüs durağına, St. 
Stephen’s Green adlı harika parkın içinden yürüyerek gidiyoruz. 

Bir yanda havuz, diğer yanda yemyeşil çimler, ağaçlar, çiçekler, 
keyifle yürürken bir de ne görelim: James Joyce büstü. Bu güzel 
raslantı hepimizi sevindiriyor. Ona Ekin Yazın Dostları şapkası 
giydirerek yanında resimler çektiriyoruz. Sonra otobüs ile Dublin 
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Yazarlar Müzesi’ne109 ulaşıyoruz. Müzede, İrlandalı yazarların, 
resimleri, büstleri, özel eşyaları ve kitapları sergilenmiş. Girerken 
aldığımız kulaklık ile her eşyanın önünde, ilgili ses kaydını dinliyoruz. 
Ses kayıtlarından biri de Joyce’a ait. Onunla ilgili resim ve yontuları 
izlerken yazarın sesini dinlemek bize mutluluk veriyor.  

Müzeden kent merkezine dönerken yolda güzel bir taş bina var: 
Gate Tiyatrosu. Tiyatroyla da yakından ilgiliyiz, hemen oyun afişine 
bakıyoruz: Oscar Wilde’ın iki kişilik İdeal Koca oyunu sahnede. Büyük 
bir gururla gerine gerine afişin önünde resim çektiriyorum. Biraz 
yorgun otelimize dönüyoruz, gezimizin son akşam yemeğinde tüm 
grubumuzla bir araya geleceğiz. 

Son akşam yemeğini yiyeceğimiz İrlanda lokantası The Vintage 
Kitchen’a gitmek için tüm grubumuz otelden yürüyüşe geçiyor. Ben 
de, en başta, elimde harita lokantaya doğru grubumuza öncülük 
ediyorum, gel gelelim lokantanın sokağı, tahmin ettiğim yerde yok, tüm 
grupla biraz büyükçe bir tur attıktan sonra lokantayı buluyoruz. Ben 
içeri bakınca “olamaz” diyorum kendi kendime, lokanta ağzına kadar 
dolu. Bizi gören içerdeki yetkili genç hanım çıkıyor dışarı, 
endişelenmemizi, içerdeki grubun beş dakika içinde orayı 
terkedeceğini söylüyor, gerçekten de öyle oluyor. Aksiliklere kızmama 
ricasında bulunmuştuk ya, hepsi aydın insanlardan oluşan 
grubumuzdan bir tek dahi kızgınlık sözü gelmiyor, yüzler hep 
gülümser, ben kendi kendime kızmakla kalıyorum. Yemekler bir 
harika. Bir de bu lokanta, müşterilerinin kendi içkilerini yanlarında 
getirmelerine izin veriyor. Biz de bakkaldan aldığımız şarapları 
çantamızdan çıkararak sofraya koyuyoruz, herkes dilediğinden içiyor. 
Yine yemekler mükemmel. 

Son Gün ve Dönüş (20 Haziran Cuma)  

Dublin’de son kahvaltımızı bir büyük mağazanın kafeteryasında 
yapıyoruz. Odaları belirli bir saatte boşaltmamız gerekiyor, valizlerimizi 
otelin emanetine bırakıyoruz. Daha sonra şehir merkezinde kısa bir 
yürüyüş yapıyoruz, ardından da otelimizin tam karşısında bulunan ve 
daha önce hiç girmediğimiz kapalı çarşıdaki küçük butiklerin 
bulunduğu hanı ziyaret ediyoruz.  

Bizi havaalanına götürecek otobüsü yine rehberimiz Shaun 
sürecek. Shaun sözleştiğimiz gibi saat tam 14:00’de otelin kapısında 
beliriyor, tüm valizlerimizi otobüse taşıyoruz, Shaun onları tek tek 
otobüsün altına yerleştiriyor. Kısa bir yolculuk sonrası 
havaalanındayız, Shaun’a çok teşekkür ederek veda ediyoruz. 
Havaalanında valizlerimizi teslim edip uçuş belgelerimizi aldıktan 
sonra doğru gümrüksüz mağazalara koşuyoruz. Gezi notlarına 
genelde yazmam ama bu çarpıcı fiyatları yazmasam eksik kalacak. 
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Tanınmış iskoç viskilerin ya da rus votkaların litresi 12,5 Avro, 
Yeşilköy’de en ucuz rakının litresi 18 Avro, burada bir yanlışlık yok 
mu? Bizim rakı bizde neden heryerdeki viskiden daha pahalı? 

Neyse uçağımız gecikmesiz olarak kalkıyor. Toplu oturmuyoruz 
ama bazı arkadaşları oturduğumuz yerden görüyoruz. Uçuşumuz 
akşam saatlerinde olduğundan ve üç saatten fazla sürdüğünden 
içmeye de uygun. Benim formülüm belli, önce bir kadeh viski alıyorum, 
arkasından da şarap. Yemeklerimiz her zamanki gibi deniz 
ürünlerinden olacak. Hostes aperitifleri dağıtıyor, yemekleri dağıtırken, 
birkaç sıra önümüzde oturan Gülcihan’a takılıp kalıyor, bu söyleşide 
Gülcihan’ın hostese gruplarımızı anlattığını ve bize olağanüstü ilgi 
göstermesinin nedeninin bu söyleşi olduğunu daha sonra 
öğreneceğiz. Nurdan’ın yanında oturan ve gruplarımıza büyük ilgi 
gösteren İrlandalı hanımefendi de ikramlardan nasibini alıyor. Biz 
içtikçe hostes bize ve yanımızda oturan İrlandalı hanıma yeni yeni 
şaraplar getiriyor. Biz de, inmemize yakın bize getirilen sormaca 
(anket) sorularına övgü dolu yanıtlarımızı döşeniyoruz. 

Uçağımız tarifede belirlenen zamanda İstanbul’a iniyor. Tam bir 
saat valizlerimizi bekliyoruz. Arkadaşlarımızla vedalaşıyoruz. Dışarda 
olağanüstü bir taksi kuyruğu. Bir saate yakın taksi bekliyoruz. 
Sonunda evdeyiz. Kocaman bir rüya görmüş gibi hissediyoruz 
kendimizi. 22 Arkadaşımızla geçirdiğimiz yedi gün belleklerimize 
harika bir gezi olarak kazınıyor. Ne iyi etmişiz de bu Bloomsday 
gezisini düzenlemişiz. 

 



 72

 

Dublin Ve Kitap 

 Aysel Sakarya 
İrlanda, gitmeyi hiç hayal etmediğim, merak bile etmediğim, 

adını zaman zaman Belfast’ta yaşanan kimi olaylarla duyduğum, 
yabancı bir ülkeydi benim için. Ulysses ise, binlerce okurun satın alıp 
bir türlü bitiremediği gizemli bir roman! 2013 yazında, Ulysses’in 
peşine düşmeyi önerdi arkadaşlarım, ben de büyük bir heyecanla 
EVET dedim.  

Romanın asıl kahramanı olan, gece gündüz yaşayan Dublin’i 
çok sevdim. Her caddede, her sokakta gördüğüm büyük kitapçılar beni 
şaşırttı. Parklarda, kafelerde insanlar kitap okuyorlardı. Kaldığımız 
otelin barında bile, bir kütüphane vardı. İrlandalılar Trinity College 
yerleşkesinde bulunan eski kütüphane ile ne kadar öğünseler yeridir 
bence. 64m yükseklikte devasa bir salon, çoğu el yazması binlerce 
kitap, muhteşem bir görünüm. Koridor boyunca pek çok felsefeci, bilim 
adamı, düşünür ve edebiyatçının büstleri vardı. Mekanın ihtişamı, 
insanda orada kalmak, kaybolmak isteği doğuruyordu. İrlandalıların 
Avrupa’nın en eski halkı olan Keltlerin devamı olduğunu, kendilerine 
özgü bir dilleri olduğunu, kütüphanedeki binlerce eserin Gaelik adı 
verilen Kelt dilinde yazıldığını orada öğrendim. 700 yıl İngiliz 
hakimiyetinde kalan halk İngilizce konuşuyor, fakat okullarında kendi 
dillerini öğreniyorlar. Tüm tabelalar hem İngilizce hem Gaelik dilinde. 
Bağımsızlık savaşını tesadüfe bakın, bizim Kurtuluş Savaşı yıllarında 
1919-1922 de yapmışlar. Fakat Kuzey İrlanda, İngilizlerin elinde 
kalmış. Orada ki iç savaş, Özgür İrlanda’ya katılmak isteyenlerle, 
İngiltere yanlıları arasında halen devam etmekte. Ve Belfast’ta 
kocaman bir duvar yazısı gördüm, çok etkilendim, şöyle yazıyordu: 
NOTHING ABOUT US WITHOUT US IS FOR US 

Tarihi bir binada yer alan Milli Kütüphane’yi de görmek istedik. 
İnternet çağında, kütüphaneler artık işlevini bitirdi diye düşünmekle 
hata etmişim. Yarım milyondan fazla belge bulunan Milli 
Kütüphane’den pek çok araştırmacı ve okuyucu faydalanmaktaydı. 
Kütüphane soğuk, ruhsuz bir yer değil, sanki bir yaşam alanıydı. Bizim 
kütüphaneler de böyle olsa diye özendim doğrusu. Sade düzenlenmiş 
ferah kafeteryada, ziyaretçiler dinlenip bir şeyler atıştırabiliyorlardı. Alt 
katta William Butler Yeats’ı tanıtan bir sergi vardı. Yaşam öyküsü, 
okuduğu kitaplar, özel eşyaları, eserleri, hatta tasarladığı bir tiyatro 
dekoru sergileniyordu. İrlanda bağımsızlık hareketini destekleyen 
Yeats, aynı zamanda Nobel ödülü alan ilk İrlandalı edebiyat adamı. 
1899 yılında kurduğu, yönettiği ve oyunlarını yazdığı Abbey Tiyatrosu, 
halen işlevini sürdürmekte. Ne güzel! İrlanda pek çok edebiyatçı  
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Bloomsday (16 Haziran 2014) anısı 
 
 

 
James Joyce Müzesi’nde
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Ulusal Kütüphane’de Yeats sergisinde 
 
 

 
Ulusal Kütüphane’de Tiyatro dekorları bölümü
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yetiştirmiş. Bunlardan George Bernard Shaw, Samuel Beckett, 
Seamus Heaney, Oscar Wilde, James Joyce ilk akla gelenler. Derler 
ki, ‘’İrlanda’dan çıkmış pek çok şair ve yazar, ülke tarihinin ve o puslu 
havanın armağanıdır dünyaya.’’   

İnsanların birbirini rahatsız etmeden yaşadığı, eğlendiği, kadının 
gerçekten var olduğu, kahkahalarla gülebildiği, bir Avrupa kenti 
Dublin. Sokaklarda heykelleri, müzisyenleri, şarkıcıları, pantomimcileri, 
ummadığınız bir anda karşınıza çıkan parklarıyla hayran olunacak bir 
şehir. James Joyce bu şehirde bir günü 750 sayfaya dökmekte 
haklıymış diye düşünmekten kendini alamıyor insan.  

 

 
Mark Summers tarafından yapılmış James Joyce 

karikatürü
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İçimizdeki İrlandalı 

Funda Kotan 
Bir şehri, yaşayan bir şehir yapan, güzelleştiren unsurların 

başında, heykellerin geldiğini düşünüyorum. Geçmişi hatırlayın diyen 
duruşlarıyla heykeller. Dublin, bir heykeller kenti, şehir hakkında bilgim 
çok çok sınırlı olduğundan, tanımadığım yüzlerce heykel vardı. 
Bazılarını tanıyıp sevdim, bazılarını ise tanıyınca hoşlanmadım. 
Örneğin, şehrin merkezinde heykeli dikilmiş olan Daniel O'Connell, 
1823’te, Britanya ile kurulan birliğin yürürlükten kaldırılması için 
çalışmış, başarılı olamamış. Yine onun çabaları sonunda, 1829’da, 
İngiltere’nin, Katoliklere karşı uyguladığı ayırımcı kanunlar kaldırılmış. 
Diğer bir örnek, Dublin’in merkezinde bulunan, Kraliçe I. Elizabeth 
tarafından 1592 yılında kurulan, İrlanda'nın ilk üniversitesi olan Trinity 
College’ın bahçesindeki, George Salmon heykeli. (Üniversite ilk 
kurulduğu zamanlarda, sadece Protestan öğrenci kabul etmekteymiş) 
George Salmon, yıllarca kız öğrencilerin okula alınmaması için 
direnmiş. Bu heykeli sevmedim. Şehrin tam merkezine dikilen 
milenyum heykelinin ise, hiçbir albenisi yok. Yüksek maliyetinden 
dolayı, Dublinlilerin haklı tepkisine sebep olmuş. 

Dublin şehrini ikiye bölen Liffey nehrinin, güneyinde zengin 
mahalleleri, kuzeyinde ise yoksul mahalleleri var. İşçi mahallelerine 
geçtiğinizde karşınıza çıkan, James Larkin’in heykelini de çok sevdim. 
James Larkin, 1913 Dublin Lokavtı’nda üstlendiği rol ile ünlenmiş, 
‘‘Büyük, dizlerimizin üzerinde durduğumuz için büyük gözükür; ayağa 
kalkalım.’’ diyen sendika lideri.  

“Her türlü dine bağlı insanların ve sınıfların haylice yüklü bir 
gelire kavuştuğunu görmek isterim. Meselenin can damarı budur işte, 
üstelik mümkündür de, insanlar arasında dostane ilişkileri tahrik 
edecek olması da cabası. İyi ya da kötü, benim kanaatim budur. 
Vatanseverlik budur bence. Vatan karnının doyduğu yerdir, çalıştığın 
takdirde.” (ULYSSES 16. Bölüm Sayfa 687) 

En etkileyici heykel topluluğu, tabii ki 1845-1851 yılları arasında 
İrlanda açlığı (Büyük Kıtlık-Patates Açlığı) diye bilinen dönemi anlatan 
heykeller. 1845'te, Amerika'dan gelen zehirli bir mikroskobik mantar 
olan, Phytophtera infestans, patates ürününün üçte birini mahvetmiş, 
1846'da, telef olan ürün oranı yüzde 80-90'a çıkmış ve yaygın bir 
kıtlığa yol açmış. Kıtlık 1847'de zirveye ulaşmış, çünkü aç halk 
tohumlukları da yemiş. 1848'de ithal tohumlukla yapılan üretimin yarısı 
gene heba olmuş. 1849'dan itibaren azalmaya geçen kıtlık, 1851'de 
sona ermiş. İngiliz parlamentosu, bu sömürge koşulları altında, 
İrlanda'ya yardım yapılmasına karşı çıkmış. İrlanda'nın, bu kıtlıkta 2,5  
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Belfast’ta direnişçilerin duvar resimlerinden biri 
 

 
Bir Türkle evli İrlandalı 
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milyon ölü verdiği sanılmakta. Ayrıca 400 bini İngiltere'ye, 1,3 milyonu 
ABD ve Kanada'ya olmak üzere, 2 milyon İrlandalı da göç etmiş. 

İrlandalıların ataları kabul edilen Keltlerin adaya gelişleri, MÖ 8. 
yy. Trinity College’daki kütüphane ve şehir müzesindeki  Kelt eserleri 
görülmeye değer. Keltçe (İrlandaca)(Ulysses’de dil virgülümsü beş 
damarlı diye anlatılıyor) geometrik çok çok ilginç. Kütüphanenin 
geometrik mimarisi, ışığın tamamını net bir şekilde içeriye yansıtması, 
anlatılamaz güzellikteydi. 8. yy’da İrlanda, Viking akınlarına uğramış. 
Hristiyanlık 5. yy’da İrlanda topraklarına gelmiş ama tam gelmiş her 
adım başı kilise var. Küçük bir kilise olmasına rağmen bir göz atalım 
dediklerimiz bile çok ihtişamlıydı. 

Bu  arada her yıl 17 Mart’ta ulusal bir İrlanda bayramı olan St. 
Patrick günü kutlamaları var. Saint Patrick, 60 yaşlarında iken 
Hristiyanlığı yaymak için İrlanda'ya gitmiş. Hristiyanlıktaki baba, oğul 
ve kutsal ruh kavramlarını simgeleyen üç yapraklı yonca kullanmış. 
Yeşil renk baharın, İrlanda’nın ve yoncanın rengi olduğu için, Saint 
Patrick Günü'nün de sembolü olmuş.  

Ve nihayet 11. yy’da İngiliz egemenliği başlamış ve 7 yy 
sürmüş. İrlanda denilince, uzun yıllar   İngilizlerle mücadele eden bir 
ülke akla gelmeli. Bu dönemde İngiltere, Normanlar tarafından 
yönetilmekteymiş. İngiltere'nin Norman kökenli kralı II. Henry, 
İrlanda'yı ele geçirerek oğlu John'a vermiş. II. Henry ölünce John hem 
İngiltere kralı olmuş, hem de İrlanda kralı olarak kalmış. 

7 yy. lık İngiltere egemenliğinde yaşanan ilginç olaylardan biri, 
1902 yılında İngiltere Kraliçesi Victoria öldüğünde, üzerinde güneş 
batmayan imparatorluğun merkezi Londra’dan, sömürge ülkelerine 
haber salınıp, yas nedeniyle, bütün evlerinin kapılarının siyaha 
boyanması istenmiş. Bu emre, yalnızca yaramaz çocuk İrlanda karşı 
çıkmış ve inadına tüm kapılarını rengarenk boyamışlar. Rengarenk 
merdivenler siyasi bir başkaldırı sayılır bizim ülkemizde de.  

“İngiltere devrilmek üzereydi ve onun yıkımı, onların Achilles’in 
topuğu olan İrlanda yüzünden olacaktı.” (ULYSSES 16. Bölüm sayfa 
683) 

İrlandalılar 1921’de bağımsız olmayı başarmışlar –bizim 
bağımsızlık savaşımızla aynı yıllarda ve aynı güce karşı– mücadele 
devam etmiş 1949’da İrlanda Cumhuriyeti ilan edilmiş. İngiltere’ye 
bağlı olarak kalmış olan Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast. 

Belfast’ta, halk, gündüz şehir merkezinde beraber çalışıp, gece 
ise kendi bölgelerine çekiliyormuş. İngiliz egemenliğinin Kuzey 
İrlanda’da devamını savunan ve Kuzey İrlanda'da çoğunluğu oluşturan 
Protestanların, "Orange Yürüyüşü" günü için yaptıkları hazırlıklara 
şahit olduk. Protestan Kral William'ın, 12 Temmuz 1690'da, Katolik 
rahibi 2'nci James'i Boyne Savaşı'nda yenmesi şerefine, her yıl 
düzenlenen bu etkinlikte, büyük bir ateş yakılarak –aşağıda renkli 
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odunlar dizilerek yükseltiliyor– yürüyüş yapılıyormuş. Belfast'taki 
yürüyüş güzergâhının Katolik mahallelerinden geçmesi, her yıl 
gerginliklere neden oluyormuş. Duvarlarında şiddeti kutsayan 
resimleriyle, çok soğuk ve ürkütücü bir mahalle. 

İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) bulunduğu mahallede de 
duvar resimleri var. İngiliz sömürgeciliğini protesto eden, tüm ezilen 
ulusları kucaklayan resimler bunlar. İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun 
tutuklu üyelerinin başlattıkları açlık grevinde, 5 Mayıs 1981’de ölen, 
IRA'nın önderleri, milletvekili olan Bobby Sands ve arkadaşları, 
Türkiye’de F Tipi cezaevlerini protesto için yapılan açlık grevleri, 
resimlere konu olmuş.’’Kardeşlik-azadi’” yazısı ilgimi çeken duvar 
yazılarındandı. 

Dublin’de St. Stephen’s Green parkta dolaşırken, arkadaşla 
İstanbul Gezi Direnişi’ni konuşuyorduk. Yanımıza bebek arabalı 
İrlandalı bir kadın geldi. Bozuk Türkçesi ile Gezi Direnişi’ne katıldığını 
belirtti. Çok şaşırdık, daha sonra  sohbet ederken, kadının bir aktivist 
olduğunu, hatta anne ve babasıyla küçük yaştan beri Filistin, 
Afganistan, Lübnan gibi yerlerde gönüllü çalıştıklarını öğrendik. 
Bizimle tanışmaktan sevinç duyduğunu belirtip ‘’keşke 2 hafta önce 
Dublin’de olsaydınız bu parkta İrlandalı, Türk, Kürt katılımcılarla 
beraber Berkin Elvan anması yaptık’’ dedi. Bu paylaşım, acının 
evrensel olduğunu, tam da bu nedenle umudun yaşadığını bize 
gösterdi. 
  HER YER TAKSİM, HER YER DİRENİŞ! 
 

 
O’Connell Köprüsü 1932 
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İrlanda Gezimiz Ve Ben 

Füsun Büyükgören 
Ulysses... Hep okumak istediğim, ama yoğun çalışma hayatım 

nedeniyle okuma fırsatı bulamadığım bir kitaptı.  
Ekin Yazın Dostları’nın bu seneki “Kitap ve Yazar Odaklı” yurt 

dışı gezi planında, Ulysses ve James Joyce’un  adı geçince, sevinçten 
deliye döndüm. Hem kitaptaki mekanları görebilecek, hem de 
yazılanları hissedebilecektim. Üstelik artık emekliydim, okumaya 
zamanım  vardı. 

Ve Ulysses’te karar kılındı. Dublin’e gidiyorduk! Çok mutluydum. 
Bilinç akışı yöntemiyle yazılan kitapların favorim olduğunu bilen 

Ekin Yazın Dostları, Ulysses’i en rahat okuyabilecek kişi olduğumu 
öne sürerken, beklenmedik dış faktörlerden dolayı okuyamadım! Bu 
şekilde geziye, kitabı okumadan katılan tek kişi de ben oldum. 

Ekin Yazın Dostları’ndan Hatice Dolu’nun önerisiyle aldığım, 
James Joyce’un  “Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi” ile  
“Dublinliler”ini okumuştum.  Yine de  istediğim gibi hazırlık 
yapamadığımdan buruk ve tedirgindim. Gezilen yerleri nasıl 
anlayacaktım ki bu durumda?  

Yolculuğa çıkacağımız gece, Seray misafirim oldu. İkimiz de çok 
heyecanlıydık. 

Havaalanında, dostlarımızla buluştuğumuzda, kitabı gezi 
sonrası okumanın da avantajları olduğu konusunda, elbirliği ile beni 
ikna ettiler. Ayrıca onlar, gerektiğinde benimle paylaşımda 
bulunabilirlerdi. Ekin Yazın Dostu olmak böyle bir şeydi işte. 
Rahatlamıştım. 

Gezi çantamı hazırlama işini son ana bıraktığımdan, sadece iki 
saat uyuyabilmiştim. Dolayısı ile uçak yolculuğumu uyuyarak geçirdim.  

“Uykudan kalkar kalkmaz kendine gelemeyen” lerden biri olarak  
Dublin’e vardığımızda, gerçekten rüyada gibiydim! 

Havaalanından ilk çıkan kişiydim ve çıkar çıkmaz, adını 
sonradan öğreneceğim rehberimiz Shaun Murphy, gülümseyen 
çehresi ile bana “Orada beklememizi, arabayı getireceğini” söyledi ve 
gitti. Uykulu gözlerle “evet” derken, arkamda grup birikti. Herkes bana 
rehberi görüp görmediğimi soruyordu ve ben de herkese “bekleyin, 
gelecek” diyordum. Bir ara acaba ayakta rüya mı gördüm diye 
kendimden şüphelenirken, şükürler olsun ki Shaun geldi de, uykum 
açıldı. 

Shaun, otobüste kısa bilgilendirmeler yaparken, ben bir yandan 
da etrafı seyrediyordum. Sıcacık gelmişti bana Dublin...Her yer güzeldi 
ama insanları çok özeldi...  İlk dikkatimi çeken ağırbaşlı, vakur 
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duruşları ile  özgüvenleri ve bu özgüvenin ardında saklanan içtenlikti. 
Sonradan nedenini öğrenecektim bu hissimin. Bu halk, kendi 
yaratmıştı ülkesini... Büyük savaşlar geçirmiş, zulme uğramış ama 
yılmamıştı... Başarmışlardı... 

Otele vardığımızda, odalar hazır olmadığı için   bavulları 
emanete bırakıp, hep birlikte  ilk gün keşfine çıktık.  

Aydın Bey Cadde üzerinde bulunan dondurmacıyı işaret ederek, 
harika dondurması olduğunu söyledi.  İrlandalıların meşhur “Deniz 
tuzu” dondurmasını da tadabilecektik.  

Yürüyerek Grafton caddesine ulaştık. Görünüş itibarı ile 
Nişantaşı... Fon ise kültür, sanat ve müzik... Kumdan heykel yapanlar, 
enstrüman çalanlar, kafede oturmuş kitap okuyanlar. Sokak rengarenk 
insanlarla dolu.  Giyimde  tamamen farklı ve özgün bir tarz 
yaratmışlar. Mesela, kilolu sayılabilecek bir kadın; çok rahatlıkla mor 
renkli dar streç eteği,  kırmızı askılı bir bluz, yeşil ayakkabı ve siyah 
çanta ile kombine edebiliyor. “Yakışıyor mu?” derseniz,  “kesinlikle 
evet”  derim.  İnanın yakışıyor, çünkü, tüm bunları, dünyanın en güzel 
kadını olduğunu hissederek taşıyor.  Öncelikle, her biri çok bakımlı ve  
hemen hepsinin özgüvenleri  -daha öncede bahsetmiştim- son derece 
yüksek... Erkekler de aynı rahatlıkta... 

Kısa bir yürüyüşün ardından, civarın en ünlü lokantası 
Bewleys’e vardık. Sipariş ettiğim deniz ürünleri çorbası,  harika bir 
tereyağı ve esmer ekmekle beraber sunuldu. Tatlımsı kremadan 
dolayı, deniz ürünlerinin tadı arka planda kalıyordu ve çorbayı 
koyulaştırmak için kullanılan nişasta-un karışımı biraz fazla gibi geldi. 
Bir de, herkes ünlü İrlanda birası içerken, benim kola istemem 
garsona garip geldi.  Ne yapayım ki, çorba ile bira ikilisi kafamda 
uyuşmamıştı. Sonradan anlayacaktım ki, İrlandalılar birayı su niyetine 
içiyor. 

Yemek sonrası, hep birlikte Trinity College’in bahçesinde 
bulunan Old Library’e gidiyoruz. Üniversite içinde düzenlenen tura, 
hep birlikte katılıyoruz. Üniversitenin kurucularından George Salmon 
heykelinin önünde, tarihi bilgiler veriliyor. Ünlülerin okuduğu ve kaldığı 
derslik ve yatakhanelere, bahçe içinden  bakmakla yetiniyoruz. 
Yaklaşık yarım saat süren bu tur için, ödediğimiz tutar 12 Euro. 
Kütüphane ise, duvardan duvara, büyükten küçüğe göre dizilen 
sonsuz sayıda kitaptan oluşan bir yeryüzü cenneti. Tek kelime ile 
muhteşem. Girişte sergilenen el yazmaları ve özellikle Book Of Kells 
olağanüstü güzellikte.  

Üniversite tur ücretini belirtmemin nedeni, bu duruma içerlemiş 
olmam. Bizim de tarihi İstanbul Üniversitemiz var. Turistler ellerini 
kollarını sallayarak geziyorlar. El yazması derseniz, Osmanlı arşivimizi 
geçtim, Beyazıt kütüphanesi yeter. Neden biz de yapmıyoruz o 
zaman? Onlar değerlerine sahip çıkıyorlar. Kıskanıyorum...   

Otelimize dönüyoruz ve hemen yerleşip, hazırlanıp yemeğe 
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çıkıyoruz. “Tiyatro öncesi menü” den istifade edeceğiz. Otelimize 
yürüme mesafesindeki Trocadero’da; pembe şarap eşliğinde, sunumu 
da tadı da enfes yemeklerimizi keyifle yiyoruz.  

İkinci gün, Belfast yolculuğumuz var. Heyecanlıyım.  Tam 
çıkacağım, odamın kapısını kapatamıyorum. Ne yapsam olmuyor. 
Tam o sırada Aydın Bey’i görüyorum. Birlikte koşturarak alt kata gidip, 
kartı değiştiriyoruz. Manyetiği bozulmuş! Bekletmeme konusundaki 
hassasiyetime rağmen, kapıda bekleyen otobüse binen son kişi 
oluyorum... 

İlk durağımız, Drogheda’daki St. Peter Kilisesi.  Kilisede, bir 
rahibin kesik başının sergilenmesini yadırgıyor ve hemen dışarı 
çıkıyorum.  

Sonrasında gezdiğimiz Belfast Botanik Bahçesi ve Queen’s 
Üniversitesi’nde kendimizi kaybediyoruz. Tabii dönüşte otobüsü de. 
Funda ile birlikte otobüse binen son kişiler oluyoruz! 

Öğle yemeğinde, Aydın Bey, herkesin ayrı yiyebileceğini 
söylemesine karşın “hepimiz biriz” sloganı eşliğinde Aydın Bey ile 
Nurdan Hanım’ın peşine düşüyoruz. Oysaki kalabalıklığımız, yer 
bulmamızı zorlaştırıcı bir etken. Neyse ki, şansımız yaver gidiyor ve 
hepimizi kabul edebilecek bir restoran buluyoruz. Gönül birliğimiz bir 
ziyafete dönüşüyor... 

Hemen arkasından, altı kişilik gruplar halinde Kara Taksi’lere 
dağılıyoruz. Öncelikle, Belfast’ın Protestan Bölgesi’ne gidiyoruz. Gider 
gitmez, havadaki gerginlik hissediliyor.  Çorak bir yer. Sanki yeşillik 
yok, olanlar da göze görülmüyor.  Zoraki bir yerleşim yeri gibi. Esir 
kampına benziyor. Sokaklarda hiç kimse yok. Hatta kedi bile yok. 
Rehber, bahçeli, şirin toplu konutların çoğaltılarak, aile kavramının ve 
dolayısı ile nüfus artışının hedeflendiğini belirtiyor. Bu toplu konut 
hikayesi bana hiç yabancı gelmiyor. 

Evlerin duvarları, boydan boya Katolikleri taciz eden resimlerle 
süslü. Belfast merkezinde, Katolik ve Protestanlar birlikte çalışıyor 
ama akşam olunca herkes kendi bölgesine çekiliyor. Bölgeyi “Barış” 
duvarı ayırıyor. Geçiş için üç kapı var. Saat 15:00’e kadar üç kapı, 
saat 19:00’ a kadar iki kapı, saat 23:00’e kadar tek kapı ve sonra 
geçiş yok! Bir sessiz çığlık! Yüreğim sıkışıyor, aklım almıyor! En 
kötüsü, hala aynı din mensubu insanlar, mezhep farklılığı ve politik 
oyunlar nedeniyle, birbirini öldürmeye devam ediyor.  Sadece turizm 
gelirinden olmamak için, bu olaylar duyurulmuyormuş. Yani durumu 
çözmeyi değil de, duyurmamayı yeğliyorlar! Çıkan anlaşmazlıklarda 
ise mafya işe el atıyor. Hukuk düzeni yok. Yine bir sessiz çığlık!  
Sonra, çevreyi geziyoruz. Evinin balkonunda yemek yiyen bir çift 
görüyorum. Erkek olanın üstü çıplak, altında da bir bermuda şort var. 
Bir an için göz göze geliyoruz. Ürküyorum. Yüz ifadesi öylesine nefret 
dolu ki,  “sanki neden geldiniz, nerden  çıktınız şimdi” der gibi. Zaten 
hemen toparlanıp içeri giriyorlar.  
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Bu arada, katoliklere karşı kazandıkları zafer için yaktıkları bir 
ateş var. Hazırlıklar, aylar öncesinden başlıyor. Renkli kalaslarla 
hazırladıkları devasa havuzun içine, insanlar eski eşyalarını atıyorlar. 
Yakılan ateşte herkesin payı oluyor böylece. Bilinçaltı, algı yönetimi bu 
olsa gerek! Ateş esnasında,  havuzun etrafındaki evleri de çok kalın 
brandalarla örtüyorlar ki, evleri islenmesin veya çıkan bir kıvılcımdan 
zarar görmesin diye. Katoliklere karşı güç gösterisi için, ellerinden 
geleni esirgemediklerini anlıyorum. Artık, sessiz çığlık dahi 
atamıyorum, donup kalıyorum... 

Tam taksilere dönerken, Gülcihan koşturarak yanıma geliyor. 
Ne oldu demeye kalmadan acilen tuvalete girmek zorunda olduğunu 
belirtiyor.  Etrafa bakınıyoruz, genel bir tuvalet yok ve Gülcihan 
kıvranıyor. İkimiz de ağlamak üzereyken arka bahçelerin birinde, 45 
yaş civarı bir kadın ile karşı karşıya geliyoruz. Gülümseyerek kadına 
yaklaşıyorum. Tüm içtenliğimle durumu anlatıyor ve tuvaletini 
kullanmak istediğimizi söylüyorum.  Önce tepkisiz bir yüz ifadesi, 
sonra baştan aşağıya süzme ve mucize. Kadın gülümsüyor ve “ok” 
diyor. Hemen evin ön tarafına koşuyoruz. Ben kapıda beklerken, 
Gülcihan içeri giriyor. Gördüğüm ve duyduklarımdan o kadar olumsuz 
etkilenmişim ki, bu sefer de Protestanlar Gülcihan’a bir şey yapar mı, 
diye endişeleniyorum. Neyse ki Gülcihan mutluluktan ağzı 
kulaklarında kapıda görünüyor. Kadını neredeyse sarılıp öpeceğiz. 
Teşekkür ediyoruz. İstanbul’a gelirse bizi bulmasını söylüyoruz. 
Anlıyoruz ki, insanların özü, her yerde güzel. Bu güzelliği bozanlar 
utansın!  

Tabii taksiye en son binen, bu sefer yanımda Gülcihan ile yine 
ben oluyorum. Herkes bizi bekliyor! Masumum deyip gülümsüyorum. 

Barış Duvarı’na geliyoruz ve hepimiz elimize tutuşturulan keçeli 
kalemlerle duvara güzel dilekler yazıyoruz. “Herkese Barış ve Aşk” 
dileğimi yazarken, birden cinliğim tutuyor!  Bir süredir kırgın olduğum, 
benim için çok değerli bir arkadaşım için de “Barış ve Aşk” dileğimi 
yazıyorum.  Evet,  itiraf ediyorum, o duvarda benim ve arkadaşımın 
adı da yazıyor. Belki insanları ayıran duvar, bizi birleştirir. Sonuçta 
duvara yazılanlar hep olumlu, belki o olumlu enerjiden bizden 
nasibimizi alırız. Umut dünyası işte! 

Sonra Katolik Bölgesi’ne geçiyoruz. “Toprak aynı, Dil aynı, 
Atalarımız aynı. Biz neden ayrıyız, gelin İrlanda Adası bizim olsun. 
Neden Britanya kraliçesine yemin ederek güne başlayalım?” söylemi 
ile Protestanların “Ayrılık” ilkesine tezat, sadece İrlanda topraklarında 
değil dünyada “Birlik, Bütünlük ve Kardeşlik” ilkesini savunuyorlar. 
Duvar boydan boya bu tarz resimlerle boyanmış. Hele bir resim var ki 
gözlerim doluyor. Hapishanede, açlık grevinden ölen beş çocuk! Bizim 
Gezi Parkı direnişimizin çocuklarını anıyorum sevgiyle... 

Otobüse döndüğümüzde, harika bir sürpriz ile karşılaşıyoruz. 
Programda olmamasına karşın, Howth sahil kasabasına gidiyoruz. 
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Güzel bir akşam yemeğinden sonra, Funda ile dondurma yemeye 
karar veriyoruz. Dondurma satan küçük kız ile aramızda bir 
iletişimsizlik yaşanıyor. Funda ve ben, Türkçe kelimelerle verip 
veriştirirken, duyduğumuz “Neredensiniz?” sorusu üzerine 
mahcubiyetle arkamıza dönüyoruz. Muzipçe gülen bir Türk erkek ve 
arkadaşı ile karşılaşıyoruz. James Joyce ve Bloomsday etkinliği için 
geldiğimizi söylerken, o da eşinin İrlandalı olduğunu ve burada 
yaşadığını anlatıp bizi tanımaktan mutlu olduğunu belirtiyor. Biz 
elimizde dondurmalarımızla onlara veda ederken, bu dünyanın küçük 
olduğunu ama özellikle Türkler için minicik olduğunu ve bu tip garip 
tesadüflerin neden bizi bulduğunu düşünüp, gülüyoruz. 

Dondurma sonrası, kıyıda yaptığımız yürüyüş ve günbatımı 
seyrimiz var.  Saat 22:00 olmasına karşın güneş batmak bilmiyor. 
Hayatımda seyrettiğim en uzun ve en güzel gün batımı. Bol bol 
fotoğraf çekiyoruz.  

Otele, trenle döneceğiz. İstasyonda treni beklerken, grupça 
söylenen şarkılar eşliğinde attığımız göbecikler  görülmeye değerdi.  

Otele döner dönmez, yatağımın üzerinde bulduğum not, güne 
son noktayı koyuyor. İçinde iki sigara kaldı diye, çantamdan çıkarıp 
başucu etajerimin üzerine bıraktığım sigara paketini gören kat 
hizmetlimiz, A4 ebadında bir kağıdı yastığımın üzerine bırakmış. 
Büyük harfle bold olarak “Lütfen odada sigara içmeyiniz, aksi takdirde 
100 Euro ceza ödersiniz” yazıyordu. Ama ben masumdum! Sigara 
içmemiştim ki! 

Anladım ki bugün, masum olduğum halde, masum olduğumu 
kanıtlayamama günüydü. 

Üçüncü gün Bloomsday günümüz.  
Sabah, yürüyerek James Joyce Merkezi’ne gidiyoruz. Martin bizi 

alarak, Ulysses’in Dublin mekanlarını gezdiriyor ve ilgili bölümleri 
okuyor. Ama ne okumak! Mimikleri, bedeni, sesi, gözleri ile okuyor.  
İngilizce bilmeyen biri dahi, okuduğu kısmın hangi konuda olduğunu 
anlar, o derece iyi... İçimden tiyatro oyuncusu olup olmadığını 
düşünürken, birden yanıma geliyor.  Bana turu beğenip 
beğenmediğimi soruyor. Beğendiğimi söyleyip, düşüncelerimi 
aktarıyorum. Çok seviniyor. Bu turu yeni  vermeye başladığını,  henüz 
üçüncü turu olduğunu, edebiyat öğrencisi olduğunu, Ulysses’i 
defalarca okuduğunu, ama bu işi sırf para kazanmak için yaptığını 
söylüyor. Ben şaşkınlığımdan, o başarılı olmanın mutluluğundan, 
gülüşüyoruz. Bu sevimli ve şirin çocuk için, “sırf para için yaptığı iş 
böyleyse, severek yapacağı iş nasıl olur?” diye düşünmekten kendimi 
alamıyorum. Geleceğin James Joyce’u olabilir mi? Neden olmasın? 

Sonrasında, bizim meşhur Grafton caddesindeki kostümlü 
şenliklere katılıyoruz. Davy Byrnes‘de Gorgonzola sandviçi yiyip, 
şarap içeceğiz. Ancak sandviçin görünüşü bana ve Funda’ya cazip 
gelmiyor. 
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Hemen karşısındaki kafeye oturup, bir tabak dolusu patates 
kızartması ile siyah bira ısmarlıyoruz. Ardından da, harika birer kahve 
içmeyi ihmal etmiyoruz. İnsanlar kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden 
Ulysses’in geçtiği dönemin kıyafetlerini giymişler. Salına salına geziyor 
ve isteyenlerle fotoğraf çektiriyorlar. Masal diyarındayız sanki. Funda 
ile birlikte, dönemsel kıyafetli dondurmacımızın elinden bedava 
dondurmalarımızı alıp, limonlu sabun satan eczanenin peşine 
düşüyoruz. Eczaneyi buluyor ama sabun almıyoruz. Nedense 
cimriliğimiz tutuyor.  Halbuki sadece 5 Euro... Sonrasında da 
almadığımıza pişman oluyoruz. 

The Temple Bar’da, müzikli etkinliğe katılıyoruz, ancak 
İngilizceyi tercümesiz anlamakta zorlanıyoruz. Ve yürüyerek şehri 
keşfetmeye çıkıyoruz. Irmağın yukarı kısmına geçiyoruz.  Su almak 
için bir markete girdiğimde, şaşkın şaşkın baka kalıyorum. Eti bisküvi, 
Aytaç Pirinç, Sezon mercimek ve bulgur, Erikli Su vb... Funda’ya 
seslendiğimde, kasiyer kadın gülmeye başlıyor.  Bu sefer bir Türk 
ailesi ile karşılaşıyoruz. Yıllar önce, eşinin işi nedeniyle Dublin’e gelip 
yerleştiklerini, hayatın çok pahalı olduğunu, çocuk yetiştirmenin 
zorluğunu anlatıyor. İlk fırsatta Türkiye’ye dönmeyi amaçlıyorlar. 
Bulunduğumuz bölgenin, güneye nazaran daha fakir olduğunu 
belirtiyor. Alışveriş yapacağımız, ucuz ve kaliteli yemek yiyeceğimiz 
yerleri öğreniyoruz. Vedalaşıyoruz.  

Türk arkadaşımızın önerdiği, yemek yiyebileceğimiz  üstü kapalı 
çarşıyı arayıp buluyoruz.  Ama yemeklerin görüntüsü cezbetmiyor. 
Marketten aldığımız peynirli sandviç ve kolaya talim ediyoruz.  

Otele dönüyoruz. Funda tiyatroya gidiyor. Ben şiddetli faranjitten 
ateş düşürücü ilaç alıp uyuyorum. Saat 22:00 sonrasında ise Yasemin 
ve Funda ile birlikte gece eğlencelerinin merkezi The Temple Bar 
bölgesine gidiyoruz. Tabii yine yürüyerek. Otelimiz o kadar merkezi ki, 
her yer yürüme mesafesi.  The Temple Bar aynı zamanda oranın en 
ünlü mekanı. Giriyoruz ancak beğenmiyoruz. Nedense Funda ve ben 
bu konuda çok uyumluyuz. Yasemin’de bize uyumlu. Çok kalabalık, 
basık, karanlık, labirent gibi bir yer. Sonra hemen köşe başında,  
bahçesi de olan farklı bir Pub’a geçiyoruz. Garson, bize hemen, 
kocaman bira fıçısı masa ve üç tabure  ayarlıyor. Bir kadeh harika buz 
gibi soğuk Guinness birasından sonra, içeri geçip, gitar solo dinliyoruz. 
Bir süre sonra, yöresel müziklere geçiliyor ve biz de dahil herkes kol 
kola dans ediyor. Hiç tanımadığımız insanlarla birlikte, kahkahalarla 
gülüp zıplıyoruz. Çok eğleniyoruz. Ertesi gün erken kalkacağımız için 
istemeyerek otelimizin yolunu tutuyoruz.   

Dördüncü gün rotamız: Ulysses’in Dublin dışındaki yer ve 
mekanları, bir de  ünlü Martello Kulesi. İlk durağımız Yahudi Müzesi.  
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Bloom’un yahudi olmadığı halde yahudiliği kabullenmesi ve 

dışlanması ile Molly’nin aslen yahudi olmasına rağmen bunu 
kabullenmeyişi ve toplumdaki ayrımcılıktan etkilenmemesi rehberimiz 
tarafından aktarılıyor. Rehbere aynı zamanda din görevlisi olan müze 
görevlisi eşlik ediyor.  

Sonrasında ise Martello Kulesi’ne geçiyoruz. Ben de kuleyi 
görünce, herkes gibi hayal kırıklığı yaşıyorum. Düşündüğümden çok 
daha küçük bir kule... Yine de en üst katta rehberimizin canlandırma 
tekniği ile okuduğu bölümler, hepimizi etkiliyor. Terastan okyanusu 
seyretmek ise büyüleyici.  

James Joyce’un kaldığı odayı görüp, kulenin etrafını  geziyoruz.  
Dönüş yolunda, şişmiş ayaklarımızdan dolayı Bilge’nin güzel 

spor ayakkabıları dikkatimizi çekiyor.  Bilge, hemen aldığı mağazayı 
söyleyip,  büyük indirim olduğunu ve mutlaka uğramamızı öneriyor. 
Tur dönüşü mağazayı arayıp buluyoruz. Şerife Hanım ve Zehra Hanım 
da oradalar. Bilge’nin güzel ayakkabıları konusunda onları da ikna 
ediyoruz. Sonuçta beş kişilik bir “ayakkabı kardeşliği” oluşuyor. 
Gönüller bir olunca, zevkler de bir oluyor. 

Funda ile birlikte gözümüze ilişen  bir iki büyük mağazayı da 
ziyaret etmeye karar veriyoruz.  Aslında niyetimiz, sadece İrlanda 
giyim zevkini analiz etmek. Dublin stili iki elbiseyi denemek için  kabine 
girip çıkana kadar,  Funda’nın tam on elbise deneyip, altısını aldığını 
görüyorum!  Funda, “Ey Dublin, beni mi bekledin indirim yapmak için” 
diye mırıldanırken,  şaşkınlıkla gülümsüyorum. 

Paketlerimizi otele bırakıp, sokağımızdaki dondurmacıya 
uğruyor ve meşhur deniz tuzu dondurmasının tadına bakıyoruz. 
Garipsiyoruz. Diğer dondurma çeşitlerinden oluşmuş kocaman bir 
külahla, Grafton Caddesine iniyoruz.  Aheste aheste gezinirken, 
karşımıza bir park çıkıyor. Onlara göre mahalle parkı. Yemyeşil 
alanlarda gençler uzanmış, kimi kitap okuyor, kimi karnını doyuruyor, 
kimi müzik dinleyip bira içiyor. Ortada havuz, kuğular, ördekler, 
huzur... 

Funda ve ben içimizi çekip, Gezi Parkı’nı düşünüp, üzülüyoruz.   
Funda dayanamayıp, “biz minicik Gezi Parkı için ne canlar verdik, 
neler yaşadık” der demez, aniden “GEZİ!” diye bir çığlık duyuyoruz. 
Şaşkınlıkla etrafımıza bakındığımızda elinde çocuk puseti, genç, 
sarışın bir İrlandalı kadının, mutluluktan parlayan gözlerle bize 
baktığını görüyoruz. “Siz Türksünüz, Türk!” diye sevinçle bizimle 
sohbete başlıyor. Kocasının Türk bir kaptan olduğunu, çocuğunun 
Türkçe “Ozan” anlamına gelen İrlanda ismi taşıdığını, Sosyal bir 
dernekte, gönüllü çalışan olduğunu, üniversitede akademisyen 
olduğunu, ayrımcılık üzerine hazırladığı tez için “Gezi Direnişi”ne gelip 
araştırma yaptığını, direnişe bilfiil katıldığını ve en nihayetinde iki hafta 
önce, bulunduğumuz parkta “BERKİN’i Anma Günü” düzenlediklerini 
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anlatıyor. Gözlerimiz doluyor. Hemen telefonlar ve mail adresleri alınıp 
veriliyor. İstanbul’a gelirse seve seve ağırlayabileceğimizi belirtiyoruz.  

Ve görüyoruz ki, din, dil, ırk hiç farketmiyor, ilk kez karşılaştığın 
bir kişi ile eski bir “dost” gibi sohbet edip, sevgi bağı kurabiliyor;  aynı 
şeylere üzülüp, gülebiliyorsun. Duygulanıyoruz... 

Beşinci günümüzde, Cliffs Of Moher var. İrlanda’nın muhteşem 
falezleri. Önce Galway’e uğruyoruz.  Yün el örgüleri  ile ünlenmiş bir 
yer. Bere, atkı, hırka, battaniyeler rengarenk. Fakat öylesine kalın ve 
ağırlar ki, bizim ılıman Türkiye’de giyilecek gibi değiller.  El işi nakış ve 
porselenler de dikkat çekiyor.  Bir de buranın Alamet-i farikası “aşk 
yüzüğü” var. Deniyorum ama yüzük kullanamadığım için almıyorum.  
Galway sonrası Mini Clifflerde fotoğraf molası veriyor ve ardından öğle 
yemeğimizi şirin bir köy restoranında yiyoruz.  

Ardından Cliffs Of Moher maceramız başlıyor. İki yoldan 
geziliyor falezler. Funda ile ikimiz, yol ayrımına geldiğimizde sol tarafı 
seçiyoruz. Vakit kalırsa, sağ tarafa geçeriz diyoruz ama zaman kısıtlı 
ve maalesef yetişmiyor.  Yeryüzü cennetinin sadece sol yarısını 
gezebiliyoruz. Alabildiğine yeşil otlaklar, alabildiğine okyanus ve 
doğanın sanat eseri falezler. Rüzgar ve dalgalarla dantel gibi işlenmiş 
kayalar.  İrlanda’ya tekrar gelecek olursam, sebebi  bu falezlerin 
göremediğim  sağ tarafıdır . 

Dönüş yolunda , “Cesur Yürek” filminin çekildiği Bunratty 
kalesine uğruyor ve kahve içiyoruz   

Beşinci gün akşamı, yemek sonrasında  Funda ile serbest 
günde nereleri gezebileceğimizin planını yapmak ve kahve içmek 
istiyoruz.  Broşür, harita, döküman ne varsa toplayıp, meşhur Grafton 
Cadde’sine gidiyor ve  daha önce kahve içtiğimiz kafenin bahçesine  
yerleşiyoruz.  

Kahve içmek istediğimizi söyler söylemez, “kahve yok” yanıtını 
alıyoruz. Yanlış anladığımızı düşünüp tekrar kahve istiyoruz ve aynı 
yanıta ilave olarak sadece bira ve diğer içkileri sunabileceklerini 
öğreniyoruz.  Meğer, saat 17:00’e kadar kafe olan yerler, 17:00’den 
sonra restoran hizmeti vermeye başlıyormuş! Oradan kalkıyoruz, 
çünkü biz kahve içmek istiyoruz! Elimizde dosyalar, böyle bir kaç yere 
daha soruyoruz ve maalesef kahve içecek yer bulamıyoruz. Sadece 
Starbucks ya da Mac Donalds’a gidebileceğimizi söylüyorlar.  Şaşkın 
ve kızgın otelimize dönüyoruz.  Otelimizin kafesinin de kapalı 
olduğunu öğrenince, odamıza çıkıp kahve yapıyoruz ve fincanlarımızla 
resepsiyona iniyoruz.  Resepsiyonist çoktan gitmiş. 

Orta sehpaya haritaları serip, bir elimizde güzel kahvelerimiz, bir 
elimiz de kalem ile gezeceğimiz yerleri belirliyoruz. Güvenlik görevlisi 
bize nasıl gidebileceğimizi, haritada göstererek anlatıyor, önerilerde 
bulunuyor.  Geceyi; kahve peşinde yorulmuş, ama harika bir gezi 
rotası yapmış olarak tamamlıyoruz.  

Son gün, serbest günümüz. Gezecek yer çok ve zaman kısıtlı. 
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Hep birlikte yenecek akşam yemeği hazırlığını da yapacak şekilde 
planlı hareket etmemiz gerekiyor.  Kahvaltı sonrası hemen yola 
düşüyoruz. Önce, Yazarlar Müzesine gideceğiz. Ancak yolda 
sorduğumuz herkes, bizi farklı yönlendiriyor ve zaman kaybediyoruz.  
Müzeye girdiğimizde, perişan haldeyiz.  Danışmadaki genç kadından 
iki bilet istiyorum. “Yetişkin mi, Öğrenci mi” diye soruyor. “Maalesef 
yetişkinim ama isterseniz bizi öğrenci olarak değerlendirebilirsiniz” 
dediğimde hep birlikte gülüşüyoruz.  Danışman kadın ve oranın 
yöneticisi olduğunu düşündüğümüz  erkek bizimle sohbete başlıyorlar. 
Ekin Yazın Dostları Okuma Grubu olarak, İstanbul’dan Bloomsday için  
geldiğimizi söyleyince gözleri parlıyor ikisinin de. Ulysses hakkında bir 
kaç açıklama yaparak, Funda ile bana indirimli bilet kesiyorlar.  Müze 
şimdiye kadar gördüğüm en güzel müze. İlk baskılar, el yazmaları, 
kişisel eşyalar.  Bence, bu ülkenin gerçek kurucuları bu yazarlar ve 
yazarlarının değerini bilen İrlandalılar. Edebiyatın yarattığı bilinç, 
bilincin yarattığı özgüven kurmuş bu ülkeyi. Gezerken aldığım keyif, 
ülkemizi düşündüğümde hüzüne dönüşüyor. 

Müzeyi gezdikten sonra hediyelik eşya bölümüne gidiyoruz. 
Bize indirim yaptılar ya, kesinlikle bir şeyler almalıyız buradan. O 
zamana kadar yapmadığım tüm hediyelik eşya alışverişini burada 
yapıyorum. Funda da bir şeyler alıyor. Müzedeki mutluluğumuz 
öylesine yüzümüze yansımış olmalı ki, kasiyer hanım nereden 
geldiğimizi soruyor gülümseyerek. Biz de girişte yaptığımız 
açıklamaları yapıyor ve böyle bir müzeye sahip oldukları için ne kadar 
şanslı olduklarını söylüyoruz. Sohbete, danışmada karşılaştığımız 
yönetici de katılıyor. Edebiyat sevgisi, ortak bir dil yaratıyor ve 
sohbetimiz  bize yapılan indirim ile son buluyor... Şaşkınlık ve sevinçle 
veda ediyoruz bu güzel insanlara.  

İkinci durağımız Ulusal Kütüphane. Önce sergi salonunu 
gezmeye karar veriyoruz. İrlandalı şair ve yazar Yeats’in sergisi var. 
Sergi salonuna geçen ana koridorda  duvarda bir tablo asılı. Funda 
tablonun fotoğrafını çekerken, orta yaşlı, kır saçlı, entelektüel 
görünümlü bir adam, yanımıza yanaşıp, bana tablonun Kırım 
Savaşı’na katılan Büyük Britanya askerlerini anlattığını söylüyor. 
Gözlerim faltaşı gibi açılıyor! Bu adam benim Kırımlı olduğumu mu 
anladı? Anladıysa nasıl anladı peki? Kırımlı olmamı bir kenara 
koyalım, neden böyle bir açıklama yapıyor şimdi?:) Gülümsüyor ve 
Kırımlı olduğumu söylüyorum. Funda da Karslı olduğunu,  atalarının o 
topraklardan gelmiş olabileceğini söylüyor.  Adam da kendisinin 
İrlandalı olduğunu, eşinin de Ukraynalı olduğunu söylüyor.  Hani biraz 
daha konuşsak akraba çıkacağız neredeyse. Sakin sakin tablonun 
hikayesini, o dönemin savaşını ve zor şartlarını anlatıyor.  Verdiği 
bilgiler ve güzel sohbet için teşekkür edip ayrılıyoruz yanından. Bu 
dünya çok ilginç ve gerçekten çok küçük! 

Yeats’in sergisi, olağanüstü ama vaktimiz o kadar kısıtlı ki ancak 
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şöyle bir dolanıyoruz. Ve hemen kütüphaneye çıkıyoruz. İçeri 
girdiğimizde ise, geleneksel bir kütüphaneden çok fazlası ile 
karşılaşıyoruz. Aydınlatma gözü yormayacak şekilde ve gün ışığından 
da yararlanılıyor. Masa ve sandalyeler ergonomik. Okuyucunun 
rahatına önem verilmiş.  Fotoğraf çekmemize izin verilmiyor. 

Kütüphaneden çıkar çıkmaz, hemen yandaki Arkeoloji müzesine 
geçiyoruz.  Eserler göz kamaştırıcı. En çok ilgimi çeken, çocukların 
müzede büyük bir heyecan ve şevkle ödev hazırlamaları oluyor. 
Ayrıca Cork’tan kalabalık bir ilköğretim grubu, müzeyi öğretmenleri 
eşliğinde geziyordu. O minik öğrencilerin ciddiyetle eserleri anlamaya 
çalışması ise takdire şayan bir durumdu. Tarih ve kültür bilinci küçük 
yaşta aşılanıyor.   

Arkeoloji müzesinden sonra planımızda Doğa Tarihi müzesi  
var. Uzun bir yürüyüş ve arama sonrası müzeye ulaşıyoruz. Biz 
jeolojik bir müze beklerken, büyüklü küçüklü içi doldurulmuş her çeşit 
hayvanla karşılaşıyoruz.  Bir hayvan sever olarak ruh halim bedenimi 
tetikliyor ve bayılacak gibi olduğumu anlar anlamaz, soluğu dışarıda 
alıyorum. 

İki arkadaş, yorgunluğumuzu kahve içerek gidermeye karar 
veriyoruz.  Funda,  dün gece yaşadığımız olayı hatırlatıyor. Dublin’de 
kahveler saat 17:00’de biraya dönüşüyor! Koşa koşa ilk gördüğümüz 
kafeye oturuyoruz. Saat 16:50. Hemen kasaya koşuyorum ve kahve 
olup olmadığını soruyorum. Evet yanıtını alınca, bari elimi yüzümü 
yıkayayım, diye tuvalete giriyorum. Kasaya geliyorum. Kahvelerimizi 
söylüyorum ve yanıt “kahve yok!”  Bahçede oturan Funda’nın yanına 
ağlamaklı dönüyorum. 

Yaklaşık iki yüz metre sonra, bir pastane görüyoruz. Bu 
Dublinliler, pastayı da bira ile yemiyorlardır herhalde düşüncesi ile 
sevinçle içeri giriyoruz. Şükürler olsun, doğru mantık yürütmüşüz. O 
kadar şaşırıyoruz ki kahve bulabildiğimize, kasiyer kız bize nedenini 
soruyor. Durumu anlatınca gülümsüyorlar ve kahvelerimizin üstüne 
kremadan  kalpler yapıyorlar. Çikolata ile ikram ediyorlar. İrlanda 
halkını çok seviyorum! Tabii kahveyi de! 

Otelimize gelirken yol üstünde bir mağaza görüyoruz.  Sadece 
bakmak için giriyoruz. İki arkadaş birer çanta ve bir elbise alıp 
çıkıyoruz. Elbisemi Akşam Vintage Kitchen’da giyeceğim. Mutluyuz! 

Vintage Kitchen, sunumu ve lezzeti ile kusursuz yemekler 
yediğim, şirin bir restoran olarak kalacak aklımda. Son akşam 
yemeğimiz her şeyiyle mükemmeldi.  

Otelden ayrılış gününün sabahı Funda ile buluşup yollara 
düşüyoruz.  

Önce yolumuzun üzerindeki Christ Church,  Dublin Castle ve St. 
Augustine & St. John kiliselerini geziyoruz.  
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Sonra da uzun bir yürüyüş ile Guinness Fabrikası’na geliyoruz. 

Güzel, modern bir bina. Girişte ferah bir danışma var. Aşama aşama 
biranın yapılışı, maltın kavrulması, mayalanması, fıçılanması, dağıtımı 
anlatılıyor. Eski usul makineler, fiziksel olarak sergilenirken, modern 
tasarımları ekranlardan gösteriliyor. Geçmiş ve geleceğin 
karşılaştırılmalı sunumu var. En dikkatimi çeken, kasaya saklanmış 
bira mayası şişesi ve su dolu havuzun içine atılan metal sarı liralar 
oldu. Suyun içinde parıldayan “altın” liralar arpayı mı temsil ediyor 
yoksa dilek havuzu mudur, anlayamadım. 

Bu sergiden sonra ise tam anlamıyla show yapılıyor. Gri 
gömlek, siyah pantolonları ile karizmatik, sportif ve yakışıklı erkek 
danışmanlar, bira hakkında bilgi veriyorlar. Buhurlu kokuların salındığı 
minik havuzcuklar, karanlık yerden yarı ışıklandırılmış tadım odası,  
içilen küçücük bir shot bira. Sonra, dolumun inceliklerinin anlatıldığı 
kurs. 

Biradan kazandıkları kadar, eminim ki bu gösteriden de 
kazanıyordur Guinness! İrlandalılar işi biliyor!  

Saat 14:00 de otelden ayrılacak Ekin Yazın Dostları’na yetişmek 
üzere yola düşüyoruz. Guinness Sertifikamızı almayı unutuyoruz. 

Gördüğüm, yediğim, içtiğim her şey; gezdiğim her yer çok 
güzeldi.  

Gezide emeği geçen herkese,  yürekten  teşekkür ederim. 
Sevgilerimle... 

 

 
Dublin’de Trafik 1953
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Dublin’de Trafik 

 Gülben Taştan 
Grubumuzla birlikte, 14 Haziran 2014 tarihinde İrlanda’daydık. 

Bundan bir veya bir buçuk sene öncesinde, İrlanda’ya gideceğim 
söylense, hayatta inanmaz, güler geçerdim. Küçük kızım 
ilkokuldayken, bir arkadaşı annesiyle birlikte her sene İrlanda’ya 
dayısının yanına gidiyordu. O vakitler onlara gıpta ile bakıyordum. 
Almanya, Fransa, İtalya’ya gidilebilir ama İrlanda’ya turistik amaçlı 
gidilemez gibi geliyordu bana. Ancak bir vesile olmalıydı veya bir 
tanıdık. Demek ki o seneler bunu çok istemişim ki, Ekin Yazın Dostları 
okur grubu, benim için vesile oldu ve İrlanda’ya gider misiniz dedikleri 
zaman, hiç tereddütsüz kabul ettim.  

İşte İrlanda’dayız. Dublin, İrlanda’nın başkenti ve en büyük 
şehri, 350 bin nüfusu var. Benim yaşadığım Beşiktaş ilçesinden bile 
küçük. Ortasından akan ırmak şehre bir güzellik katıyor ama bir 
İstanbul Boğazı gibi olamaz. Şirin, tarih kokan, avuç içi kadar, 
yemyeşil bir ülkedeyiz. Tur otobüsümüzle, ülkenin doğusundan 
batısına gidip, gezip, dönmemiz bile bir tam gün tutmadı neredeyse. 
Biz, Cumartesi günü İrlanda’daydık, Pazartesi günü, tur rehberimiz bizi 
otelimizden alıp gezimize başladığımız zaman, bugün trafik var dedi. 
Şaşırıp kaldım, bu durum bizim için sıfır trafik demekti. Trafik 
demişken, diğer arkadaşlarım, bu ülkeye yaptığımız geziyi, 
detaylarıyla anlatacaklar, bense trafiğinden bahsetmek istiyorum. 

Küçük ve izbe bir hava alanından çıkıp, bizi bekleyen tur 
arabamıza bindik ve yola çıktık. Yüreğim ağzıma geldi! Bütün arabalar 
üstümüze geliyordu.  Şoför ne yapıyor? Neden buradan gidiyor? 
Neden sağa geçmiyor diye paniklerken ben, baktım ki, hiçbir şey 
olmuyor. Herkes gidiyor, kimse kimseye çarpmıyor. Kavşaklardan yola 
çıkışlar ve dönüşler benim için bir kâbus oldu. İlk anda tek şeritli bir 
yolda gitseydik daha kolay anlayacaktım trafiğin tersten aktığını. İki 
gidiş iki gelişli yollarda bunu çözmem zaman aldı. 

Otobüs şoförümüz aynı zamanda tur rehberimizdi. Çok tatlı, 
gencecik bir delikanlı. Bizi, ufak bir şehir turu yaptırdıktan sonra, şehir 
merkezindeki otelimize getirdi. Yarım saat civarında sürdü bu yolculuk.  
Hava alanı ile şehir, 10 dakikalık bir mesafedeymiş. Şehrin 
küçüklüğünü hayal edebilirsiniz.  Otelin önünden karşıya geçerken, 
veya şehirde yaya olarak dolaşırken, Aydın Bey’in uyarıları hep 
kulaklarımızda çınladı. ‘’Sağınıza dikkat edin, bakmadan yola 
çıkmayın ‘’ Biz alışkanlıkla hep solumuza bakıp caddeye adım atar 
atmaz, sağımızdan vınnn diye bir araba geçiyordu. Çoğu kez korkup 
geri kaçtım.  
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Belfast Queen’s Üniversitesi’nde Galileo yontusu 
 

 
Glasthule’de öğle yemeği molası (17 Haziran) 
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Bloomsday’de Davy Byrnes’ün pub’ının önünde 
 

 
Ekin Yazın Dostları Dublin sokaklarında 

 
Bunun haricinde çok keyifli ve çok güzel bir geziydi. Aydın Bey 

bizi bir lider ve baba gibi her şeyden korudu. Aydın bey, Nurdan 
Hanım ve kızları Aslı ya kendimizi emanet edip, ellerindeki haritalara 
bakarak, onların arasındaki yol bulma ve yer belirlemedeki tatlı 
çekişmelerini dinleyerek gezimizi tamamladık. 
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Bir de şehirlerarası yollarda giderken taze kesilmiş çimen 

kokusunu unutamayacağım. Rehberimiz, ‘’bu kesilen çimenlerin bir 
kısmını işlemden geçirip sıvı hale getiriyorlar, kışın samanların içine 
karıştırıyorlar vitamin alsınlar diye’’ dedi. Bana çok mantıklı geldi. Kars 
gezimizde, bunu rehberimiz olan veteriner fakültesi profesörü Burhan 
Bey’e anlattım. Üniversitenin meralarını göstererek, bizde aynı işlemi 
yapıyoruz dedi. Çok mutlu oldum. Artık aynı anda, dünyanın her 
tarafında, aynı şeyler yapılabiliyor, diye düşündüm. Gerçekten iletişim 
çağındayız. Gezmek, görmek, bilgilenmek güzel şey… 

Beni şaşırtan iki olay daha var. İzninizle onları da kısaca 
anlatmak istiyorum. İrlanda’ya indiğimizden itibaren, nerdeyse hiçbir 
yerde ( gezdiğimiz bütün şehirler dahil )  polis görmedim.  Ta ki ufak 
bir gösteri yürüyüşüne rastlayıncaya kadar, orada da sayıları çok azdı. 
İkinci şaşırdığım ve çok hoşuma giden şey evlerin, kapıların, 
pencerelerin rengârenk olmasıydı. Kısacası çok renkli, çok yeşil, çok 
şirin bir ülke İrlanda. 

Ekin Yazın Öbeği (Aydın Beyin deyimiyle ) iyi ki varsınız, iyi ki 
bu geziye katıldım diyorum… Sevgilerimle. 
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Seven Days in Dublin 

Gülcihan Keleşoğlu 
 
Ekin Yazın Dostları bu kez James Joyce’n izini sürüyor, James Joyce 

ve Ulysses ile Dublin’de Yedi Gün 

1. GÜN 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ  

Saat 04:00 gibi eşimle evden çıktık. 04:15 Şerife Hanım ile 
buluştuk. Yarım saat içinde çekinimizi yapıp bavullarımızı verdik, bir 
simitçide oturup grubun diğer üyelerini bekledik. Saat 05:00’te 
havalimanından telefonla yer bildirimi yaptığımda, Seray daha 
yataktaymış, benim erkenden orada oluşuma gülüyormuş. 07:49 uçak 
havalanıyor. 09:09 inmeye bir saat kala, Seray’ın yanı boş oraya 
gidiyorum. Aydın Bey’in direktifiyle bir çilingir sofrası kurmaz mıyız? 
Füsun da, Melek Hanım’ın yanına, benim yerime geçip keyif yapıyor. 
Uçak yere iner inmez, ben Seray’ı fotoğraflarken, arkadan Melek dil 
çıkararak Füsun ile poza giriyorlar, muzırlık değil mi? Çok eğlenceli, 
keyifli bir gezi olacak şimdiden belli. 

Havaalanında, bizi elinde Ekin Yazın Dostları yazısıyla, tur 
rehberimiz bekliyor. Kısa şehir turunun ardından, otelde Nurdan 
Hanım, Aydın Bey ve Aslı bizi karşılıyor. 

Öğle yemeği için, otele yürüme mesafesi Bewley’s Oriental 
Kafeye giderken, bizim İstiklal Caddesine benzer bir caddeden 
geçiyoruz. Tabii ki, en çok ilgimizi sokak sanatçıları çekiyor. Kum 
sanatıyla uğraşan bir bey, çok güzel bir uyuyan köpek figürü yapmış, 
hayranlıkla izliyoruz. Kafede Aslı, mönüdekiler hakkında bilgiler veriyor 
nedir, neden yapılmış, tadı neye benziyor? Ben de, birçok kişi gibi, 
karidesli balık çorbası içiyorum. Enfes! Burası James Joyce’un sık 
geldiği mekânlardan biriymiş. 

Hemen çıkışta, sokak sanatçılarını izlemeye devam ediyoruz. 
İrlanda’nın hayali kahramanı olduğunu öğrendiğim ve hakkında 
hummalı bir araştırma yaptığım Leprechaun, henüz İrlandalılar 
yerleşmeden önce adada yaşadığına inanılan, yeşil şapkalı, yeşil 
elbiseli, kızıl sakallı ayakkabıcılıkla geçinen, cin kılığında bir cüce. 
Sokak göstericisi, yerden yüksekçe bir masanın üstündeki bir perdenin 
önüne, yarım metre uzunluğunda Leprechaun’un vücut maketini 
koymuş,  perdeden insanların Leprechaun kafasını oluşturacak 
şekilde yerleştirip şapka ve sakal takıp fotoğraf çekmelerini sağlıyordu. 
Bu ülkede, birçok obje-hediyelik eşyada, hatta dünyaca ünlü birçok 
çizgi film ve çocuk filmlerinde, sinemalarında “Leprechaun” varmış. 
Ben ilk kez burada gördüm. Türkiye’ye dönünce, komşumun 
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çocuklarının onu tanımasına çok şaşırdım. 
Az ileride, ilk bakışta gerçek olduğu anlaşılmayan, üçü bir 

platform üzerinde oturmuş, diğer ikisi onların arkasında, platformun 
üstüne çıkmış, siyahlara bürünmüş beş adam, birde Dalmaçyalı 
köpekten oluşan bronz heykel görünümlü göstericiler; çok sempatikler, 
seyircilerle, özellikle de para atanlarla selamlaşıyorlar, tokalaşıyor, poz 
veriyorlar. Biraz daha ilerde, siyah çizmeli, siyah tayt ve siyah atletli 
gözlüklü sarışın kız, büyük bir ustalıkla ve estetikle üç çemberle 
hulahop çeviriyor. Hulahop, adını Hawaii de ki hula dansından almış, 
bu dansta da aynı bel figürleri yapılıyormuş. 

Ekin Yazın Dostları, Dublin’e gelir de ilk nereyi ziyarete gitmek 
isteyebilir? Bu kadar çok kitap gurmesi bir arada olursa, ayağının 
tozuyla soluğu tabii ki kütüphanede alacaktır. İşte buna bayıldım, kitap 
okuyan adam heykeli, ne de olsa okuyan bir şehirdeyiz. Bu heykel, bir 
kütüphanenin ya da üniversitenin bahçesinde olmalı. Evet, haklıyım 
16.yy.‘da kurulan Trinity College. Kaldığımız otele 400 m. yaklaşık 5 
dakika uzaklıktaydı. Bahçe kapısından girince, kapıda bizi, eski zaman 
öğretmenlerinin giydiği giysilerle, rehber gençler karşılıyor. İrlandalı 
yazarların neredeyse hepsi, İrlanda’nın en eski üniversitesi olan bu 
okuldan mezun olmuş. Onların heykellerinin burada olması kadar 
doğal ne olabilir? Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford ve 
Cambridge gibi okulların eskiden kız öğrencileri kabul etmesine 
rağmen, mezun olunca diploma alma hakkı vermediğini, kız 
öğrencilerine ilk diploma veren üniversitenin Trinity College olduğunu 
öğrenmek, okula benim gözümde büyük bir değer katıyor. Devlet 
okulu, ancak kayıt ücretleri, yabancı öğrenciler için oldukça yüksek. 
Özellikle, Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlardan, çok ciddi tutarlarda 
kayıt ücreti talep ediliyor.  Trinity College Library’nin, dünyanın en 
büyük kütüphanelerinden biri olduğunu öğreniyoruz. 

Binaların dış görünüşleri çok güzel. Beyaz mermer oymalı 
sütunlar, balkonlar, pencere süsleri, kapı oymaları büyüleyici.  Burada 
olmaktan son derece memnunum. Bu tür gezilerde, sanırım bilinçaltı 
insanın bedenini bir yerlere götürmekten ziyade, kendini doğru yerde 
aramasıdır yani amaç yerler keşfetmek değil asıl kendini keşfetmek, 
kendini bulmak. Geziden önce bir arkadaşım Trinity College, Book of 
Kelt’s, Old Library’nin fotoğraflarını, internette, sosyal paylaşım 
sitesinde paylaşmıştı, çok etkilenmiştim, inanamamış fotoshop 
olduğunu sanmıştım. Burası, dünyanın en gidilesi ve görülesi 
yerlerinden, buraya gelmek, benim için çok güzel bir ilk gün sürprizi 
oldu. Rüyalarımdaki kütüphane, bıraksalar burada kalırım; Türkçe 
kitap bulacağımı sanmıyorum, olanları da ben anlamam ama olsun 
kokusu yeter, varlıkları yeter. Her iki katı da, iki kat oda kadar yüksek 
duvarlardan oluşan bu kütüphane, içeri girilince büyüleyici bir şekilde 
bizi karşılıyor. En altta, büyük kitaplardan tavana doğru, küçülerek 
sıralanmış raf sistemine göre yerleştirilmiş kitaplar ayrıca harf harf 
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ayrılmış, hepsi ciltli ve de numaralandırılmış. Duvarların, sütunların 
önünde, ünlü insanların büstleri, bunların çoğu yazar ve felsefeci, 
politikacı ya da pop şarkıcı olacak değil ya! Kocaman salonun tavanı, 
yarım küre şeklinde, serbest günümüzde buraya gelip daha detaylı 
gezmeliyim. Camekânlı vitrinlerde, el yazması eski kitaplarla beraber 
İrlanda’nın en eski arpı sergileniyor, arp İrlanda’nın laiklik sembolü. 
Yukarı nereden çıkılıyor? Bilmiyorum, ama zaten çıkan da yok. 
Merdivenle bir kat aşağıya, hediyelik eşya bölümüne geliyoruz. 

Aslı, akşam yemeği için, tiyatro severlerin buluşma noktası ve 
tiyatro temalı, Trocadero adlı bir lokantada rezervasyon yaptırmış. 
Mönüyü, Aydın Bey, daha önceden, e-posta ile zaman kaybetmeyelim 
diye, hepimize iletmişti. İstanbul’da kararımızı vermemize rağmen, 
Aslı’cığımızın bize, yemeklerin tatları hakkında açıklamalar yapmasını 
bekliyoruz. Canım ya, hiç sıkılmadan sabırla anlatıyor. Çok şık ve 
kültür kokan bir mekân; oyuncuların, tek sıra halinde, siyah beyaz 
fotoğrafları, üstlerinde gözü yormayan, yeteri derecede aydınlatılmış, 
huzur veren incelikte apliklerle dekore edilmiş. Hepimiz rahatlığımızı 
ön planda tutacak biçimde giyinmişiz.  Masamız da oldukça şık. 
Garsonumuz papyon takmış, kâğıt, kalem elinde, olabildiğince kibar, 
siparişlerimizi alıyor ve o şıklığın içinde, bizi gerçekten rahat 
hissettirebilmeyi başarıyor. Evimizde, ülkemizde gibiyim. Hayır, 
ülkemizde, ben böyle lüks restoranlarda, kendimi yeterince rahat değil, 
tam aksine, rahatsız ve kasılmış hissediyorum. Yedi günlük 
gezimizde, yemek yediğimiz her restoranda, şu kanıya varıyorum; 
garsonlar, gittiğim birçok yerden, Fransa’dakilerden bile çok daha 
kibar. Yemekler ve sunum süper. 

2. GÜN 15 HAZİRAN 2014 PAZAR  

06:20 Türkiye saati 08:20 yürüyüş ve şehir keşfi için 
yollardayım. Şehrin temizliğinin bizimkinden farklı olmadığını, bu 
saatte daha iyi görüyorum. O kadar iyi temizliyorlar ki, günün bütün 
kötü şahitlerini ortadan kaldırıyorlar. 

06:30 şehrin yalnızlığının keyfini çıkarıyorum. Dublin, deniz 
konumundan kaynaklanan ılıman iklimi sayesinde, aşırı soğuk ya da 
aşırı sıcak olmadığından insanın evsiz yaşaması aksi iklimdeki 
ülkelere nispeten daha kolay, yine de bir evsizi görünce, umarsızca 
arkamı dönüp gitmek zor geliyor. 

06:35 Londis ile Lafayette arası yürüyorum. Nihayet 
havaalanından otele gelirken, transfer otobüsünden gördüğüm ve göz 
koyduğum nehrin kenarındayım, güzelliğinin karşısında mest oldum. 
Şimdi ben, bu geçitlerin bir altından, bir üstünden geçip gideceğim. 

Burada da, bu saatlerde aynen bizim oralardaki gibi, taze hava 
var. Tam da arp şeklindeki köprünün yanındayım. Bu kez kollarım 
arpın üstünde ve yazıyorum. Buradan mı dönsem yoksa bir ilerdeki  
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geçitten mi? İlerliyorum, Truman Show’u hatırlatan mavi bir engelle 
karşılaşıyorum. Bu çıkmaz, bir köprüye dayanmış, adı East-Link Toll 
Bridge (1984) Doğu Bağlantı Köprüsü. Dublin’deki ücretli geçiş otoyol 
köprüsü olduğu için, daha fazla ilerleyemiyorum. İlk gün 
havaalanından otele bu yoldan gelmiştik.  

07:15 güneş çıktı, arkamdan beni ısıtıyor yani arkamdan beni 
destekliyor. Demir banklara oturdum, nasıl da soğuk ve itici.  

07:25 yine arpın oradayım Samuel Beckett, namı değer Arplı 
köprüden itibaren, konuşmadan, koşarak döneyim. Az kaldı yarım saat 
içinde otelde olmalıyım.  

07:30 Jeanie Jonston gemisinin yanındayım. Sabah 
yürüyüşlerinde gidip gelirken baktığım bu gemi hakkında, sonradan 
çok ilginç hikâyeler duyuyorum. Orijinal değilmiş, aslının üç 
kopyasından biriymiş.   

Az ilerde, altı tane taş insan, bir de taştan köpek. buraya yine 
gelmeliyim. Famine Memorial (Açlık Heykelleri) (Kıtlık Anıtı) (1997)  
olduğunu, sonradan öğreniyorum. Ve The World Poverty Stone 
(Dünya Yoksulluk Taşı) Dünya Yoksulluğu Ortadan Kaldırma Birleşmiş 
Milletler Uluslararası Günü münasebetiyle bir hatıra taş. Kayboldum, 
geri dönebilmem için Trinity College’i bulmam gerekiyor. Geç 
kalmamalıyım, o kadar hızla akıyor ki zaman kimseyi beklediği yok. 

08:55 EKİN YAZIN DOSTLARI BELFAST YOLCUSU 

Tur otobüsündeyiz, Ekin Yazın Dostları olarak, hem Belfast’ı 
görmeye, hem de Hatice Hocamızın kızı, adaşımız Ekin ile buluşmaya 
gidiyoruz. Rehber anlatıyor, ben bir şey anlamıyorum. Yolumuz 
yaklaşık 105 mil, sanırım o da 166 km.lik yol, araçla 1 saat 53 dakika 
sürecekmiş. Ben de bu zaman diliminde, size dün gelip bugün terk 
ettiğimiz, Liffey Nehrini görünce âşık olduğum, “işte bu” dediğim 
Dublin hakkında bilgi vereyim. Dublin ben daha çocukken severek 
izlediğim “haydi yallah hop hop hop” diyen Vikinglerin yerleşkesinin 
merkeziymiş. Vikinglerin, gerçekte hiç var olmamış, masal 
kahramanları, çizgi film kahramanları olduğunu sanıyordum. Bir gün, 
gittiğim bir yerde, şirinlere rastlarsam hiç şaşırmayacağım. Tabii diğer 
çocukluk masal ve roman kahramanlarıma da kavuşmak isterim. 
Şimdi, şuralarda bir yerlerde, Leprechaun bana göz kırparsa çok 
memnun olacağım. Bazen, gördüğüm yerlerin gerçekte var 
olamayacak, ancak cennete münhasır yerler olacağını 
düşündüğümden, çok şaşırıyorum. Uygulanan bir anket sonucunda, 
Dublin, Avrupa’nın yaşanacak en iyi başkenti ve İrlanda ise Avrupa’nın 
en mutlu ülkesi seçilmiş.  Aslı tercüme etmeye başladı, müsaadenizle 
şimdi dinlemeliyim. Acaba masalsı şatoları olduğu için mi, hayal gibi, 
rüya gibi bir ülke olduğu düşünülerek, Avrupa’nın en mutlu ülkesi 
seçilmiş? Vicdanım rahat, yürüyüşümü yaptım, duş hariç bütün 
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programı tamamladım. Ha, bir de Seray ile kahvaltıyı kaçırdım. Ben 
yokken, ekmek sormaya gelmiş, ama yanlış odaya!  Biz 225 numaralı 
odada kalıyoruz o, 216 ya gitmiş, ona göre ben öyle söylemişim, beni 
telaşlandırmak için zencili oda dediği odada, aslında Şerife Hanımlar 
varmış. Neyse ki onlar benden daha iyi bakmışlar canım Seray’ıma. 
Kulağım Aslı’da. Geçmişte, sömürge olan bir ulusun topraklarında, 
onları özgür ve hatta özgürlüğün anlamını bizden daha iyi bilmelerini 
görmek, hissetmek çok mutlu etti beni. Anketin sonucunu şimdi daha 
iyi anlıyorum. Seray tarafından, etraftaki manzaraları kaçırdığım 
konusunda uyarılıyorum. Hâlbuki böyle yazarak ve fotoğraflayarak, 
hem de söylenenleri dinleyerek, daha iyi anlıyorum sanıyorum böyle 
duyular daha açık oluyor. Ne de olsa radarlarımı taktım da geldim, 
aksi halde her şeyi nasıl hatırlayacağım.  

“Kafalı Kilise” duyunca ilk önce akıllı bir kilise olduğu için kafalı 
dendiğini düşünmüştüm, işin aslını Aslı’dan öğreniyoruz: önce 
yargılanmış, sonra vatan haini ilan edilmiş, aslında bir kahraman olan 
Oliver Plunkett’in kafasının kesilip, kilisede sergileniyor olması, bu 
kiliseye ayrı bir değer katıyormuş.      

Aslı’nın otobüste tercümanlık yaparken Aziz Peter yerine Hz. 
Peter demesi bayağı esprili oldu. Saat 10:00 St. Peter kilisesinde 
Oliver Plunkett’in kafatasını görüyoruz, enteresan ve ürkütücü!     

Drogheda 

Saat 10:20 otobüsteyiz, yolculuk boyunca, ben geyik yaparken, 
Aydın Bey, otobüsten gördüklerini makinesiyle kopyalıyor.  

 Katoliklerde protesto etmek, boşanmak ve kürtaj yasakmış 
bunları ilk kez burada öğreniyorum. 

11:30 Belfast’da Titanik 35 bin kişi tarafından inşa edilmiş. Aslı 
aracılığıyla rehbere, Cesur Yürek filminin burada çekilip çekilmediğini 
soruyorum, o da çekimlerin İskoçya’da başladığını, sonra ana savaş 
sahnelerinin İrlanda’da çekildiğini ve çekimlerde İrlanda Ordusu’nun 
askerlerinin kullanıldığını söylüyor, etkileyici! 

NATIONAL BOTANIC GARDENS  

Belfast’ta, Hatice Hocamız ile kızı Ekin’in buluşması, bu anları 
nasıl da kaçırmışım! Sanki hiç yaşamamış gibiyim, nedeni o anları 
kendime fotoğraflarla da olsa ispatlayamıyorum da ondan. Ben de 
unutmamak için yazıyorum.     

Saat 15:15 Belfast kara taksideyiz, beşerli altışarlı gruplara 
ayrılıyoruz. 15:30 bütün kara taksiler buluştuk.  

1998 barış anlaşması ile hapishaneler kapanmış, taksi 
şoförünün konuşması, tam bir film kahramanı ya da İngiliz haber 
sunucuları gibi. 

18:00 Seray, otobüste okumayı önerdiği Pedro Paramo 
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kitabının arka kapağını, Nurdan Hanım’ın ısrarıyla okuyor. Daha ilk 
paragrafı okuyunca “vay be, ne kitap önermişim!” diyor. 

Biblolarla, haçlarla, çiçeklerle süslenmiş oldukça bakımlı bir 
mezarlık içinde çok eski bir manastır. 

19:19 Nurselva, bir sonraki yurtdışı seyahatimiz için “Parma 
Manastırı” ve İtalya’yı öneriyor. Daha öncede bir arkadaşımız 
tarafından “Suç ve Ceza” kitabı ve St.Petersburg önerilmişti.  

23:00 trendeyiz. Aklımda “kasap dükkânı”, “işkence evi”,  
gözkapakları yırtılmış, özel bölgeler kesilmiş, bunları Protestanlar 
Katoliklere yapmışlar! Savaş şeytanca; ama çok şeytanca bir şey.  

3. GÜN 16.6.14 PAZARTESİ  

05:10 erkenden yollardayım, dünkü güzelliklerin tadı 
damağımda kaldığından, bugünü daha erken yaşamaya başladım. 
Sabahları çok pasaklı Dublin, her sabah elini yüzünü yıkaması lazım, 
siz bir de bizim her vakit pasaklı İstanbul’umuzu görseniz, bir aşüfteye 
de bu yakışır dersiniz herhalde. 

05:20 evet, bu kez caddenin sağındayım. Nehrin Güneyini 
yürüyeceğim, meraklıyım nehrin soluna giderken köprüden geçip karşı 
tarafından başlıyorum, yok başlamıyorum, köprünün üstünde nehre 
dönüp, kollarımı masa yaptığım korkuluklara dayayıp nehri seyrederek 
yazıyorum. Bir martı yürüyor yanımda, dünkü martılar bunlardı, 
diyecektim çok tuhaf bir şey oldu. Yanımdan geçen iki delikanlı, önce 
anlamadığım şekilde bir şeyler söyledi, gülümsedim sonra 
beklemediğim bir şey yaptı; bize gelen turistlerin intikamını alır gibi bir 
tanesi bizim yaramaz küçük çocuklara komiklik olsun diye yaptığımız 
gibi popoma bir tokat attı ve geçti. Taciz gibi değildi, sadece şaka 
olsun diye yapılan, esprili bir tokattı. Kızarak, ama bir yandan da 
gülerek, Türkiye’den geldiğimi, ne yapmak istediklerini soran, tarzanca 
konuştuğum İngilizcem ile, bir şeyler söyledim. Diğeri, ne yapsa 
beğenirsiniz? O da döndü ve eğilip poposuna vurmamı bekledi. Ama 
ben eğilmemiştim ki, tam aksine dik durmuş, kâğıdımı yazıyordum. 
Neyse, oldu bir kez, yapacak bir şeyim yok. Suçlu da yok. Bana atılan 
tokadı benim de onların yüzlerine vuracak kadar da kötü bir hal 
olmadı. 

06:20 Dublin School of English ve nehrin yanı başında Clarence 
Hotel, bir daha gelsem, burada, nehir manzaralı bir odada kalmak 
isterim. Az ileride, Fitzsimas Hotel’de var ama onun duvarları beton. 

06:30 etraf daha kalabalık olmuş, tokat yediğim köprüye geldim, 
tam karşısındaki yoldan, bizim otele gidiliyor. Kahve içen bir kadın 
geliyor kıskanıyorum ve şimdide elinde kahve ile bir zenci geçiyor, çok 
kahve içmiş belli -diyerek soğuk bir espri yapıyorum- onu da 
kıskanıyorum. Kahve kokuları geliyor, burnumda mı tütüyor? Neyse ki 
beş dakika sonra otelde olacağım. Ya herkesin elinde kâğıt 
bardaklarda kahve! Bana nispet yaparcasına taşıyorlar, benim 
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onlardan neyim eksik, param. Yarın sabah kahve için yanıma para 
alırım, sorunu kökünden hallederim. 

Martin ile saat 09:00'da James Joyce konulu turumuzu 
gerçekleştiriyoruz, saat 11:00 civarında Davy Byrnes’de James 
Joyce’un ailesi ile beraber, Joyce’un da sevdiği özel şaraptan içip, 
peynirli gorgonzola sandviçimizi yiyip, gönlümce fotoğraf çekiyorum. 
James Joyce’un şapka merakı malum, benzeri hasır şapkalarımızı 
promosyon olarak alıyoruz. Ben şapkayı taktığımda Aysel Hanım’a 
kendimi James Joyce gibi hissediyorum diyince bana dönüp Molly gibi 
hissetsen sorun kalmaz diyor. Aysel Hanım’ın her daim zekice bir 
cevabı vardır. 

16 Haziran Bloomsday Etkinlikleri: Songs and Readings 

Gezideki etkinlikler sayesinde, Ulysses’i hangi tempoda 
okuyacağımı öğrendim, ben sıradan okuyordum burada ise teatral 
okunuyor. Anlayamadığım için mi, yoksa geç yatıp erken kalktığım için 
mi, çok yorgunum, çok uykum var. Etkinlik alanında, şalımın yarısını 
yere serip, diğer yarısını üzerime örterek, oracıkta uyumak istiyorum, 
öylece yatsam, yine çok şey kaçıracağım. Neyse, Yasemin ile otele 
döneyim bu daha akıllıca. Aklım geride bıraktığım etkinlikte kalıyor. 
Kaçırdıklarımı yine Aydın Beyin objektifinden görebilirim. Akşam 
öğreniyorum ki, çok hoş tanışıklıklar yaşamışlar ve iletişimler 
kurmuşlar. Dinlemekten ve de fotoğrafta görmekten çok, o anı onlarla 
yaşamayı tercih ederdim ama, uykusuzluğa da dayanamıyorum.  

Gündüz vakti yatınca akşam tiyatro için uyanamayacağımı 
sanıyorum. Rengin, beni tiyatroyu kaçırmamam konusunda ikna 
ediyor. Rengin’le beraber, odada tiyatronun yerini haritada ararken, 
birbirlerine yakın mesafede, ne de çok tiyatro binası gördük, 
kıskandım doğrusu. Bir saat kadar uyuyorum, benden ve kendinden 
emin tavrıyla, tiyatro için bu kadar şarj yeterli diyor Rengin.   
Dokuz kişi tiyatrodayız, işte size soğuk bir espri daha; 
Soru: James Joyce neden şapka takar? 
Cevap: Düşünceleri uçuşmasın diye, arkadaşlar gülüyorlar.  

Oyunu izlerken, yeterli yabancı dilim olmadığından, 
hareketlerden ve kitabın okuduğum yere kadar, bilgilerimle bağlantı 
kurarak, anlamaya çalıştım. Tek kişilik, gösterişten uzak, oyunculuğun 
konuştuğu bir oyun. Oyuncunun performansı, görülmeye değer, 
canlandırma harika, oyunculuğuyla bizi gerçek mekâna taşıdı. Aktörün 
kedi, köpek, suda çıkan baloncuk gibi birçok dış sesleri vantrolog 
şeklinde canlandırması mükemmeldi. İzlerken, bazı sarhoş ya da 
ağlayan erkeklerin seslerinin, ergenlik dönemindeki ses tonlarına 
döndüğü tezim oluştu.  

Acaba bu oyun, ben gitmeden bir daha oynar mı? İlgili bölümleri 
Türkçe okusam ve bir kez daha izlesem ne iyi olur. Bu oyun bana 
Genco Erkal’ın Nazım Hikmet ’in Yaşamaya Dair oyununu oynamasını 
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hatırlattı ne güzel olurdu Nazım Hikmet için de ülkemizde dünyanın 
katılacağı bir festival düzenlesek, şiirleriyle, oyunlarıyla ansak.   
Saat 21:45 oyun bitti. Aşağıda Bewleys’deyiz. Bu gece Aslı ile son 
gecemiz, restoran kapanana kadar, burada bir şeyler içip, sohbet 
edeceğiz.  

4. GÜN 17.6.14 SALI  

 06:00 lobideyim, gelirler diye Rengin’i ya da Funda’yı 
bekliyorum. Bu sabah param da var, yolum da uzun, alırım kapaklı, 
karton bardağımı, düşerim yollara, hatta koşarım bile, neden olmasın? 
J. Coleman’dan kahvemi aldım. Kasiyer ile biraz sohbet ettik. Bozuk 
para veremeyince bozuk istedi, bizimkiler gibi, sanki olsa 
vermeyeceğim. Hinduymuş, Türkiye’yi gazetelerden tanıyormuş, iyi bir 
ülke dedi. Ben de onların çocuk ve yaşlılarını çok sevdiğimi söyledim. 
Dışarı çıkınca, kahve satılan marketin önündeki evsiz, “please” diye 
bir şeyler söylüyor, anlamıyorum ne diyor? Sigarası ile kahvesini içip, 
keyfini de yapıyor. Diyecek lafım yok, yakışıklı sayılacak kadar eli 
yüzü düzgün. Yaşını soruyorum, cevabını anlamayınca elimdeki 
kâğıda 35 yazıyor, adını soruyorum, ne dediğini yazmasını 
istediğimde, disleksi olduğunu söyleyerek kodluyor. Zor da olsa, 
benimkinden daha bozuk bir yazıyla, Dewid yazıyor. Dewid’e ne iş 
yaptığını sordum, gayri ihtiyari önündeki para topladığı bardağı 
gösterdi: “Benim işim bu.” dedi. İnsanı dinlendiren bir evi bir yatağı 
olmalı.  

06:30 tokatçı geçitteyim. Düne göre bugün daha kalabalık, 
nihayet tokatçılar yok.  06:35 ne zaman geçtim nehrin üzerindeki 
oturma alanını? Hani kahvemle orada oturup keyif yapacaktım? Kahve 
aklımı başıma getireceği yerde, aklımı başımdan mı aldı? Dün Aydın 
Bey’in önerisiyle, grupça fotoğraf çektirdiğimiz demir örgülü, Joyce’ un 
geçidindeyim. Nehre ne kadar da güzel aksi düşmüş. Irmağın 
kenarında yine kollarımı dayayıp yazdığım, üstü ağaç korkuluklar bir 
an sallandı. Deprem mi? diyorum. Öğreniyorum ki buranın adı 
Ha’penny Köprüsü (Liffley Köprüsü- Wellington köprüsü) yayalar için 
kemer köprü. Mayıs 1816 da açılmış. William Walsh tarafından 100 yıl 
boyunca, gelenden geçenden yarım Penny alındığı için, adı öyle 
kalmış. 1919 da  ücretsiz olmuş. 

07:10 oteldeyim. Önce kütüphaneli bara baktım, kimse yok. 
Restorana baktım, hazırlık yapılıyor. 7:30’da kahvaltı salonunda 
buluşuyoruz. Kahvaltıda Şerife Hanım, Aslı, Hatice Hoca, Ekin, Seray, 
İlknur, Zeynep ile asalet ve burjuva hakkında konuşuyoruz. Aslı’yı 
yolcu edeceğiz. 9:15 aşağı indiğimde Aslı çoktan gitmiş. Yetişemedim. 
Kendimi hiç affetmeyeceğim. Tekrar restorana çıkıyorum. Seray 
elindeki kahve kabını yıkamak istiyor “ver servis yapan kız yıkar” 
diyorum kabul etmiyor “bu onun işi değil” diyip kendi yıkıyor.  

10:30 EVET GÜNÜ Otobüsteyiz. Ulysses turu yapacağız. 
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Seray, Hatice Hanım, Ekin arkayı dörtledik. İlk durağımız Yahudi 
müzesi. 

10.40 Rehberimizin ve de oradaki din görevlisinin anlattıklarını 
Cemal arkadaşımız tercüme ediyor, aklımda kalan birkaç şey: 
Ulysses’deki Bloom Yahudi olarak biliniyor, sanatçı toplum dışında 
olup topluma dışarıdan bakıp yönlendirmeli görüşüne göre kitapta 
Bloom dışlandı ve James Joyce yurt dışında yaşayıp Ulysses’i yazdı. 
İrlanda'da 1870 yılında 300 Yahudi vardı. 19.yy. Yahudiler 
Polonya’dan Fransa gibi İrlanda’ya da göç ettiler. Bu sayı 1901 yılında 
3 bine ulaştı. Bu durumdan Dublinliler memnun değildi, ulusalcılıkları 
da buna karşıydı. Yasalarıyla İrlandalılar, daha çok anti Yahudi 
olmuşlar, Ulysses hem gerçekçi, hem de hayal gücünün bir ürünü, 
diyor rehberimiz.  52 numaralı ev 14 numaralı evde evlenmek için 
babasının iznini alarak oturmuş. İlk vaftizi Katolikler, ikinci vaftizi 
Protestanlar, üçüncü vaftizi arkadaşları tarafından yapılmış. James 
Joyce’un babası, aldığı parayı ona harcamıyor, kumar oynuyormuş. 

Hatice Hocamız, bu milleti kıskandığını, bir yazarlarına ne kadar 
değer verdiklerini, dünyaya mal ettiklerini, bizde yazarlarımıza gereken 
değeri vermediğimiz gibi Atatürk gibi tarihi değiştirmiş bir lider için bile 
hiçbir şey yapmadığımızı söyleyince, ona yürekten hak veriyorum. 

İngiltere kraliçesi ölünce, kraliyet, herkesin kapısını siyaha 
boyamasını emrediyor. İrlanda’da ise buna nispet herkes kapılarını 
kırmızıya boyamış. Bizde sevmediğimiz biri ölünce kınalarız bir 
yerlerimizi. Joyce’un büyük amcasıyla koştuğu parkı görüyoruz. 
James Joyce şiirlerini dinliyoruz. 

Martello Towers’dayız. 1904’de, kitabın ilk başları, bu kulede 
geçiyor. Öğle yemeği molası, Martello Tower'ın çok yakınında olan 
tipik bir İrlanda kasabası olan Glasthule'da. 14:10 öğle yemeği 13:30 
da başladı ve şimdi bitti, kırk dakika, ben yemekten önce kulenin 
orada dondurma yediğim için bir şey yemiyorum, bira içmek istedim, 
sorduğum her yerde şarap varmış bira satmıyorlarmış. 

15:50 rehberimiz, kitabın son bölümünü şiir tadında okuyor. Bir 
kitap nasıl okunmalı öğreniyorum. 

Yes! 
Hayli geçkin bir şehir bu Dublin, bizim İstanbul’umuz da geçkin, 

her ikisi de, her şeye rağmen, güzel. Estetik ameliyatlarla, botokslarla, 
gençleştirici kremlerle, makyaj yapmasını bilmeyen ama olduğundan 
genç görünen bir kadına benziyorlar.  Dublin’in farkı, doğallığını 
bozmadan güzel kalmış bir geçkin. Ama bir gerçek daha var ki, her 
ikisini de yaşadıkları öyle yormuş, yıpratmış, hunharca harcamış. 

Seray’la ilk önce, el yapımı dondurmanın satıldığı Murphy’s 
dondurmasından yedik. İlk kez burada tadacağım Irish Coffee 
dedikleri kahveli ve viskili hatta romlu ve üzümlü dondurmalardan 
alıyoruz. Sonra, otelin yanındaki barda bir şeyler içip, kitap okuyoruz.  
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TEMPLE BAR 

Dublin’de, gece hayatı hareketli de, ne zaman gece oluyor ki? 
Hep gündüz, beyaz geceler var burada.  Olsun, yine de bar işi 
yapanlar şanslı bu ülkede, çünkü, burada bizdeki gibi insanlar, bara 
gitmek için havanın kararmasını beklemiyorlar, günün her saatinde 
gidebiliyorlar. Temple Bar, Liffey’nin güneyinde, bizim otele 300 metre 
yani 4 dakikalık mesafede. Bir iki buluşma ve fotoğraf çektirmenin 
dışında pek gitmedim. A bide tuvalet için gitmiştim o kadar. Dublin’in 
yaldızlı gençleri diye söz ediliyordu, ne demek istediklerini burada 
görüyorum. 

5. GÜN 18.6.14 ÇARŞAMBA  

Hani şehirler insanlara benzermiş ya Dublin de, Galway de 
içlerindeki insanların huzurunu yüzlerine yansıtıyor. Hani deriz ya içi 
yüzüne vurmuş, öyle. İstanbul ise aynı içindeki insanlar gibi 
görünüyor, içindeki insanlar, şehrin yüzünden okunuyor, sadece 
şimdiki konukları değil geçmişte yaşayanlar ve yaşadığı bütün yılların 
öyküsü okunuyor her bir taşında. 

05:40 her sabah kalkıp yürüyeyim diye biri gelip beni dürtüyor. 
05:50 lobideyim, resepsiyonist görünmüyor. Dış kapı, her 

sabahki gibi kilitli, bekliyorum, az sonra, elinde kahvesi, bana nispet 
yaparcasına, beklenen görevli geliyor. Dışarı çıkmak mı istiyorsunuz, 
gibi bir şeyler söylüyor. Kağıt istiyorum veriyor. Kapı açılınca 
çıkıyorum. Önce Hintli arkadaşımdan kahve alacağım. 1. 25 Euro 
sanki bunlara Pound yakışır gibi geliyor ama öyle olsa özgürlükleri 
olmazdı. İngiliz sömürgesi olarak kalması daha mı iyi? Hayır! Bu kez 
üç martı, otelin bulunduğu sokağın ortasında karşılıyor beni, bir çöp 
yığınının etrafındaki onlarca güvercinin yanına gidiyorlar, kardeş 
kardeş kahvaltılarını yapıyorlar. Bir kadın görüyorum, arkadan Gülben 
Hanım’a benziyor. Yok, canım, o olamaz benden önce mi kalkmış? 
Hayır, o değil. İki kız, yüksek topuklu, mini etekli, oldukça şık 
giyinmişler bu saatte! Belli ki akşamdan kalmışlar. Uzaktan görüyorum 
Dewid,  yine aynı oturduğu yerde çalışmaya başlamış. Bizim Hintli 
çocuk yok. Bugün de Americano’yu deneyeceğim. Kahve için kağıt 
bardak alıp, ödememi yapıyorum. İçeriyi bir gezeyim diyorum. 
Arkadaki kupa bardakları gördüm tam benlik, en az 300 ml. alır. 
Üstünü yeşil İrlanda’yı anlatan resimler süslüyor. Çok beğendiğim bu 
kupa bardakları gitmeden almalıyım, o da ne? Dükkan kapanacakmış, 
bu saatte? Onlar akşamdan sabaha çalışıyormuş, 24 dedi 7 dedi 
galiba gece 12’de açılıyor sabah 7’de kapanıyor. Tam da insanların 
kahve alıp alışveriş yapacakları saatte… Ertesi gün anlıyorum ki 7/24 
açıklarmış. Çıkışta Dewid ile konuştum see you dedim ayrılırken o da 
see you iyi günler dedi şaşırdım. Türkçe ya da ben öyle dediğini 
sandım ya da gerçekten Türkçe biliyor. Nehirdeyim. Çıkmaz sokaklı 
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tarafa gidiyorum ama bu kez nehrin kuzeyinden gidip güneyinden 
döneceğim. Geçeceğim köprünün üzerinde, bir evsiz yatıyor onu da 
kıskandım, bu gece üstüme bir şey alıp, gelip ben de mi nehrin 
üzerinde bu köprüde yatsam? O zaman ödediğim otel parası boşa 
gidecek neyse bir daha ki geldiğimde kalırım. Bugün bu sağ taraftaki 
köprüleri, geçitleri sayacağım, trafik lambası sıklığında köprü var. Bir 
sonraki, sırf yayalar için düzenlenmiş tek kemer üzerine kurulmuş 
korkulukları metal aralıklı, adını yanındaki Bermingham yazan 
dükkânın adını veriyorum, fotoğrafçı dükkanı olduğu, tabelasındaki 
fotoğraf makinesi markalarından anlaşılıyor. Evet, birinci köprü 
Bermingham köprüsü, hemen yanında birinin sarışın bir kadın 
olduğunu gördüğüm iki kişi, uyku tulumlarıyla baş başa vermiş 
uyuyorlar, belki de düşünüyorlar, onları da kıskanıyorum biz de eşimle 
böyle burada uyusak, kesin ben uyurken düşerim, bunlar iki karış 
enindeki bu banklarda nasılda uyuyorlar, adeta yapışmışlar, düşmeleri 
imkânsız. Nehrin kenarında, bir baştan bir başa uzanan, yaklaşık yirmi 
otuz ağaçtan yapılmış bankların, aralıksız, yan yana gelmesiyle 
oluşan uzun şeridi üşenmedim saydım, tamı tamına 43 ağaç bank 
birleşmiş. 24.bankta da bir evsiz yatıyor ya da evden kovulmuş evsiz 
kalmış yatıyor. Son bankta zenci mi, Hintli mi olduğunu 
anlayamadığım bir adam, oturduğu yerde kollarını bağlamış başı 
omzuna düşmüş uyuyor. Hava güneşli ve güzel, hafif serin, çok keyifli, 
yaşadığımı anlatan bir hava, dönüp bir daha sayıyorum. Bu kez, bizim 
çiftin yanındaki kola ve bira kutularını görüyorum. Dönüşte 20. Bankta 
oturanın evsiz olmadığını, şık bir uyku tulumunda yattığına göre 
durumu iyi olmalı diye düşünüyorum. Nehrin içine inen yosunlu yirmi 
basamaklı merdivenlerin yanından geçiyorum. Sıradaki köprü, 
üzerinden çift yönlü araç geçebilen, dört şeritli, biri büyük, iki başında 
iki orta, üç kemer üzerinde kurulu, adına Irish Independent diyeceğim 
köprüye geldim. Tabelası yeşil, kapalı olduğu için ne dükkanı 
olduğunu anlayamıyorum ve bugün benim üstümdeki tişört yeşil 
İrlanda tişörtü yani bu köprü benimle takım, karşıya geçiyorum 
dikkatlice. Hemen üstümden, demir ağlarla örülü bir üst geçit geçiyor 
sanıyorum tren yolu, ama çok şık, çok beğendim demir yığını 
olmasına rağmen, nehrin içindeki ayakları arasındaki bağlantının 
üzerinde, yosunlaşmış, nerdeyse çimen olmuş, yaban otlar yetişmiş, 
sanki bahçe olmuş. San Francisco köprüsü diyorum. Bu demir yığını, 
Eyfel kulesi estetiğinde yapılmış, evet üzerimden geçen bir trenin 
düdüğünü duyar gibi oluyorum, ama değil, martılar ötüyor. Coşkuyla 
yola devam ediyorum. Nehrin güneyinde, modern bir bina -hiç de 
sevmem- Ulster Bank Group, hem de iki büyük bina, aralarında bahçe 
var solumdaki bina tam benlik. Üstünde şık bir saat, kapının üstünde 
kocaman bir heykel, üçgen içerisine yerleştirilmiş kalabalık bir 
topluluk, tam üstünde dört büyük insan heykeli ve binanın sağ ve sol 
taraflarının üstleri taçlı hayvanlı heykel figürleri, binanın ne olduğunu 
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anlayamadım. Hükümet konağı gibi bir şey, mahkeme de olabilir, tarihi 
bir bina, az sonra fark ediyorum ki binanın tepesinde bir değil dört bir 
yanında saat var ve saatler 06.50 yi gösteriyor. Evet,  şimdi tren 
geçiyor demir San Francisco köprüsünden ve saatlerin bulunduğu 
kubbenin üstünde çok şık bir kadın Roma usulü giyinmiş, zeytin 
dallarıyla süslü bir heykel, harika hayvan figürleri. Sağdaki biri tek 
boynuzlu keçiye benziyor, soldaki aslan. 3.köprümüz, sanki nehre 
daha yakın ince ve 3 şeritli, arabalar soldan sağa akıyor, tek yönlü 
yayalar içinse genişçe bir yol bırakılmış. Nehir, bu köşede oldukça kirli 
ama bizdeki gibi çöplerle değil, yosunla, gerçek doğal çer çöple 
kirlenmiş, karabatak da var. Bu köprüye de fena görünümlü olmayan 
modern bir bina üzerindeki Ifsc house adını veriyorum; korkuluklar 
siyah demirden, nehir tüm asaletiyle akmaya devam ediyor. 

International Centre’in, benden en az bir karış uzun, ama 
oldukça zayıf duran insan heykellerinin oradan geçiyorum. Bunlar çok 
zayıf, çok fakir, aç ama azimli, savaş mağduru insanlara benziyorlar. 
Bizim kurtuluş savaşındaki insanlarımız gibi, sonunda savaşı 
kazandıklarını düşünüyorum. Birinin kucağında taş, diğerinin 
kucağında taş ve sol eline şapka diğer kadın ve adam da yine taş 
taşıyor. Ama içlerinde biri var ki omzunda ters yatan çocuğu taşıyor 
lütfen, hasta olsun çocuk henüz ölmemiş olsun. Ve bir köpek, aynı 
diğer insanlar gibi, aç zayıf uzun altı kişi bir çocuk ve bir köpek, eyvah 
geç kalmayayım. 07:07 arplı geçide gitmeden, yalnız yayaların 
kullandığı köprüden-geçitten, koşarak dönüyorum. Dün sabah 07:15’te 
buluşup 7:30’da yola çıkacağımızı ve aman kimse geç kalmasın 
dedikleri aklıma geldi. Sanki benim geç kalacağımı biliyorlarmış gibi. 
Koşuyorum, soluk soluğa, durmaksızın. Arabalar ben geç kalayım diye 
çalışıyor, konvoy kurmuş yolumu kesiyorlar. Salına salına yürümenin 
acısını çıkarırcasına koşuyorum. Koş dur, koş dur geziyorum Dublin’i. 
Yolda bir kadın otelin bayağı uzağında, aynı Zeynep, hayırdır bir şey 
aramaya mı gidiyor. Yaklaştıkça Zeynep’e daha çok benziyor ama o 
değil. Burada dilenciler bile çalışkan sabahtan başlıyorlar çalışmaya 
bizimkiler kahvaltı yapmadan, öğle olmadan çıkmıyorlar işe. otele 
yaklaşınca, kapıda, bizden üç beş kişi görüyorum, beni görmüyorlar 
bile. Tam vaktinde yetiştim Aydın Bey,  Nurdan Hanım lobide çantamı 
alıp geliyorum diyorum. 

Akşam yemekleri, tüm grup bir araya geliyor, yiyip, içiyor, bol 
bol konuşup, şakalaşıyoruz, yarın için de ta İstanbul’dan Aydın Bey, 
Aslı vasıtasıyla rezervasyonlarımızı yapılmış. Ama bu akşam 
yemeğinde herkes ayrı takılacak. 21.15 lobide Seray, Aydın Bey 
Nurdan Hanım Şerife Hanım Gülben Hanım ile buluştuk Aysel Hanım 
da bize katıldı Seray’ın teklifi üzerine, otelin yanındaki bara gittik. Arap 
bacıya yemek ve içeceklerimizi söyledik, keyifli sohbetimizle 
zamanımızı değerlendirdik. 
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6. GÜN 19.6.14 PERŞEMBE  

Liffey Nehri, kaynağı Kippure Dağı, ağzı İrlanda Denizi olan 125 
km uzunluğunda bir akarsu. Nehrin üzerinde o kadar çok köprü var ki, 
sadece 19 köprü ile buluştum. Daha tanışmadığım, adını bile 
duymadığım, kim bilir kaç tane köprüsü var Dublin’in. Gece, nehri 
göremedim, ne de olsa burada güneş geç batıyor; uyuduğumda 
gündüz, uyandığımda gündüz. Başlangıçta, bu nehri çok daha fazla 
sevmiştim, ta ki şu ayrımcılığını duyana kadar. Gerçi bu konuda, alet 
edilmekten başka ne suçu var zavallının? Olsun, ama yataklık yapmak 
da bir suç. Üstündeki o kadar çok köprüye rağmen, ne tuhaf değil mi? 
Ayrımı yapan insanlar, sonra bağ oluşturmak için köprüler kuran yine 
insanlar. Nehrin üst kısmı, kuzeyi, işçi sınıfı, alt kısmı, güney yakası 
da, orta ve yüksek sınıfı barındırıyor. Hayır, hayır, aslında nehirden 
çok, şehrin iki yakasını bir araya getiren köprülerini, seviyorum, tam 
benlik, bağlayıcı, uzlaştırıcı. Bu köprünün altından ne sular geçti 
denecek kadar gerçekçi, tarihe şahit ve de fedakâr. Bu ayrımcılık, bir 
söylentiye göre, Kildare Kontu’nun evini, o zamanlar çok da kabul 
görmeyen güney yakasına inşa etmesiyle başlamış, bunu neden 
yaptığını soranlara “ben nereye gidersem moda beni takip eder” der. 
Bence Kildare, bu iddiasıyla ayrımcılıklarla, modayla dalga geçmiş. 
Eğer bu şekilde düşünerek yapmışsa, çok sevindirici. Sonuç, yinede 
ayrımcılık olmuş ve kısa sürede, bu bölge, asilzade akınına uğramış. 
Şehirde, işçi sınıfı semtleri ve zengin mahallesi olarak ayrılmış, üzücü 
ama bu ülkemizde de olduğu gibi, dünyada da bu şekilde değil mi? 
Oldum olası sevmiyorum bu farkları, hiçbir farklılığı kabul etmiyorum, 
etmeyeceğim de. Sanki ekonomik şartlar bozuldukça sınıf farkı artıyor, 
ekonomi iyileştikçe fark azalıyor. Dublin’de, birde doğu batı farkı 
çıkıyor, doğu genellikle batıdan daha iyi ekonomik şartlara sahip. 

Yazarlar Müzesi, herkes müzeyi gezip dışarıda beklerken, ben, 
içerden sevdiğimiz yazarların anısına bir şeyler almaya çalışıyorum, 
hep bir zarf açacağımın olmasını istemiştim, hoş mektuplar da tarihe 
karıştı, ama olsun nostaljiyi bozmamak adına alıyorum, faturalarımı 
açarım. 

Dublin’de hayat var, insanlar gerçekten yaşıyorlar. Diğer 
ülkelerde, insanlar yaşayan ölüler gibi yaşarken, burada ölüler, hatta 
hiç yaşamamış kahramanlar bile bu kültürel hayat içinde yaşıyor. Hem 
de, yaşayandan çok yaşamış olarak. Leprechaun ile Bloom bunlardan 
bir kaçı. Birde yaşamak için ölenler var, bunların da caddelere, 
sokaklara heykelleri dikilmiş, duvarlara resimleri çizilmiş. 

7. GÜN 20.6.14 CUMA  

06:18 Bu son sabah yürüyüşünde, yanıma fotoğraf makinemi 
almayı ihmal etmiyorum. 06:30 performansım düşmüş, çok hızlı 
yürüyemiyorum. Eee ne de olsa tatilden kalmayım, hem de böyle bir 
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tatilden. Acaba beni her gün bu saatlerde gören birileri var mı? Ben 
pek bakmam etrafıma, tokatçı geçitteyim. Bu kez nehrin solundan 
başlayacağım, taksiden inen taksi şoförü good morning diyor, ne 
kadar kibar yaşlı bir bey. Sıradaki köprümüz, Liffey üzerindeki Half 
Penny köprüsü, sadece yayaların kullanabileceği biçimde yapılmış. 
Saat: 07:07 adını Denizatı Köprüsü koyduğum köprünün üzerinden, 
bir gidip bir de dönüyorum. Demir denizatlarının arasındaki örümceğin 
marifetleri, güneş vurunca daha da ortaya çıkıyor, parlıyor. Çekmeye 
çalışıyorum örümceğin bu ustalığını kıskançlığımdan çekemiyorum. 
Bir elimde kağıt, bir elimde kalem, ikisinin arasında makinem, neyse ki 
kahvem bitti, bir elimde cımbız bir elimde ayna olsa, belki bir kadın 
olarak daha mı yakışır? Hayır, ben böyle geldim, böyle gideceğim. 
Köprünün üstüne gelince, anlıyorum ki sadece üç şerit sırf geliş! 
Muhteşem bir manzara, fotoğraflara sığmıyor, nasıl bırakıp gideceğim 
bu nehri, bu şehri, gitmesem. Köprünün adını buldum Grattan Köprüsü 
(Capel St. Bridge) (Droichead Tharnapple) bense Denizatı Köprüsü 
diyorum. 

Nehrin etrafındaki mütevazı evler, ihtişamlı yalılar olmasa da, 
bizim boğazı anımsatıyor. Aydın Bey, güneşe karşı fotoğraf çekilmez 
diyor, ama benim makinem bal gibi de çekiyor. Birkaç poz deneme 
çekiyorum, doyamıyorum. Güneşin ışıkları çok güzel yansıyor nehre, 
ay ışığı yakamozlarını çok severim ama güneşin bu kadar güzel 
yansıdığına pek tanık olmamıştım. Buna da mı yakamoz diyorlar? 
Yoksa başka bir şey mi? 07:30 kilise çanı mı çalıyor? Ben bu köprüye 
bir isim bulamadım sağdaki ihtişamlı binanın adını öğrenip o adı 
vermeyi düşünüyorum o olmazsa, sol caddenin içindeki kilisenin 
haritadan adına bakıp kullanacağım, bana malzeme mi yok? Bu 
saatte, burada da Riverbank’ın önünde kuyruk yapmış insanlar var ve 
saat 07:35 ne hoş bir ülke ve de çalışkan, bankaları da dilencileri gibi 
erken çalışmaya başlıyor. Hunharca, pozları kullanıyorum 400 lük 
karttan 190 poz kalmış içinde, dönüşte nehrin içindeki yerde oturup 
temizlerim. Yine kollarımı korkuluklara dayadım, masa gibi 
kullanıyorum, arkadan biri tokat atacak diye korkarak, yazıyorum. 
Köprünün üzerindeki tarihler dışındaki yazı dilini, tanımıyorum. 
Fotoğraflıyorum. İlk kez nehrin bu tarafına yürüdüğümde, buralara 
kadar gelmiştim Esso yazan benzin istasyonundan tanıdım. 07:45. 
Mellows Bridge’deyim. Saat: 08:00 artık dönme vakti. Geliş yolunda 
eğleşerek geliyorken, dönerken hoplaya zıplaya gitmem gerekiyor. Bu 
köprü çok sosyetik, buna Burjuva Köprüsü adını takıyorum. Yayalar 
için gene genişçe yer yapılmış, seyir yerleri üzerinde bankları var ve 
iki gidiş dört şeritli modern köprü, gerçek adı James Joyce Köprüsü 
imiş. Köprüde beyaz renk hâkim. 40 m uzunluğunda 30 m genişliğinde 
1 açıklıklı bağlı kemer köprü, çelik ve cam yaya ve araç trafiği için iki 
dışa açılır güverte. 16 Haziran 2003’de Bloomsday‘de açılmış, biz 
gitmeden 11 yıl önce. Köprünün güney tarafındaki 15 numaralı ev, 
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Joyce ‘un kısa öyküsü “Ölü” de yer almakta. 
Dip not: Bu köprünün James Joyce adını taşıdığını dönünce 

öğrendim. 
Sıradaki köprü, bunu daha çok sevdim mavi köprü, deniz 

mavisi. Robert Doglish Jun Sheleme Foundry Lacashine 1838 
plakasında yazıyor. Burjuvanın da, mavi köprünün de, arasında durup 
fotoğraflarını çekiyorum.  Burjuva çok ihtişamlı çıkıyor fotoğrafta, ne 
de olsa asil, mavi köprü ise gösterişsiz. Biri zengin olup da fakir 
görünen, diğeri ise fakir olup da zengin görülen insanlara benziyor. 
Benim favorim mavi köprü, burjuva köprünün ihtişamı beni korkutuyor. 
Çok gösterişli ve temiz bir eve girdiğimdeki hissettiğim rahatsızlık gibi.  
Bu mavi köprü ise mütevazı ve kendi evim gibi rahat hissedebileceğim 
bir yer. Bunlar ev olsa mavi köprüde yaşamak isterdim bir gelişi var 
birde gidişi orijinal adı Rory O’More Köprüsü (benim Mavi Köprüm) 

Saat 8:45 köprünün karşısındaki Guinness Store’i de gördüm. 
Bizim otelle arası 2,5 km. Dublin’in en bilinen bira endüstrisi, 1759’dan 
beri var olan Guinness’in eski fabrikası, turistlik gezilebiliyormuş. Bazı 
arkadaşlarımız Guinness’in eski fabrikasını gezmeye gitmelerine 
rağmen, benim neden gitmediğimi söyleyeyim mi? Bunun için üç 
önemli nedenim var: bir bana patron işçi arasındaki sınıf farkını 
hatırlattığı için, fabrikaları gezmeyi oldum olası sevmiyorum, bu içmeyi 
çok sevdiğim biranın fabrikası da olsa. İki karşılığında giriş kuponuyla 
beraber bira verilse de, ödenmesi gereken ücreti çok buldum, zaten 
biz 250 yıldır bunu fazlasıyla ödemiştik. Üç, çocukluğumdan beri 
Guinness’e girmenin yollarını arıyorum ama, bu şekilde fabrikasına 
değil rekorlar kitabına girmek istemiştim. Şimdi Guinness birasıyla 
rekorların arasındaki bağlantıyı, bende birçok kişi gibi merak ettim ve 
tur esnasında, otobüste rehbere sordum, bira mı rekordan adını alıyor, 
rekor mu biradan? Ticari bir cevabı olacağını düşünmemiştim. 
Guinness birası rekorlara sponsor olmuş, bizde biraya sponsor 
olmaya devam edeceğiz demek ki. Çoğunluk fabrikaya gitse ve de 
program dâhilinde olsaydı gitmek zorunda kalacaktım. Gitmem için bir 
neden de fabrikanın en üst katında 360 derece Dublin manzarası 
bulunan Gravity Barın bulunması olabilirdi, tabii çok kalabalık olmayan 
bir saatinde. 

Önceden duyup da, hiç görmek istemediğim bir yerde 
Kilmainham Gaol Hapishanesi, Gaol İrlanda’ca ilişki demekmiş, nasıl 
bir ilişkiyse anlamadım. Çok sevdiğim Esaretin Bedeli filmi burada mı 
çekildi acaba? 

Sağdan dönüp, karşıya geçerek otele koşabilirim. Burada nehir 
daha bir kıvamlı, yeşillendi, ağaçların akside yeşil. Fotoğraflarla 
belgeliyorum. Keyfim nehrin yeşiliyle yeşilleniyor. Bundan sonrası hep 
fabrika, şehir birden gözümün önünde değişiyor. Endüstriyel bir şehir 
başlıyor. İşte bana kesin dönüş yolu göründü.  Guinnessler dolmuş 
tankerlere, yollara düşmüş gidiyorlar. Tam karşıda ki Ashling Hotel, 
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ben ona nehrin üstünde olduğu için Asil Otel diyorum. Şimdi koşu 
fotoğrafçısı olma zamanı. O zaman, bu zaman, haydi başla! İster 
misin şimdi, iki karış nehrin korkuluklarından eğilip, fotoğraf çekmeye 
çalışırken, arkadan şakacı Dublinlilerden biri beni nehre itsin? Karnım 
ağrıyor koşmalıyım. Saat: 8:30 dönüş yolunun başındayım, koş kızım 
Gülcihan, sonunda koşu fotoğrafçısı da oldun. Sabahın erken 
saatlerinde bu fırsatı yakalayabilirsin, yoksa kalabalıkta ne çekebilirsin 
ne de koşabilirsin. Yine kesin yetişeceğim, herkeste, her zaman, geç 
kalmanın mazereti vardır. Önemli olan, o mazeretlerin olmaması için 
tedbirler almaktır. Bu yüzden geç kalma spazmı yaşıyorum. 08:45 
Aydın Bey’in sevdiği köprüsünün üzerindeyim, nihayet fotoğraf 
makinesinin hafıza kartı da doldu, tam da burada Aydın Bey olsa çok 
sevinirdi, düşüncesizce harcadım diye. Temizlemek için de zaman 
yok, ama son gün, daha 15 dakikam var, kalan yolum 5 dakikalık, şu 
nehrin içindeki oturma yerinde beş dakika oturayım da temizleyeyim. 
Kapısı varmış ve de kilitli, geçen geldiğimde de kapısı var mıydı? 
Sanırım Aydın Bey kilitletmiş. Bugün, her günkünden çok bisikletliler 
var. Burada da gençler buluşma noktası olarak Mc Donalds önünü 
tercih ediyorlar, bir dünya kuralı gibi. Saat dokuza beş var. Az kaldı. 
Dokuza üç var ve otele geldim. Dışarıda duran iki arkadaşa, günaydın 
dedim, duymadılar. İçeride, lobide, Hatice Hanım oturuyor, ona gazete 
ve fotoğraf makinesini bıraktım, acil tuvalete çıktım. Aydın Beyler 
henüz inmemişler bu iyiye işaret. Füsun lobide çıkışını yapıyor, ona da 
günaydın dedim, fırladım. Odada işlerimi bitirdikten sonra, güneş 
gözlüğümü alıp iniyorum. 09:35 marketteyiz marketin kafe gibi bir 
bölümü var herkes kahvaltılıklarını marketten seçerek alıp geliyor, bu 
bölümde yiyor. Çoğu arkadaş Türk usulü domates salatalık beyaz 
peynir ve zeytinin karışık olduğu tabaklardan ekmekleriyle beraber 
alıyorlar, ben de kahve ile üç kap meyve; kavun, üzüm, böğürtlen, 
ahududu, ananas,  doğranış taze meyve alıyorum. 09:55 Aysel Hanım 
eline 100 Euro alıp yanıma geldi, dün akşam vermişti ya, ne bereketli 
kadın bire iki veriyor. 11:00 duştayım, bütün taşıdığım yükle duşa 
girdim, çıktığımda oldukça hafiflemiştim, on dakikalık duş yarım saat 
gibi dinlendiriyor. 11:30 Nurselva olay yaratan yüzüğümü, bir zarfın 
içinde getiriyor, ama geliş hikâyesini bilmiyor Nurdan Hanıma 
sormalıyım, o bilir, merak ediyorum nasıl gelmiş, zarfın üstünde …(Ne 
yazıyordu?) yazıyordu yüzük ikiye katlanmış elle düzeltilemeyecek 
kadar sert. Bir yüzük krizi, böylece bitmiş oldu, bavulumu 
hazırlamalıyım. Zaman daraldı, yeni aldıklarım bavula sığmadı. 12:00 
yarım saat Seray’la fotoğraflara baktık, kütüphanemdeki tanrılar 
koleksiyonum için tanesi 20 Euro olan Budalar gördüm. Aydın Bey, 
Nurdan Hanım ve Şerife Hanım, en yakınımda bulunan tanıdıklarım 
Aydın Bey’den benim için satıcıyla pazarlık etmesini rica ettim. Pek 
şansım olmadığını söyleyerek, her zamanki gibi, kendini mutaassıp 
olarak tanımlayarak kırmıyor beni. Üç tanesi 60 Euro yaparken biz 40 
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Euro önerdik, satıcının hiç itiraz etmeden bir çırpıda kabul etmesi, 
hem beni, hem de Aydın Beyi çok şaşırttı. Daha mı azını teklif 
etseydik? 12:45 Budaları aldığım yerin önünde, tekrardan Nurdan 
Hanım, Şerife Hanım ve Aydın Beyle rastlaştık, kısaca yüzüğün geliş 
hikayesini anlatıyor. Ressamla pazarlık işe yaramıyor. Kendisinin 
günlerce uğraşarak yaptığını iddia ettiği kara kalem çalışmalarını 20 
Euro, 30 Euro sanıyorum, meğer tanesi 500 Euro dan üçü 1500 Euro. 
Bir tanesi kaç ayda tamamlanıyormuş! 

Saat: 17:00 Türkiye’de ise 19:00, Pencere kenarı Melek, 
yanında Nurselva 12 E-F oturuyorlar. Benim yerim 12-B sağımda ve 
solumda, iki genç çocuk oturuyor. Kitabımı, defterimi, kalemimi, şalımı 
ve olmazsa olmaz bardağımı içinden alıp, arkada oturan genç 
çocuğun yardımıyla, eşyalarımı yer az da olsa, yukarıdaki kabinlere 
yerleştirmeye çalışırken, yabancı, genç bir kız geliyor. Arkadaşlarımı 
gösterince, yer değiştirebileceğini söylüyor, sanırım İngilizce çat pat 
anlaşıyoruz. Bu değişimden çok memnun olduk, arka koltukta Şerife 
Hanım ile Gülben Hanım’da bu işe seviniyorlar. Melek bizden bayağı 
önce havaalanına gelip, bir yanlışlığı düzeltmeye çalışmasına 
Nurselva değdiğini söylüyor, nedenini sorduğumda, dikkatlice Melek 
Hanıma bak, deyince, demin de fark ettim, saçlarındaki değişikliği, çok 
şık ve modern bir kesim olmuş. Melek Hanım’ a da yakışmış, gerçi 
ödediğim fiyatı sormayın diyor, biz de sormuyoruz. 

17:10 uçak havalanıyor. Hiçbir şey yaşamamış, hiçbir yer 
görmemiş, hiçbir şey olmamış gibi, arkamızı dönüp, geldiğimiz yere 
doğru dönüyoruz. Sanki bir rüya, hayatın diğer anları gibi, dün gibi hiç 
yaşanmamış gibi, alabildiğimizce keyif aldığımız, huzur duyduğumuz, 
kafaları bulduğumuz, mutlu olduğumuz bu gezide, bizi nedense arılara 
benzetiyorum. O çiçek benim, bu çiçek senin gezip, polen taşıyan, bal 
yapan ama kimseyi sokmayan, arılar gibi çalışan, onlar gibi yaşayan. 
Ulysses kitabımı kucağıma aldım, rehberlerin okurken tercih ettikleri 
18 inci bölümü merakla okuyorum. Joyce’un noktalama işaretsiz 
bölümü, acaba Joyce’un anısına bende bu teknikte yazsam nasıl olur 
bilmiyorum? Şimdi başlıyorum, hedeflediğim on sayfayı bu teknikte 
yazmayı planlıyorum. Eğer başarılı olmazsam, noktalamaların yerleri 
beni bekliyor. Öncesinde buna bir itiraz gelmezse, Aydın Bey’in 
editörlüğünde çok da güzel olacağına inanıyorum. Hemen an itibarıyla 
başlıyorum. Uykum var, acıktım ama mutluyum, eve dönüyorum. Aynı 
anda iki yerde olma isteği çok güzelmiş, hem Dublin’de kalmak 
istiyorum hem de İstanbul’da olmayı özledim, evimi, Atahan’ı, eşimi, 
dostlarımı özledim, onların yanında olmak istiyorum. Çok güzel yedi 
günü dolu dolu yaşadığımız için, dünyanın zamanı geçti Dublin’de. 
Aynı zamanda bu gruptaki dostlarımla da olmak çok güzel, böyle 
yazmak, benim gibi imla bilgisinden yoksun biri için oldukça kolay ve 
eğlenceli, okuyucu için nasıl olur merak ediyorum. Yorucu 
olabileceğini düşünüyorum, ben tek nefeste okurken yoruluyordum. 
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Nurselva ile Melek bayağı derin konulara dalmışlar ama onları 
duymuyorum. Uçağın camından, yemyeşil İrlanda, biraz daha 
yükselince bulutların üstten görünüşü, çok daha etkileyici ve şimdi de 
bulutların arasından yeşil çayır, çimen. Evet, gerçekten bir cümleyi bir 
solukta, virgülde yarım nefes okuma alışkanlığımız varken, uzun süreli 
birkaç sayfalık cümle, okuyucuyu bayağı yoruyor. Doğrusu bu teknikte 
yazı yazmayı, sabah yaptığım koşu fotoğrafçılığına benzetiyorum; 
durmaksızın, soluksuz çekimler, diğer yazım tekniğinde ise… Güzel 
bir hostes mönüyü getiriyor, seçimimizi yapıyoruz. Ben makarna 
yerine ızgara köfte ve tavukgöğsünü tercih ediyorum. Sol omzumdan, 
yan koltuğun arka sırasına baktığımda, Zehra Abla ile bacım sultan 
Saliha, Arap bacının yanına oturmuşlar üç bacı, bacı bacı uyuyorlar. 
Bu kısmı Aydın Bey’le paylaşmak için sabırsızlanıyorum, o sever Arap 
bacıları, ben de severim çikolata renkli insanları. Bir bakıyorum ki 
Nurdan Hanım ile Aydın Bey de, derin uykudalar, olsun hakları 
uyusunlar. Görünüşte altı gün gibi görünse de, altı aylık bir emeğin 
sonucu, başarının verdiği rahatlık ve gururla uyuyorlar. Bayağı bir 
koltuk arkada, gelinle damadımız da uyuyorlar gelinimiz gözüne uyku 
bandı takmış. O ne ya, herkes uyuyor mu? Nurselva ve Melek gibi 
arkamızda Gülben Hanım’da gazete okuyor. Gazeteden Şerife annemi 
göremiyorum, yazıyor mu acaba? Yok yok boynumu uzatıp 
baktığımda sudoku oynadığını görüyorum. 18:30 aşağı kar yağmış 
gibi. Yukarıda bana Nurselva’nın sanat müziği ile ilgisi, ud çaldığı 
hakkında konuşurlarken, Melek’in hobisinin ne olabileceğini Selva’ya 
soruyorum, amma da çok soru sordum kızcağıza sanki sınav 
yapıyorum.  Meleğin bana bir sardunya hediye ettiğini anlatırken, 
şimdi de Melek sarıkız adlı bir çiçek hediye edeceği müjdesini veriyor 
ve çiçeği tanımadığımız için, bize çiçekleri ve bu ilgisinin nasıl 
oluştuğunu anlatıyor. Arapsabununun sulandırılınca bazı çiçek 
hastalıklarına iyi geldiğini, Benjamin adlı çiçeği anlatırken de uçağın 
motor sesinden duyamıyorum. Fotoğraf çekemiyorum ya yazmak 
istiyorum, duyduğum, gördüğüm her şeyi, hislerimi, duygularımı, 
düşüncelerimi. Ya seviyorum ben bu Joyce’u. O’nun tekniğini 
başarmak istiyorum, hakkıyla yapmak, hakkıyla yazmak, hakkını 
vermek istiyorum, bu sevginin bu emeğin, bu uçak boyunca kim bilir 
sırf bu yolculuk hakkında bile bir kitap yazabilirim. 20:30 hava karardı 
İrlanda’da 23:30 da bile hava kararmıyordu. Dublin’de gece yarısı 
yatıp 05.00-06:00 civarları kalkıyordum, o uykuyla, o performansa iyi 
dayandım. Ortam ballı, sohbet tatlı, dostlar şahane, gezi bahane, 
yolculuk, fevkaladenin de fevkinde. 

Bu şehirde, yazacak ve yapacak o kadar çok şey var ki, 
sıkılmak için neden bulamazsınız, çok dolu bir şehir, tarih dolu, duygu 
dolu, acı dolu, kültür dolu, edebiyat-yazar dolu, kitap dolu, bar dolu. 
Sanki eksik olan tek şey müzik. İrlandalıların müzik tutkunu oldukları 
bilinse de, kendilerine özgü çok geniş bir müzik yelpazesine sahip 
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olduklarını göremiyorum. Publarda, birçok çeşit müziğe 
rastlayabiliyoruz, ancak ben, Dublin’e ait bir müzik kültürüne 
rastlamadım, ya önemsemiyorlar ya var ben görmüyorum, ya da 
gerçekten ciddi bir müzik sevgisi yok. Başka bir seçenek gelmiyor 
aklıma. Lizbon’da, Fado kültürüyle, Paris’te Edith Piaf ile tanıştım ama 
burada henüz bir müzik kültürü ile tanışamadım, tabii ki bu yok 
anlamına gelmiyor. 

Neticede, çocukluk hayalim 80 Günde Devri Âlem olmasa da, 
yedi günde devri İrlanda yaptık. Dublin şehrini bir tümce ile anlatsam, 
benim için medeniyetleri, ülkeleri, insanları yaklaştıran, taşıyan 
köprüler diyarı derim. 

Evet. 
 
 

 
1816 ile 1919 arasında üzerinden her geçenden yarım penny 
alınan Ha’penny Köprüsü 
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Ulysses’in İzinde İrlanda 

Nurdan Ergil 
“Ulysses” James Joyce’un anlaşılması ve okunması en güç 

yapıtı. “Ben, onun içine birçok  muamma, esrarengiz bulmacalar 
koydum ki üzerinde yüzyıllarca profesörler ne demek istediğimi 
anlamak için tartışsınlar. Bu, bir kişinin ölümsüzlüğe 
kavuşabilmesinin tek yoludur.” demiş James Joyce. Benim, 
hayatımda ise Ulysses, içindeki bilmeceleri çözmeyi isteyip de tekrar 
tekrar okumama karşın tamamını çözemediğim ve hiçbir zaman da 
çözemiyeceğim bir kitap oldu. Kitabın baş kahramanı “Dublin” şehri ve 
kitaptaki öyküler 16 haziran 1904’de Dublin’de geçiyor. 16 Haziran’a 
“Bloomsday” (Bloom Günü) deniyor. Bloomsday her yıl haziranın 10’u 
ile 20’si arası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor, Joyce anılıyor, kitaptaki 
karekterle Dublin sokakları canlanıyor. Bizler de Ekin Yazın 
Dostları’ndan 22 kişi “Ulysses”i okuyup kitabın peşinden Dublin’e gittik 
ve “Bloomsday”i  yaşadık. Bu 22 kişiye bazı günlerde kızımız Aslı ve 
Hatice arkadaşımızın kızı Ekin de katıldılar. 

“Bloomsday” Turumuzun Hayata Geçişi 

Gelelim bizim öykümüzün nasıl başladığına. Gezimizin benim 
gözümden öyküsü başka bir İngilizce kitapla başladı, “Journeys of a 
Lifetime” - “Ömrümüzde yapılacak yolculuklar/seyirler“ anlamına 
geliyor.  

2011’i 2012’ye bağlayan yeni yıl tatilinde kızımız Aslı ile 
oğlumuz Tim’in evinde İrlanda’da / Cork’da / Douglas’tayız. Aslı elime 
ansiklopedi gibi bir kitap tutuşturuyor, adı “Journeys of a Lifetime”  
yaşamımızın yolculukları. Karıştırıyorum, neredeyse her ülkeden bir 
sayfaya yer vermişler, toplam 400 sayfa. İrlanda sayfasının başlığı 
“James Joyce’un Dublin’i”, sayfa “Bloomsday” ve “James Joyce”’tan 
söz ediyor. “Bir gün Ekin Yazın Dostları ile Ulysses’i okuyup da buraya 
Bloomsday’de gelmek ne güzel olurdu” diyorum. Aslı’yla, “olur mu 
olmaz mı” diye konuşuyoruz bir süre... İşte bu yolculuğun kafamdaki 
ilk tohumları böyle atılıyor. Aslı buna “çılgınlık” demiş, doğru demiş, 
24 çılgın olarak bu işe soyunuyoruz. 

Şerife arkadaşım anımsar, üç senedir belki de daha uzun bir 
süreden beri, “Ulysses’i önereceğim, sen de kitabı al okuyalım” diye 
fuarlarda ona baskı yapmıştım, sonunda kitabı aldı. 2013 yılı İstanbul 
Kitap Fuarı’nda, arkadaşlarıma “Ulysses’i Mayıs ve Haziran ayları için 
öneriyorum, 16 Haziran Bloomsday’de Dublin’de olmaya ne dersiniz?” 
dedim. Bir de gördüm ki, 2013’deki kitap fuarında, Bilge arkadaşımız 
elinde İrlanda kitapçığı standımızda okurken çektirdiği resmini 
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facebook’a koymuş. 
Çalışmalar başladı, gün gün bilgiler üst üste eklendi. James 

Joyce Centre’a ve Ulysses’i ikinci kez Türkçe’ye kazandıran 
Hollanda’da yaşayan Armağan Ekici’ye iletiler atıldı... Uçak biletleri 
alındı, gezi programı yapıldı ve İrlanda’daki tüm bağlantılarımızı 
sağlamada son güne kadar Aslı işin içindeydi, sanırım bu kısımları 
Aydın ve Aslı daha iyi anlatacaklardır. 

Ekin Yazın Dostları’nın Dublin Çıkarması ve “Book of Kells” 

Biz gezimize 28 Mayıs’ta çocuklarımızın evine Cork’a giderek 
başladık. 3 Hafta gibi kısa bir süre sonra arkadaşlarla buluşmak üzere 
14 Haziran sabahı trenle Aslı ile beraber Dublin’e geldik. Otelimiz 
“The Central Hotel”. Eski bir otel ama çok merkezi ve temiz, yerleştik, 
“şimdi sıra, arkadaşları beklemede” derken onların otobüsten indiğini 
görüyoruz. 

Bu güzel buluşmadan sonra bugün programa aldığımız önemli 
etkinlik, bir çok tanınmış  kişinin okuduğu “Trinity College”110ı [Oliver 
Goldsmith, Jonathan Swift, Oscar Wilde, Samuel Beckett, filozof 
Edmund Burke, Dean Jonathan Swift (Gulliver’in Seyahatleri), Bram 
Stoker (Dracula)] gezmek, en önemlisi de Trinity College 
kütüphanesini ve içindeki “The Book of Kells”i görmek. 

Öğleden sonra, Trinity College’e gidip önce içini rehberle 
geziyoruz, eski ve yeni binalar, yontular,  binalar arası geniş yeşillikler, 
en son kütüphanenin önünde rehber bizi bırakıyor. İçerisi muhteşem. 
Çok yüksek tavanlı odanın uzunluğu 65 metreymiş ve içinde 200.000 
eski kitap varmış. Odanın içinde sağ ve sol taraf ince dar bölmelerde 
karşılıklı kitaplıklar yerleştirilmiş. Kitaplar raflara uzun boylu 
kitaplardan başlayarak, üst raflara çıktıkça boyları daha kısa kitaplar 
şeklinde yerleştirilmiş. Sırt sırta gelen kitaplıkların kalın duvarında bir 
büst ve bölmelerin üzerinde ise birer afiş asılı. Her kitaplık bölmesinde 
ince uzun pencereler var, tavan ise çok yüksek ve sanki ikinci bir kat 
var ve kitaplıklar o katta da devam ediyor.  Salonda birçok mermer 
büst (Eflatun, Cicero, Plato, Newton, Boyle, Goldsmith, gibi büyük 
düşünür ve yazarların büstleri) var. 

Bölmeler arası afişlerde resimler ve İrlanda tarihi ile ilgili bilgiler 
asılı. Bu kütüphanede “Book of Kells”i (Kells kitabı) görüyoruz. 9. 
Yüzyıldan kalma gospel el yazması dört ciltten oluşan kitabın sadece 
iki cildi sergileniyor. Kitap, daha çok resim ve grafiklerden oluşuyor, 
camekanlı bir dolapta bir sayfasını açık (belli zaman aralıkları ile açık 
sayfa değişiyor) olarak görüyoruz, bazı sayfalarının afişleri ise 
kütüphanenin giriş kısmında asılı. 

Sol tarafta orta kısımda “Brian Boru” yazılı camlı dolabın içinde 
bir arp (İrlanda’nın en eski arp’iymiş) var, başka bir camlı dolabın 

                                                     
110 https://www.tcd.ie/Library/bookofkells/book-of-kells/ 
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içinde ise “Brian Boru Opera” yazılı bir beste görüyoruz, opera üç 
perde. Brian Boru (941- 1014) İrlanda kralıymış, 1014’de Vikingler’i 
yenmiş. Vikingler’in, İrlanda üzerindeki egemenlikleri son bulmuş ve 
bu kralları adına opera yazılmış. Başka bir camlı dolapta William 
Shakespeare'in el yazısıyla bir kitap sayfası görüyoruz. Kütüphanenin 
ortasından yürüyoruz sağlı sollu kitaplıklar var ama yarısından sonraki 
kısıma geçiş yasak, ortadan aşağı kata iniş var, burası aynı zamanda 
çıkış ve Trinity College hediyelik eşya satış yeri. 

Ekin Yazın Dostları’nın Bloomsday Etkinliği 1. gün  

Tarih 16/6/2014 Bloomsday’in 60. yılı kutlamaları ve biz 24 kişi 
Dublin’deyiz, sabah heyecanla kalkıp hazırlanıyoruz. Grupça saat 
09:00’da 35 North Great George’s caddesindeki James Joyce 
Centre’da111 olacağız ve ilk Bloomsday etkinliğimizi yapacağız. 

Otelden çıkıp ana caddeye dönüyoruz, karşıya geçip de ilk 
sokağa girince Anglesea Caddesi’ndeki “Blooms Hotel”i görüyoruz. 
Raslantı bu ya, otelin duvarlarına Ulysses’in karakterleri çizilmiş, 
büyük resimlerden birinde, siyah takımı (yas elbiseleri ile), siyah 
şapkası ve elinde bastonu ile bir genç adam, resmin altında “Stephen-
ULYSSES” yazısını okuyoruz. Başka bir resimde mavi tuvaletli bir 
kadın, altında “Molly-ULYSSES” yazısı, neredeyse Ulysses’in tüm 
karakterleri büyük duvar resimleri otelin duvarlarında yer alıyor. 

Sağa dönüyoruz, bu sokağa girmemizle birlikte bir binanın 
önünde tunçtan sıraya oturmuş bir kişi ve yanında ayakta dikilen 
başka bir tunç yontu ile karşılaşıyoruz, burası “Gogarty Bar Hotel 
Oliver St. John Gogarty's Pub” ve adresi 58 / 59 Fleet caddesi. Evet 
hepimiz bir bir tunç yontunun oturduğu sırada resim çektiriyoruz. Evet 
oturan ve ellerini açmış tunç yontu “Oliver Gogarty” yani Ulysses’te 
Malachi (Buck Mulligan) karakteri, ayakta duran ise “James Joyce”.  
James Joyce ve Ulysses ile ilgili günün anlamını yaşamaya 
başlıyoruz, iyice havaya girdik, adımlarımızı hızlandırıp James Joyce 
Merkezi’ne ulaşıyoruz. 

Önce kendimizi tanıtıp sonra “Ekin Yazın Dostları” nın ingilizce 
broşüründen veriyoruz, broşürlerimiz özenle basılarak Gülcihan 
arkadaşımız tarafından getirildi. Merkezin yetkilisine, o gün ve ertesi 
gün yapacağımız etkinliklerin ücretini ödüyoruz. Bu 3 katlı bina, aynı 
zamanda “James Joyce Müzesi”, ertesi gün 10:00 - 16:00 arası 
yapacağımız gezimizden sonra otobüs bizi buraya getirecek ve 
müzeyi o zaman gezeceğiz, çok oyalanmadan dışarıda bize verdikleri 
rehber Martin ile buluşup turumuza başlayacağız. 

Bugünkü gezimizin adı “In the Footsteps of Leopold Bloom - 
Leopold Bloom’un izinde”. Gezinin ayrıntıları: Bu özel Bloomsday 
etkinliğinde Joyce’un Ulysses’inin geçtiği şehrin kuzey kısmında 

                                                     
111 http://jamesjoyce.ie 
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romanda adı geçen önemli yerleri içeren yürüyüş yapılacak. Bu bir 
saatlik yürüyüşte “Belvedere College”, “Eccles Street”, “Leopold ve 
Molly Bloom’un evi”, “Parnell Square”112 ve “O’Connell Street”in bazı 
önemli binalarını göreceğiz. 

Martin giyim tarzı ile az da olsa Joyce dönemini anımsatıyor. 
Beyaz gömlek, üstünde gri yelek, gri pantalon, siyah beyaz eşarp ve 
de göğsünde James Joyce’un yana yatık şapkalı başı olan bir rozet, 
elindeki kitap tabii ki “Ulysses”. Kendini tanıtıyor ve karşı kaldırıma 
geçip onu dinlemeye başlıyoruz. Aslı dünkü Belfast turunda çeviriyle 
çok yoruldu ve sesi kısıldı bugünkü çevirmenimiz Seray. Kaldırımı 
işgal ediyoruz 24 kişiyiz, Martin gezi boyunca bizi uyaracak “lütfen 
geçenlere yol verecek şekilde toplanın”. Gezi boyunca başka bir uyarı 
da “burası özel mülkiyet resim çekerken dikkat edin ve kapıya çok 
yaklaşmayın”. 

Martin konuşmaya başlıyor ve ilk tümcesinde “2014’ün 
Bloomsday etkinliklerinin 60. yılı ve ‘Dubliners’ kitabının basımının 
100. yılı” olduğunu anımsatıyor. Ulysses’in Joyce tarafından 
planlandığı gün olan 16 Haziran 1904 den bu yana ise tam 110 yıl 
geçmiş. 

Martin, James Joyce’un yaşam öyküsü ile konuşmasına devam 
ediyor, 1882’de Rathgar’da (Dublin’in güney kısmı) doğmuş ve aile 
1904’e kadar Dublin ve çevresinde 14 değişik yerde yaşamış. 1883’de 
bu bölgeye taşınmışlar, şu anda James Joyce Centre’ın bulunduğu 
North Great George caddesindeki 35 numaralı ev bu çevrede 
yaşadıkları evlerin merkezi sayılıyor. Joyce bu “35” numaralı binada 
hiç yaşamamış ama yaşadığı yerler bu bölgedeymiş. Ayrıca bu 
adresin, yani 35 North Great George’da bulunan bu binanın Ulysses 
ile bağlantısı varmış. Bu ev dans hocası Profesör Denis J. Maginni’nin 
eviymiş.  
 
Ulysses’de: 

 7. bölüm “Aeolus” un 43. alt bölümünde “- Profesör Magennis 
senden bahsetmişti bana...”  diye ismi geçer.  

 10. Bölüm “The Wandering Rocks”da “Dans hocası Mr. Denis 
J. Maginni, silindir şapkası, arduvaz renginde ipek yakalı redingotu, 
beyazboyunbağı, leylakrengi daracık pantolonu, kanarya sarısı 
eldivenler...” (Sayfa 261)113 olarak dans hocasının şıklığı ve güzel 
giyimi anlatılır.  

 15. Bölüm “Circe”de ise, sayfa 619-621 arasında, Bloom’un 
halisünasyonları içinde Stephen fahişelerle dans ederken Maginni ona 
hocalık eder ve dans koreografilerini öğretir,  

                                                     
112 http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Stewart_Parnell 
113 Bu yazıda alıntı yaptığım Ulysses satırları YKY’da basılan Nevzat Erkmen 
   çevirisidir. (1. Baskı 1996) 
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Maginni’nin danslarla ilgili sözlerini okuruz. 
Dans hocası Profesör Denis J. Maginni’nin adı aslında 

“Magin”miş ekzotik olması için, “Maginni” dedirtiyormuş kendine, hiç 
bir zaman da profesör olmamış, önemli bir kişilik olduğunu göstermek 
için kendini tanıtırken “Profesör” lakabını  kullanıyormuş. İşte 35 North 
Great George’da bulunan James Joyce Centre bu dans hocasının 
eviymiş, bu bilgileri de öğrendikten sonra yokuş yukarı tırmanıyoruz,  
sağa dönüyoruz ve geniş bir binanın önünde duruyoruz. Burası “Great 
Denmark Street” ve Martin’le ikinci durağımız “6” numaralı bina, 
“Belvedere Koleji”, Joyce’un 1893-1898 yılları arasında okuduğu 
kolej, Joyce’un kardeşleri Stanislaus, Charles ve George da burada 
okumuşlar. James Joyce’un babası John Joyce, bir gün tesadüfen 
Peder John Conmee’yle karşılaşır. Clongowes Koleji’nde rektörken 
tanıdığı eski öğrencisi James Joyce’un Hristiyan Kardeşler okuluna 
gitmek zorunda kaldığını duyunca James Joyce’u ve diğer erkek 
kardeşlerini o sırada görev aldığı Belvedere Koleji’ne ücretsiz 
alabileceğini söyler. James Joyce bu borcunu ödemek için Peder John 
Conmee’ye Ulysses’te birkaç kez yer vermiştir: 

 10. Bölüm “The Wandering Rocks” da, 3-4 sayfa Peder John 
Conmee’nin bilinç akışını okuruz (sayfa 260-265).  

 15. Bölüm “Circe” de Conmee kısacık görünür (sayfa 606).  
Martin de bize, 10. bölümden iki paragraf okuyor, Peder 

Conmee’yi anımsatmak için. Martin’le birlikte 24 kişi caddenin 
köşesine kadar yürüyoruz. Martin, “Citizen”in yer aldığı 12. Bölüm olan 
“Cyclops” için en sevdiğim bölüm diye söz ediyor ve bu bölümde 
önemli bir kişilik olan Citizen’ın (Yurttaş) aslında “Michael 
Cusack”dan örnek alındığını anlatıyor. Michael Cusack, “Gaelic 
Athletic Association”un kurucusudur, insanların İngiliz futbolunu ve 
Rugby’yi seyretmelerini kınayarak İrlanda kökenli sporlara yönelmeleri 
için Geylik Atletizm Birliği’ni kurmuştur. 

12. bölümde Citizen’nın anlattıldığı tümceleri Martin bize okuyor: 
“- Yuvarlak kulenin dibindeki iri bir kayanın üzerinde oturan karaltı 
geniş omuzlu, pehlivan yapılı...” (sayfa 341) 

Yürümeye devam ediyoruz, 1904 yıllarının kıyafetlerini giymiş 
insanlarla karşılaşıyoruz. Köşeden sola dönüyoruz, “Temple Street”de 
(Temple Sokağı) ilk gördüğümüz “St George’s Church - Aziz George 
Kilisesi”. Kilisenin üstünde kocaman “kiralık” yazan afiş asılı. Aydın 
hemen burayı kiralayıp Kültür Merkezi yapma önerisini getiriyor. 
“Dubliners” kitabında adı geçen kilise burasıdır ve kitapta kiliseden 
şöyle söz eder: “shadows over the society - toplumun üstüne gölgesi 
vuran kilise”. 

Ulysses’de, Stephen ve Bloom bu yolu birkaç kere geçmişler, 
Bloom’un evine çok yakınız. Bloom kasaptan dönerken bu yolu izler, 
“Güneş, Saint George kilisesinin çan kulesine yaklaşmaktaydı...” 
(sayfa 87). Stephen ve Bloom’un 7 Eccles’e giderken takip ettikleri de 
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bu yoldur. Caddenin adı bir sonraki kavşakta Eccles caddesi olur yani 
Bloom’un oturduğu Eccles caddesi 7 numara buradaymış. Bloom’un 
evi maalesef artık yok olmuş. Şu anda “78” numaralı binanın üstünde 
“Bloom’s House” yazıyor. 7 Numara yıkılmış karşı kaldırımdaymış ve 
bina tamamen değişmiş. Bu 78 numaradaki ev ise Bloom’un evi ile 
aynı yapıya sahipmiş. Anahtarını unuttuğunda Bloom’un bodrumdan 
giriş yaptığı yerin benzerini gösteriyor Martin.  

James Joyce, 1909 da “The Volta Cinema”nın açılışını 
Dublin’de yaptığında 7 Eccles’de kalmıştır ve Ulysses’te Bloom’un evi 
olarak da o evi seçmiştir. Joyce’un 1909 da kaldığı ev, üniversiteden 
arkadaşı John Francis Byrne’ın eviymiş, bir gece anahtarı yokmuş 
ve Bloom gibi vücudunu alt kat penceresinden içeri kaydırmış, eve 
girmiş. Byrne, bu olay olduğunda 27 yaşındaymış oysa Bloom ondan 
daha yaşlıdır. Joyce’un, kitabında bu olayı yazarken, teyzesi 
Josephine’e mektup yazarak ona “Bloom’un oradan girmesi mümkün 
mü?” diye sormuş olduğunu Martin’den öğreniyoruz. 

Biraz daha ilerleyince, Bloom’un sabahleyin böbrek almaya 
kasaba giderken izlediği yolda geçtiği pub’ın önünden geçiyoruz, 
kapıda, “Aurora Cafe Bar” yazıyor. Martin, aslında kasap dükkanının 
mevcut olmadığını ve Joyce’un, Ulysses’de, Bloom’un Yahudi mirasını 
vurgulamak için bu kasap dükkanını yarattığını söylüyor. 

Şimdi Parnell Square’e dönüyoruz ve Gogarty’nin yaşadığı evin 
önündeyiz. Evin üstündeki oval tabelada “Senatör Oliver St. John 
Gogarty (1878 - 1957) Cerrah, Şair, Devlet Adamı bu evde 
doğmuştur”114 yazısını okuyoruz.  Martin, Gogarty (Buck Mulligan) ile 
Martello Tower’da bir süre yaşayan James Joyce arasında silahla 
pantere ateş etme olayının gerçekten yaşandığını söylüyor ve bize 
Ulysses’in ilk sayfasından iki paragraf okuyor.  

Saat 10:30 civarında Martin’le olan “Bloom’un İzinde” gezimiz 
bitiyor. Martin’e, Bloom’un romanda saat 11:30’da sandviç yiyip şarap 
içtiği Davy Byrnes Pub’ın yerini soruyoruz. Hepimizin unuttuğu, 
kitapta özellikle 4. ve 5. bölümlerde sözü edilen, Bloom’un sabun 
aldığı eczanenin yerini Şerife arkadaşımız soruyor. İyi ki sordu, orada 
da bazı etkinlikler var, onları da göreceğiz. Martin ile vedalaşıp 
sandviç yemek üzere Davy Byrnes’e doğru yola çıkıyoruz, oradan da 
Sweny’s Chemist’e yani eczaneye gitmeye karar veriyoruz. 

Davy Byrnes’in yeri Duke Caddesi’nde, önünde ve karşısında 
1900’lerin kıyafetleri ile insanlar görüyoruz, “Bloomsday” işte bu, çok 
güzel görüntüler. Barın içine girer girmez masaların üzerinde 
Bloom’un giydiği türde hasır şapkalar ve şapkanın çevresini saran bez 
kurdelanın üstünde “Davy Byrnes Moral Pub Bloomsday” yazısı var. 
Hepimiz birer tane kafalarımıza uyduruyoruz. Bar’ın içinde hepimiz 
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birer sandalye kapıyoruz bir çok masa güne özel reservasyonlu 
durumda. Bizim reservasyonumuz yok ama hepimiz yer buluyoruz. 
Sandviçler küflü peynirden yapılmış, hemen servis başlıyor, fiyatı 
11.50 Avro, tabii ki Bloom’un içtiği türden bir kadeh şarapla birlikte. 
Yemek sonrası kapıda James Joyce’un kuzenleri ile tanışıyoruz, biri 
Clonakilty’de yaşayan kuzeni Philip Joyce, diğeri bayan kuzeni Mary, 
onun kızı ve torunları. Benim en çok hoşuma giden küçük James, 
sarışın, 4 yaşlarında çok tatlı bir çocuk, annesi de çok güzel eski 
zaman giysileri içinde, onunla konuşuyorum, bu küçük “James Joyce” 
dediğimde, annesinin yanıtı “onun adı da James ama soyadı 
Templar” oluyor. Evet geleceğin James Joyce’u bu “James Templar” 
olmalı diye düşünüyorum. 

Oradan ver elini ezcane, yolda 1900’ların giysili insanlarıyla hep 
karşılaşıyoruz. Ulysses’teki her karakter bugün burada sokaklarda 
yürümekte. 

Sweny’s Chemist’e115 gidiyoruz. Eczane, “Lincoln Place”de, 
sabah orada Joyce’un kitaplarından okumalar yapılmış, ona 
yetişemedik, tabii ki birçok yerde aynı saatlerde olan etkinliklerden 
ancak birini seçebiliyoruz. Sweny Eczanesi, şu günlerde  sadece 
gönüllülerin çalıştığı, eski özelliğini koruyan ve hala romanda adı 
geçen “Sweet Lemony wax” sabununu sattıkları, içinde Joyce’un 
kitaplarının değişik baskılarının bulunduğu bir dükkan. Gönüllü çalışan 
Joe’nun bize verdiği bilgiye göre, 5 yıldır eczane olarak çalışmıyor 
ama dükkan için kira ödüyorlar. 

Ulysses’de:  
 5. Bölüm “Lotus Eaters”: “Mr. Bloom bir kalıp sabunu kaldırıp 

burnuna tuttu, Latif Limonumsu balmumu, bunu alıyorum dedi, 
hepsi üç şilin ve bir peni” (sayfa 117). 

Biz de birer tane sabun alıyoruz, tanesi 5 Avro. Küçük mekanda 
satış yapan Joe’nun karşısında her yeri sarı renkle boyalı bir genç 
duruyor, “bizim limonlu sabun bu olmalı” diyoruz. Onunla da resimler 
çektiriyoruz.  

Öğleden sonra, 15:00’de Temple Bar’ın arkasında “Meeting 
House Square” dedikleri alanda halka açık “Readings and Songs” 
etkinliğine katılıyoruz, etkinlik dolu dolu üç saat sürüyor. Şarkılar, 
sanatçılar tekli ve ikili olarak Ulysses’in değişik bölümlerinden 
okumalar gerçekleştiriyorlar. Sahneye çıkanların hepsi eski günlerin 
giysileriyleler, saç şekilleri, yüz makyajları da ona göre.  

Joyce, siyah giysileri içinde elinde bastonu sol tarafta dikiliyor. 
Yanımda Seray’a işaret ediyorum, “ne zaman çıkacak sahneye” diye 
konuşuyoruz, herhalde en son diye düşünüyoruz. Aslı ve Aydın önde 
oturuyorlar, zaman zaman Aydın video çekimi yapıyor. Onu da 
çekecektir mutlaka. 

                                                     
115 http://sweny.ie/site/ 
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Akşam dokuz kişi tiyatro izlemeye gidiyoruz. Bewley’s 
Restaurant’ın116  üst katında “Blooming Ulysses”117  oyununu, 
oyuncu “Gerry Farell” den seyrediyoruz. Farell, iki perdelik oyunda 
Bloom’un hakkını veriyor, müthiş bir oyunculuk. 

Tiyatrodan sonra aşağıya inince Şerife’nin, Hatice’nin ve güzel 
Ekin’in birşeyler yemek için bizi beklediklerini görüyoruz, Bewley’s 
Café kapanmak üzere, hemen birşeyler ısmarlıyoruz. 

Dolu dolu bir Bloomsday geçirdik diyebilirim, tabii ki daha 
bitmedi, bu sadece ilk gün.  

İyi ki buradayız, iyi ki benim rüyalarıma giren Ulysses’i okuduk 
ve iyi ki Aslı’nın emekleri ve arkadaşlarımızın özverili katılımıyla 
buralardayız. 

Ekin Yazın Dostları’nın Bloomsday Etkinliği  2. gün  

Tarih 17/6/2014, sabah 9:08, kahvaltıyı otelde yaptık ve Aslı’yı, 
Cork’a, eşi Tim’in yanına yolcu ettik. Aslı istasyona doğru yola çıktı, 
içim burkuldu, çünkü bugün 6 saatlik bir etkinlik yapacağız bu etkinliği 
yoktan yaratan Aslı oldu ama aramızda olamayacak. 

Otelin önünden sabah saat 10:00’da midi bir otobüsle yola 
çıkıyoruz, bugünkü rehberimiz James (ama Joyce değil). Güne biraz 
negatif başladık. James, dünkü rehberimiz Martin kadar sevecen 
değil, üstelik bize “herkes hazır değil mi” diyerek kızmaya kalktı, biz 
hazırdık oysa otobüs tam 25 dakika geç geldi. James otobüse biner 
binmez “yollar kalabalık o yüzden vakit kaybedeceğiz...” diyerek 
konuşmaya başladı haydi hayırlısı. 

İlk durağımız Dublin’deki “Old Jewish Quarter”, yani yahudi 
mahallesi veya “Little Jerusalem” dedikleri bölge ve “The Irish Jewish 
Museum”118 un içindeyiz aslında burası bir sinagog, sonra müzeye 
dönüştürülmüş. Üst kata çıkıyoruz, burası sinagog olarak kullanılmış, 
sıralara oturuyoruz. James ve müze görevlisi bize bilgiler veriyorlar. 
Seray da önceki gün çevirileri yapmaktan yoruldu, bugünkü 
çevirmenimiz Cemal arkadaşımız.  

18. Yüzyılda Dublin’de 300 kişilik yahudi topluluğu varmış. 
1901’de ise topluluk 4000 kişiye ulaşmış. İrlanda halkı bundan mutlu 
olmamış, yahudilere karşı Limerick şehrinde bir rahip ulusal bir 
kampanya başlatmış. 1904’de yahudilerin mülk sahibi olmalarını 
engellemişler. Yahudi mallarının satın alınmaması için kampanyalar 
yapılmış. Bu olaylar Joyce’un Bloom karekterini yahudi seçmesinde 
önemli bir etken olarak görülmektedir.  

                                                     
116 http://bewleys.com/ 
117 http://www.bloomingulysses.com/ 
118 http://jewishmuseum.ie/ 
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Rehberimizden öğrendiğimize göre James Joyce, “Sanatçılar da 
yahudiler gibi toplum dışında kişilerdir” demiştir. İşte Joyce’un, 
Stephen’i sanatçı, Bloom’u da Yahudi seçmesi bu nedendendir. 

Aslında Bloom yahudi değildir. Yahudilik anneden oğula 
geçmektedir ve Bloom’un babası Rudollh Virag yahudidir, annesi ise 
Katolik İrlandalı’dır. Yani teknik olarak Bloom yahudi değildir. Romanın 
son 3 sayfasında ise Molly Bloom’un annesinin yahudi olduğunu 
ögreniriz, oysa yahudi kabul edilen Bloom insanlar tarafından dışlanır 
ama aslında yahudi olan Molly ise sevilir. 

Üst katta, yahudilerin eskiden kullandıkları giysiler, kitaplar ve 
eşyalar sergilenmekte. Müzenin alt katında ise camlı bölmelerde, 
“Kamusal alanda İrlandalı Yahudiler”, “Yurt dışında İrlandalı 
Yahudiler”, “İllerde 8 İrlandalı Yahudi”, “Yahudiler arasında 
Hahambaşları”  başlıkları altında etkin kişiliklerin resimleri, onlarla ilgili 
bilgiler yer alıyor. Yazılarda, o yıllarda yaşamış ünlü yahudilerin kısa 
öyküleri  yer almakta. Yine bu katta aynı zamanda yahudi halkın ticari 
ve sosyal hayatlarında kullandıkları özel eşyaları sergilenmektedir. 

Bu camlı bölmelerden bir tanesi Joyce’un tanıdığı yahudilerle 
ilgili, gözümüze çarpan ilk isim Ettore Schmitz’dir. Italo Svevo veya 
asıl ismiyle Hector Aron Schmitz (kısaltılmış haliyle Ettore Schmitz), 
İtalyan romancı ve oyun yazarıdır. 1907’de Trieste'de ingilizce 
öğretmeni olarak çalışmış ve James Joyce ile tanışıp ölümüne kadar 
sürecek olan bir arkadaşlık kurmuştur. Romandaki Bloom karakterini 
yazarken Joyce bu kişiyi örnek almıştır. 

Diğer kişi Dr. Abraham Jacob, o da Trinity College’de 
öğretmenlik yapmış eleştirmendir.  

Ulysses’te yer alan yahudi karşıtı karekterleri, rehberimiz James 
bir bir sayıyor. “Sir Frederick Falkiner”, kararlarında hep yahudi 
karşıtı olan bir hakimdir. 12. bölümde (Cyclops) ve 15. bölümde 
(Circe) geçen hakim kararları da hep yahudi karşıtıdır. 

Aslında yahudi kökenli Kasap Moses Dlugacz da bir yahudi 
karşıtıdır. Dlugacz, Joyce’un Trieste’de özel ders verdiği 
öğrencilerinden biridir. Dlugacz, Ulysses’te İrlanda’ya ait olmayan bir 
isimdir. Dublin’li domuz kasabı, mundar etleri siyonist bildirilere sarar. 
(4. bölüm “Calypso” sayfa 89). 

Ayrıca Stephen’ın babası Simon Dedalus ve okul müdürü Mr. 
Deasy de yahudileri sevmezler.  

Tekrar otobüsteyiz ve 52 Clanbrassil Caddesi’nden geçiyoruz, 
bir Macaristan göçmeni Rudolph Virag (Ulysses’te Bloom’un babası) 
burada oturmuş. Leopold bu evde doğmuş ve Virag soyadını Bloom 
olarak değiştirmiştir. 

Caddenin karşısında, John Joyce (James Joyce’un babası) 
önce 4 numaralı evde oturmuş ve karısı Mary ile evlenmeden önce 
Mary’nin babasını etkileyebilmek için aynı caddede 7 numaralı eve 
taşınmış olduğunu öğreniyoruz. 
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Şimdi James Joyce’un doğduğu evdeyiz, 1882-84 arası 
Joyce’lar Dublin’in güneyinde, banliyöde Rathgar’da, Brighton Square 
West 41 numarada yaşıyorlarmış ve Joyce orada doğmuş. Doğduğu 
evle ilgili pek anısı yokmuş ve orayı babasının anılarından dinlemiş. 
Babası “seni alıp karşısındaki parkta çocuk bahçesinde oynatırdım, 
orada Cuckoo’lar vardı” diye anlatırmış. İrlanda dilinde guguk kuşu ya 
da kuku’nun adı “Cuckoo”dur. Joyce küçükken “Cuckoo” diyemez ve 
“TAKU” dermiş. James Joyce’un “Sanatçının Bir Genç Adam Olarak 
Portresi” kitabı bu “Taku” hikayesi ile başlar. 

Terenure’deki “Aziz Joseph Kilisesi’nin”119 (3 büyük azizin 
kilisesi – St. Patrick, St. Bridget, ve St. Columba) önünden geçiyoruz, 
burası Joyce’un vaftiz edildiği yermiş. Ulysses’de ise Bloom’un aynı 
kilisede katolik olarak vaftiz edildiği belirtiliyor. Bloom’un bir kere 
Protestan ve bir kere de arkadaşları ile akan suyun altında olmak 
üzere toplam üç kere vaftiz edildiğini öğreniyoruz. 

Joyce’lar, 1892 yılının başında maddi durumlarını biraz 
düzelttikten sonra, kısa süre yaşayacakları Blackrock’ta, Carysfort 
caddesi 23 numaralı ve kapısında aslan olan ev “Leoville”ya 
taşınmışlar. Bu dönemde amcası ile Joyce, evin karşısında bulunan 
Blackrock Parkı’nda koşular yaparlarmış ve babasının bir arkadaşı da 
Joyce’a spor dersleri verirmiş. Joyce, bu hikayeye “Sanatçının Bir 
Genç Adam Olarak Portresi”nde yer vermiştir.  

3. durağımız MARTELLO TOWER120 - Sandycove’dayız, en 
çok görmek istediğimiz yer.  

Tam otobüsten inince Aslı arıyor, “Tur nasıl gidiyor?” diye 
soruyor, “ah kızım burada olacaktın, herşey çok güzel” diyorum. 
Etrafta insanlar denize giriyorlar ve deniz kıyısı çakıltaşları ile dolu. 
Aklımıza Ulysses’in 3. bölümünü (Proteus) getirelim. Bu bölümde, 
Stephen siyah elbiseleri ile (matemdedir) taşlara basarak gezinir, 
gözlerini kapatır, yürürken ayakabılarının deniz kabukları ve taşlardan 
çıkardığı sesi dinler, düşüncelere dalar. Ulysses’te Joyce’un “bilinç 
akışı” yöntemini kullandığı “Proteus” bölümünün geçtiği Sandycove 
sahilindeyiz.  

Sahil boyunca yolla sahili ayıran beton duvar var, şimdi 
gözümüzün önüne Bloom’u getirelim. 13. bölüm “Nausicaa”da Bloom 
siyah elbiseleri ile (cenazeden beri değişmemiştir) sahil boyunca 
yürümektedir ve düşüncelerinin ortasında bu beton duvardan sahile 
bakar, sahilde çocuklarla oynayan Gretty ve Cissy’yi seyreder. 

Ulysses’i okuyarak buralara geldiğim için çok mutluyum ve 
heyecanlıyım, resimler çekerek Martello Kulesi’ne doğru gidiyoruz. 

                                                     
119 http://www.rathgarparish.ie/parish-churches/the-church-of-the-three-
patrons/?on=1 
120 http://www.joycetower.ie/  
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Joyce_Tower_and_Museum 
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Martello Kulesi, adını, Korsika’daki “Cape Mortella”dan121 
almıştır. Korsika’daki kule ise adını, çevrede yetişen “Myrtle” denen 
yaban mersininden almıştır. Martello Kulesi Napolyon istilasına karşı 
savunma önlemi olarak 1804’de yapılmıştır. Atış platformu, kulenin en 
üst katında, biz önce oraya çıkıyoruz. Daracık merdivenleri 
tırmanıyoruz ve yuvarlak platformdayız. Kenarlardan manzara çok 
güzel. Açık havada Howth sahiline kadar görüldüğünü söylüyor 
rehberimiz. Resimler çekiyoruz. James, Ulysses’in ilk 2 sayfasını 
okurken bir taraftan da Mulligan’ın rolünü oynayarak orta platformda 
şov yapıyor (özellikle de kitabın ilk sayfasında Stephen ile Mulligan’ın 
konuşmaları ve Mulligan’ın Stephen’in cebinden mendilini alıp kirli 
olduğunu söyleyip mendili salladığı kısım). James kule hakkında 
bilgiler veriyor.  

1904 yılından 1925’e kadar Oliver St. John Gogarty (tıp 
öğrencisi, şair) Martello Kulesi’ni savaş bakanlığından kiralamış, niyeti 
artistik bir topluluk kurmakmış ve merkezi de Martello Kulesi olsun 
istemiş, bu hiç bir zaman gerçekleşmemiş. Kuleye gelip gidenler 
arasında, “Fein” hareketinin kurucusu Arthur Griffith, James Joyce, 
genç yazar Seumas O’Sullivan, İrlandalı İngiliz Samuel Chenevix 
Trench’i sayıyor. Trench’i biz Ulysses’in 1. bölümünde “Haines” olarak 
tanıyoruz. Trench, İrlanda yeniden canlanma hareketine destekle 
İrlanda’yı baştan başa dolaşmış kişiymiş. Burada, Telemachus 
bölümünde okuduğumuz “Pantere ateş etme” olayının gerçekten 
yaşanmış olduğunu da öğreniyoruz. 

14 Eylül 1904 gecesi, Trench, rüyasında bir panterin üzerine 
atladığını görmüş ve yarı uyanık, tabancası ile şömineye ateş etmiş. 
Gogarty tabancayı almış ve Trench tekrar uyanıp tabancayı aramış o 
zaman da Gogarty tabancayla Joyce’un kayrolasının üzerindeki rafa 
ateş etmiş. İşte bu olaydan sonra Joyce orayı terk etmiş. 

Gogarty’nin acımasız eleştirilerine Joyce katlanmak zorunda 
kalmış, hatta, Trench’e Joyce’u tanıtırken “15 yıl içinde bir roman 
yazmaya niyetli adam” demiş ve şehirde “Joyce annesini öldürdü” diye 
dolaşırmış. Gogarty, bir gün, Joyce, meşhur olur da kendisi hakkında 
bir şeyler yazar diye de korkuyormuş. Düşündüğü de olmuş... 

Martello Kulesi, 1962’de Ulysses’in ilk yayıncısı Sylvia Beach 
tarafından James Joyce Müzesi olarak açılmış. Şu anda kulenin sahibi 
ve işletmecisi “Failte Ireland” (İrlanda Turizm Ofisi). Kule, şu anda 
Joyce Kulesi gönüllüleri tarafından müze olarak işletiliyor. 

James Joyce, Martello Kulesi’nde, arkadaşı Gogarty ile  
9/9/1904’den 15/9/1904’e kadar sadece altı gün yaşamış. Ulysses, 
14/9/1904 ile 15/9/1904’de Martello Kulesi’nde olanlar ile başlatılmış. 
Joyce 16/9/1904 sabahı çok erken kimseye haber vermeden Martello 
Kulesi’ni terk edip (ateş etme olayından sonra), henüz otobüsler 

                                                     
121 http://en.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Mortella 
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çalışmaya başlamadığı için de bu sahilden 9 mil yürüyerek ve 
düşünerek Dublin’e gitmiş. Joyce’un İrlanda’yı terk etme kararını bu 
yürüşte aldığını ve bir daha da Martello Kulesi’ne dönmediğini 
öğreniyoruz. Joyce, bu karardan 3 ay sonra İrlanda’dan ayrılmış ve 
değişik aralıklarla üç defa İrlanda’ya gelmiş, 1912’den sonra ise hiç 
gelmemiş. 

Kulede, üst kattan, Joyce’un “yaşam merkezi” dediği yere 
iniyoruz. Burası iki delikle aydınlatılan, şömineli yuvarlak bir odadır. 
Ulysses’in 1. Bölüm’ü “Telemachus”u anımsarsak, bu oda aynı o 
bölümde yaşananlarla döşenmiş. Odanın sol tarafında şöminenin 
önünde bir kova kömür ve bir tunç panter oturmakta, şöminenin 
yanında bir kuzine var, borusu baca olsun diye şömineye verilmiş, 
karşı duvarda bir raf var üstünde kitaplar, tuzluk, tencere, su ve çay 
fincanları, duvara dayalı bir kişilik bir yatak, yatağın iki başında birer 
sandalye, yan duvarla karşı duvar arasına bir hamak asılı, sağ 
duvarda bir sandık ve bavul var. Ortada ise yine Ulysses’te 1. 
Bölüm’deki kahvaltı masası. Üstünde bir gaz lambası, çaydanlık, bir 
süt kabı, 3 çay fincanı, 3 şişe, bir tereyağ soğutucusu ve yanına 
iliştirilmiş kağıtta şunlar yazılı: “Stephen dolaptan bal kavanozunu ve 
tereyağ kabını getirdi”. Masa üstünde açık bir kitap, tabii ki “Ulysses” 
durmakta. Hepimiz Ulysses’in 1. bölümünü anımsadık, kahvaltı sofrası 
konuşmaları, sütçü kadın olayı ve saksonyalının geylik dili eleştirileri...  

Odanın girişinde, bir çerçeve içindeki yazıda Joyce’un 
kendisinden sonra kuleye gidecek olan O’Sullivan’a yazdığı kısa 
mektup yer alıyor. Mektupta, Joyce, kuledeki odada bir valizi 
olduğunu, onun içine orada bıraktığı eşyaları (elbise, trençkot, 
ayakkabı) koyarak valizin kilidi olmadığından iple bağlayıp yollamasını 
ve bundan sonra kuleye onun adına gelecek mektupları da yeni 
adresine yollamasını rica etmektedir. 

“Gogarty’nin hatıraları” başlıklı çerçevede ise, Gogarty’nin, eve 
yerleştiğinde odanın içinde neler olduğunu anlattığı 1954 tarihli yazısı 
var. Aynı çerçeve içinde yandaki yazıda ise “Ulysses’den” odayı 
anlatan bir sayfa yer alıyor (1. Bölüm sayfa 39). 

En son, kulenin giriş katına iniyoruz ve bir adamcağız başlıyor 
konuşmaya. Yarı şov halinde Ulysses’i bize 15-20 tümceyle anlatıyor 
ve “Yes” sözcüğü ile bitiriyor. Bu katta Joyce’un yüz maskı, gitarı ve 
bazı özel eşyaları, kitaplarının değişik ve ilk baskıları, bunların içinde 
“Shakespeare and Company” tarafından basılan orijinal Ulysses de 
camekanlarda yer alıyor. Duvarlarda ise aile resimleri, arkadaşları ile 
olan resimler, ilk çekilen Ulysses filiminin afişi ve Joyce’un hayatını 
anlatan bir afiş sergileniyor. 

Girişte ziyaretçilerin alması için “The James Joyce Museum” 
başlıklı üçe katlı ingilizce ve geylik dilinde müzeyi anlatan broşür 
bulunuyor. Bu broşürün kapağı ise 1926’da Joyce’un kara kalemle 
yaptığı “Bloom” eskizi ile süslenmiş.  
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O gün müzede gönüllü olarak bulunan bir kadın ve iki erkek var. 
Çıkışta onlara ingilizce olan broşürümüzden verip kendimizi 
tanıtıyoruz. Onlar çok seviniyorlar ve hemen bize “Hangi yazarlarınızı 
okuyalım?” diye soruyorlar, şair olarak Nazım’ı öneriyoruz, romancı 
olarak ise aklımıza ilk gelenlerden “Yaşar Kemal” ve “Sabahattin 
Ali”nin isimlerini ellerindeki kağıda yazıyoruz, romanlarının adlarını 
soruyorlar, tabii ki hangisi çevrildi hangi adla bilmiyoruz ve çok 
utanıyoruz. 

Tekrar otobüse binip Sandycove sahil kasabası Glasthule’de 
yemek için kısa bir mola veriyoruz. Saat 14:00’de tekrar yola çıkmak 
üzere hepimiz değişik lokantalara dağılıyoruz. Buradaki tüm lokantalar 
ve dükkanlar mutlaka Joyce’u ya da Ulysses’i anımsatacak bir resim, 
afiş veya posterle süslenmiş. 

Şimdi şair Denis Florence MacCarthy’nin evinin karşı 
kaldırımındayız, evde şu anda insanlar yaşadığı için içeri 
bakamıyoruz. Burası geniş bahçe içinde tek katlı bir ev. Denis 
MacCarthy çok çocuklu olduğu için eve sürekli odalar ilave ettirmiş. 
Ulysses’in 2. Bölümü’ndeki (Nestor) “Mr. Deasy”’nin okulu burasıymış 
ve Joyce burada 1904 yılının Mayıs ayında bir ay öğretmenlik yapmış. 
Ulysses’in 2. bölümünde Stephen’ın sınıfındaki öğrencilerden 
“Armstrong, Talbot, Cochrane” gerçekten Joyce’un öğrencileri olmuş. 
Bizim üzerinde durduğumuz yolun üzerinde çocuklar çıkıp hokey 
oynarlarmış. 

Dublin’in 2-3 km güney doğusunda Sandymount sahilindeyiz. 
Burada Strand Road’da James ve Gretta Cousins’ların evi varmış. 
Joyce 8 Haziran 1904’den sonra 1 hafta kadar onlarda kalmış, 
akşamları gitar çalıp şarkılar söylemişler. Eskiden Sandymount 
sahilinde olan bu ev şimdi içerlerde kalmış, deniz doldurulmuş, yan 
tarafta kilise var. Kilise eskiden sahile çok yakınmış, insanlar kiliseden 
gelen müziği sahilde duyarlarmış. Karşımızda, Sandymount Green 
Parkı, çok geniş uçsuz bucaksız gibi duran bir park alanı. Sandymount 
Green’de önümüzde duran geniş cadde 13. Bölümde kilise müziği 
duyulan yer ve New Bridge caddesinde yaşayan  Paddy Dingam’ın 
cenazesini götürdükleri yol ve bu yol aynı zamanda 12. Bölüm’de, 
Bloom’un Paddy Dingam ailesinden dönüş yoludur.   

James Joyce bu evde kalırken eşi olacak kişi Nora Barnacle ile 
tanışmış ve sonradan “Bloomsday” diye anılacak olan 16 Haziran 
1904 gününü bu evde geçirmiş. Evin üstündeki tabelada “James 
Joyce, romanı Ulysses’de geçen 16 Haziran 1904 günü bu evde 
kalmıştır” yazılı. 

James Joyce, Nora Barnacle ile ilk kez 10 Haziran’da Nassau 
caddesinden aşağı inerken Trinity College civarında karşılaşır. Joyce, 
birşeyler söyleyince o da cesurca karşılık verir. Nora Barnacle 
Galway’den gelmiştir ve bir otelde çalışmaktadır. 14 Haziran’da 
buluşma sözü ile ayrılırlar. O gün Joyce sözleştikleri yere gider ama 
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Nora’yı göremez. James ve Gretta Cousins’larda kaldığı için onlara 
gider ve Nora’ya keyfinin kaçtığını belirten bir pusula gönderir. 16 
Haziran 1904’de ilk defa buluşup çıkarlar. O gün Joyce için annesinin 
ölümünden sonra hissettiği yalnızlığı ilk defa ardında bıraktığı tarihtir. 
Nora’ya “sen beni erkek yaptın” der.  

En son olarak Otobüsümüz bizi North Richmond Caddesi’ne 
götürüyor. Joyce ailesi ile gençlik yaşantısının bir bölümünü burada 
geçirmiş. 13 Richmond Caddesi’nde yaşamış. 

Son durağımız James Joyce Merkezi’ne giderken rehberimiz 
bize Ulysses’in son iki sayfasını okuyor, “Yes” ile bitiyor sözcükleri. 
“Evet” sonunda James Joyce Merkezi’ndeyiz ve burada bir saatimiz 
var, önceki gün gezemediğimiz müze kısmını bugün gezeceğiz, alt 
katta bir kitap ve anı eşya satış kısmı,  üstte de iki kat var. Katlardan 
biri sergi salonu, siyah beyaz çekilmiş 60 tane fotoğraf tarih sırasıyla 
duvarlara asılmış. İlk resim “41. Brighton Square” yani James 
Joyce’un doğduğu ev, 1900’lu yıllardaki Dublin sokakları, köprüleri, 
insanları, çocukları, binaları, okulları, at arabaları, nehirdeki gemileri, 
sinemaları ve bir şehirde ne aklınıza gelirse hepsinin fotografı yer 
alıyor. Bu fotoğraflar “Lee Miller” in arşivinden alınmış. 

İkinci katta, temsili bir yataklı çalışma odası, odanın içinde 
Joyce’un giysileri, çalışma masasında kullandığı eşyalar ve duvarda 
küçük bir kitaplık var.  

Kapıda şöyle bir yazı asılı: “Yazarın Çalışma Alanı: James 
Joyce, Ulysses’i gizlenerek gözden uzakta yazmadı. O, romanı, eşi 
Nora ve iki çocuğu ile paylaştığı yaşam alanı olan dairede gürültülü, 
canlı ev ortamında, her yerde yazdı. Ulysses, Trieste, Zürih, Paris’te 
kiralanan apartmanlarda her bulduğu yeri çalışma alanına çeviren 
dahi Joyce tarafından yazıldı” 

Bu salonda ayrı bir bölmede ise Joyce’la ilgili filim gösteriliyor 
her 15 dakikada bir başlayan sesli video görüntüleri duvara 
yansıtılmış, etrafta sandalyeler, isterseniz mola verip James Joyce’un 
yaşamöyküsünün filmini izliyorsunuz.  

Dolu dolu yaşadığımız bir günün ardından, kafamda 
düşünceler, arkadaşlarla, Dublin’deki “Liffey” nehrini ya da 
İrlandalıların söyleyişi ile “River Liffey”i dik kesen “O’Connell” 
Caddesi’nden aşağı doğru yürüyoruz. Tam buralarda James Joyce’un 
yontusu olacak diye aranırken sokak köşesinde bir dükkana 
soruyorum, “bilmiyoruz” diyorlar, daha 100 metre gitmeden hemen 
solumuzda bir sokak birleşiminde elinde bastonu, gözlüğü, siyah 
elbiseleri ve şapkası ile James Joyce’un yontusunu görüyoruz.  
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Yontunun üstüne yerleştirildiği taşa 2-3 tane Dublinli oturmuş. 

Biz de grupça resim çektireceğiz, yontunun etrafına tırmanıyoruz, 
kimimiz koluna giriyor kimimiz yanında duruyor ama önde oturan 
Dublin’lilerden hiç hareket yok, “kalkalım” demiyorlar. Bizim grup, 
James Joyce ve Dublin’lilerden oluşan fotoğrafımız işte böyle çekiliyor. 
Bu yıl James Joyce’un Dublinliler kitabının basımının 100. yılıymış. Bu 
kutlamayı James Joyce yontusunun etrafında bizler ve Dublin’liler 
birlikte ölümsüzleştiriyoruz. 

Ekin Yazın Dostları’nın Yazarlar Müzesi Gezisi 

Başka bir gün ziyaret ettiğimiz “The Dublin Writers Museum”122 
(Dublin Yazarlar Müzesi) 18 Parnell Square’de,18 Yüzyılda yapılmış, 
yüksek tavanlı ve tavanı resimlerle süslü, duvarları, kapıları, 
şamdanları, avizeleri hepsi özgünlüğünü koruyor. Bina iki katlı, girişte 
kayıt masasına kendimizi tanıtıp Ekin Yazın Dostları’nın İngilizce 
broşürünü bırakıyoruz ve ellerimize de birer kulaklık, ilk kattan 
başlıyoruz gezmeye. Giriş katı iç içe iki sergi odası, sonra uzun bir 
koridor, koridorun duvarlarında resimler, yazar büstleri ve arka 
bölümde ise hatıra eşya ve kitap satış bölümü yer alıyor. Önce sergi 
odalarını geziyoruz. Odalarda, açık kitap sayfalarının ya da yazarların 
özel  eşyalarının bulunduğu camekanlar, duvarlarda fotoğraflar, bazı 
yazarların büstleri, her birinin üstünde bir numara yazılı, o numarayı 
kulaklıkta tuşlayıp dinliyoruz.  

Burada bize tanıtılan yazarların bir çoğu İrlanda yazınını 
uluslararası platforma tanıtmış kişiler: İrlandalı oyun yazarları Samuel 
Beckett, Oscar Wilde, Iris Murdoch, George Bernard Shaw, İrlandalı 
şairler, romancılar ve öykü yazarları James Joyce, John Mullington 
Synge, William Butler Yeats, Jonathan Swift, Oliver Gogarty, ve 
anımsayamadıklarım.  

Gulliverin Seyahatleri, Dracula, Ulysses, Godot’yu Beklerken, 
gibi kitapların ilk ya da eski baskılarını görüyoruz. Bunların yanında 
yazarların kalemleri, kullandıkları daktilolar, Lady Gregory’nin opera 
gözlüğü, Austin Clarke’ın çalışma masası, Samuel Beckett’in telefonu, 
Mary Lavin’in oyuncak ayısı, “Mesih” oratoryosunun açılış konserinde 
Handel’in kullandığı sandalye daha neler neler. 

Yukarıya çıkıyoruz merdivenler resimlerle süslü, yukarıda 
büyükçe bir salon ve salonda yazarların resimleri ile süslü duvarlar 
var. Salonun en uzun duvarının önünde Joyce’un piyanosu, yanında 
büstü duvarda büyük resimleri yer alıyor. Bir büyük resimde ise James 
Joyce, babası John Joyce ve oğlu Giorgio Joyce yani 3 kuşak bir 

                                                     
122 http://www.writersmuseum.com/ 
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arada. Yazarlar Müzesi’ni de gezi programımıza sığdırdığımız için 
mutluluk duyuyoruz.  

Ekin Yazın Dostları’nın İrlanda Adası Gezileri 

Ekin Yazın Dostları’yla, adanın kuzeyine, Kuzel İrlanda 
topraklarına ait olan Belfast’a gittik.  

Belfast’ta yıllarca yaşanan ayrımcılık, savaş izleri duruyor, 
aslında savaş protestanlar ve katolikler arasında gibi yansıtılsa da bu 
olay resmen toprak savaşı. Belfast’ta gördüğümüz en güzel şey ise 
botanik bahçesi ve büyük bir parka da komşu olan Queen’s 
Universitesi. Üniversite 160 yıllık bir eğitim merkeziymiş, tüm  binaları 
eski yapılar, görüntüyü bozacak hiç ilave bina yapılmamış. Ana 
Kampus’un  arka sokağında uzun uzun binaların kapılarında her 
bölümün adı yazılı hepimiz istediğimiz ya da okuduğumuz bölümün 
kapısının önünde resim çekiyoruz.  

Başka bir gün İrlanda adasını enine kat edip Cliffs of Moher 
turu yaptık. Cliff’lere giderken yolda Galway’e uğradık. Avrupa’daki ve 
İrlanda adasındaki tüm kentler gibi, yine bir ırmak kıyısına kurulmuş 
çok güzel bir şehir olan Galway’i gördük. Tabiat olarak yolda 
gözümüzü doyuran yeşilliklere bu şehirde bol çiçekli bitkiler de 
eklendi. Küçük ama çok şirin bir kent Galway, tekrar geldiğimde hiç 
olmazsa bir gece kalmak isterim.  Şehrin en merkezi caddesinde 
“Oscar Wilde” ın yontusu bir sırada oturuyor, sokak sanatçıları da her 
köşede. İlginç olan Dublin’de de Galway’de de şehirde çok sanatçı 
çalıp söyüyorlar ama hiç gürültü kirliliği yok. Çok zevk alarak 
dinliyoruz. Oscar Wilde yontusunun önünde arp çalan bir hanım, öbür 
sokağın başında ise gitar çalıp şarkı söyleyen 4-5 genç, sanki çicek 
bahçesinde müzik dinler gibi dolaşıyoruz Galway sokaklarında.  

Cliff’leri bu sefer yazın geziyoruz, daha doğrusu gezmeye 
çalışıyouz, hava çok güneşli ve sıcak. Aydın’ın “bir daha kışın 
gelmem” dediği Cliffs of Moher’in kışın gözümüze daha görkemli 
göründüğünü anımsıyoruz. Tekrar gelirsek kışın geleceğiz. Rüzgar 
uçursa da, soğuktan üşüsek de, okyanus suyu Cliff’lere çarpıp bizi 
ıslatsa da, doğanın kışın daha görkemli olduğunu düşünüyoruz. 

James Joyce’un Dublin’ini Yaşamak  

İlk gün gittiğimiz Bewley’s restaurant’ında James Joyce’un 
balkonunu görmek, başka bir gün Stephen Greens parkında 
dolaşırken tamamen tesadüfen James Joyce’un büstünü görmek ve 
yazarlar müzesinde James Joyce’un kendi sesini dinlemek benim bu 
gezide yaşadığım sürpizlerden birkaçıydı. 

Benim için, bu gezinin amacı büyük ölçüde, Ulysses kitabının 
peşinden, Bloomsday’i ve  Dublin’i yaşamaktı. Aynı anda Dublin’in 
değişik noktalarında, başka başka Bloomsday etkinlikleri vardı ve hep 
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bunlardan birini seçmek zorunda kaldık. Aklımız kaçırdığımız diğer 
etkinliklerde kaldı. 

Hatice hocam gezi sırasında, bir gün, “James Joyce’un beni 
bırakmadığını” söylemişti, aslında “ben onu bırakamıyorum”. Benim 
için Ulysses’i çözmemin bitmediğini düşünüyorum. Fırsat bulursam 
önümüzdeki 16 haziranlarda James Joyce’un Dublin’ini tekrar 
yaşamak isterim. 

Gelecek yıllarda, Ekin Yazın Dostları’nın, başka bir kitapla 
başka bir ülkeye ya da ülkemizden bir kitapla o kitabın konusunun 
geçtiği şehrimize yolculuklarının sürmesi en büyük dileğim. 
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EY DOST- Dublin 

Nurselva Ünsur 
 

Ekin Yazın Dostları grubunda, Haziran ayı kitabı olarak, James 
Joyce’un yazdığı Ulysses  önerildiğinde,  bu kitaba dair hiçbir bilgim 
yoktu. Ama  bu  kitabın  peşinden    İrlanda’ya, Dublin’e gideceğimizi 
öğrenince çok heyecanlandım. Çünkü,  bu sıra dışı ülkeyi çok merak 
ediyordum. 

Havaalanından, kent merkezindeki otelimize , soldan işleyen 
akıcı trafikte rahatlıkla ulaştık.  İstanbul  trafiğinden sonra çok iyi geldi 
doğrusu. Düşünsenize ülkenin doğusundan  çıkıp, batı kıyısına kadar 
hiçbir trafik içine girmeden gidiyor ve dönüyorsunuz. Hem de insanı en 
çok mutlu eden, çimen kokuları eşliğinde. Ne güzel! En kalabalık, en 
işlek caddelerde bile, bisikletli pek çok insan vardı. Bu durum çok 
hoşuma gitti, İstanbul’a döner dönmez bodrumda pinekleyen 
bisikletimi çıkarıp, kullanmaya karar verdim. 

İçimizin  dışımızın  Ulysses  olduğu İrlanda günlerinde, 
rehberlerimiz, ve onların verdiği bilgileri tercüme eden arkadaşlarımız 
sayesinde, ülke tarihi hakkında bilgi sahibi oldum. Örneğin, Keltler’in 
kayıp bir halk olduğunu zannederken, İrlandalıların asıllarının Kelt 
olduğunu, kendilerine özgü alfabe ve dilleri olduğunu öğrendim… 

Martello Tower’i gezmek, bana çok ilginç geldi. Ulysses’in bir 
bölümünde  kahramanlar  kulede yaşıyordu, kitapta okumuştum fakat 
bir türlü hayalimde canlandıramıyordum. Kuledeki odanın aynı kitapta 
anlatıldığı gibi döşendiğini, Stephen’ın yatağını,  çalışma masasını, 
hamağını, fincanını, tabağını kitaplarını gördüm. Bence her  kitap,  
hayata açılan bir kapı, İrlanda’nın rengarenk kapıları gibi. Ulysses’in 
kapısını açan değerli arkadaşımız  Nurdan hanıma ne kadar teşekkür 
etsem azdır…  
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Dublin’de çiçekçi 
 

 
Davy Byrnes’un pub’ının önünde
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Galway’de Oscar Wilde yontusu ile 
 

 
Dublin’de köprüde 
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İrlanda Anılarım 

Rengin Yıldırım 

Dublin Yolculuğu 

İngiltere her zaman en sevdiğim ülkelerden biri olmuştur. Belki 
çocuk yaşta almaya başladığım İngiliz Kültürü (TED  Ankara Koleji, 
eşzamanlı Fenmen Bale Okulu ve İngiliz kurucularının üzerimde 
bıraktıkları etki), konuşulan dili anlamanın avantajı, ilk ziyaret edilen 
ülke vs... gibi nedenler dolayısıyla İngiltere bana hep büyülü gelmiştir. 
İrlanda’ya yola çıkarken bu çok sevdiğim kültürün haksızlığa uğramış 
horlanmış kardeşine ziyaret bende inanılmaz merak duygusu 
uyandırıyordu. Grup üyeleriyle çok yakın bir arkadaşlığım yoktu; 
sadece sınırlı sayıda toplantıya katılabildiğim için uçağa binerken 
gördüğüm bir kaç tanıdık sima ve ses dışında hemen herkese 
yabancıydım. 

Dublin’e iner inmez grupta kaynaşma başladı. Şehirde buluşma 
noktamıza geldiğimizde Nurdan hanım ve Aydın beyin sempatik 
yüzleri ve gülen gözleri sayesinde kendimi güvenilir ve sıcak bir 
ortamda hissettim. Otelimiz çok şık, otantik, merkezi konumuyla da 
çok isabetli bir seçimdi. Etrafında çok sayıda restoran pub ve hemen 
karşısında yer alan büyük ve ekonomik supermarket orada 
konakladığımız süre içinde çok rahat etmemizi sağladı. Şehir Liffey 
nehri yakınındaki alan merkez olacak şekilde yapılanmıştı… Temel 
olarak 18. Yüzyıl şehir mimarisi örneklerindeki evlerin oluşturduğu 
yapıların alt katlarında klasik eski Irish barları görmek tanıdık bir 
sıcaklık sunuyordu… Özellikle Temple Bar bölgesi canlı müzik yapan 
ve klasik İrlanda danslarını sergileyen İrlandalıların yoğun olarak 
gittikleri tipik barlarla doluydu. Sokaklara taşan canlı müzik eğlenen 
danseden insanlar bu ülkede herşeyi aynı anda bulabileceğinizin bir 
göstergesiydi.. Günümüz İrlandası’nda Dublin diğer İngiliz şehirleri gibi 
klasik Georgian (ingiliz terminolojisinde neo klasik) yapıda bir şehir 
olarak tanımlanıyor. O tarihte yaşayan ingiliz kralları nedeniyle bu 
mimari tarza Georgian tanımı verilmiş. Herşey uyumlu birbirinin eşi ve 
simetrik sokaklar ızgara tarzı yerleşim gösteriyor. Binalar farklı 
renklerle canlanıyor. Hikayeye göre bir İngiliz kralının ölümünün 
ardından yas geleneği adına İrlandalılara kapılarını siyaha boyamaları 
söylendiğinde herbiri kapısını farklı renkte boyayarak tepkisini vermiş. 
İrlandalılar sıcak konuşkan insanlar Türkleri de çok seviyorlar.  
Özellikle Kuşadası İrlandalılar arasında  çok bilinen bir bölge.. Daha 
önce beni çok etkileyen Angela’nın Külleri kitabında anlatılan 
yoksulluk, açlık ve Amerika’ya göç eden İrlandalı arkadaşlarımın 
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hikayeleri hep bu ülkeye içimde bir sempati uyandırmıştı. Dublin 
merkezinde belki de en önemli görülmesi gereken yerlerden biri Trinity 
College. Okul 1592’de Queen Elizabeth I tarafından protestan ağırlıklı 
eğitim verilmesi için kurulmuş. Uzun yıllar İrlanda’nın en prestijli 
okullarından olmuş. Orjinalde  Protestan erkekler için yapılandırılan 
okulda günümüzde öğrencilerin bir çoğu kız ve katolikmiş. Turistler 
için en enteresan nokta  Kells adlı kitabı barındıran müze, burada 
kamera kullanımı yasak dolayısıyla kitabı görmek isteyenlerin Trinity  
College ziyareti şart, yine hikayeye göre dana derisinden yapılan 
kitabın yapımı için 185 adet küçük buzağıya kıyılmış… Kütüphane üst 
katta ve tavana kadar sıralanan kitaplarla dolu. Trinity College ziyareti 
sırasında grubu kaybediyorum çünkü aklım telefonumu şarj etmek için 
uygun kablo prizi bulmakta, bu nedenle daldığım bir dükkandan 
çıktığımda yalnız olduğumu keşfetmem beni ürkütmüyor. Aydın beyle 
kısa bir telefon görüşmesi ardından Trinity College bahçesinde içeriye 
girmeyen grup üyeleriyle buluşuyorum. İçerisi gerçekten görülmeye 
değer o kocaman bahçeler bile gözünüzü yeşile doyuracak alanaları 
kaplamış... En hoşuma giden parçalardan biride metal dünya heykeli 
orada çektirdiğim fotoğrafta gözlerimin içi gülüyor... 

Dublin, James Joyce dışında, William Butler Yeats, ve Oscar 
Wilde gibi son yüzyılın önemli yazarlarına ev sahipliği yapmış. 
James Joyce daha çok Dublin’in arka sokaklarında dolaşıp, buradaki 
yaşamın tehlikelerle dolu yüzünü gözlemleyerek, modern bir bilinçlilik 
tarzı içinde okuyucuya iletmiş düşüncelerini… adımlarında dolaşarak 
Dublin’i tanımaya çalıştığımız kitabı Ulysses’te 16 Haziran 1904’de tek 
bir günde yaşananları anlatmakta. Yazarın anısına tüm şehir tiyatro 
oyuncuları gibi giyinip eski Dublin’de yazarın  günlerine geri dönerken, 
onların aralarına karışıp zaman içindeki dönüşümün sevincini 
sürmekte çocuksu bir keyif veriyor tüm gruba. Barlarda şapkalarımız 
başımızda şaraplarımızı içerken klasik kostümleriyle Dublinlileri 
aramıza alarak resim çektiriyoruz. Hepimizin yüzünde çocukluğumuza 
dönmüş bir ifade... 

Şehrin göbeğinde küçük bir sürpriz gibi karşınıza çıkan St. 
Stephen Parkı ise anlatılmaz yaşanır bir alan. Parkın ortasındaki 
küçük gölde ördekler ve kuğuları izleyebilirsiniz. Biraz daha içlere 
doğru çok güzel bir bahçenin çevresindeki banklarda dinlenebilir, 
çimlerde uzanabilirsiniz. Kitabınızı alıp şehrin ortasındaki doğada 
bambaşka bir ruh halinin tadına varabilirsiniz. 

Dublin’in en hoşuma giden köşelerinden biri de James Joyce’un 
çok kısa bir süre yaşadığı Martello kulesi, burası Sandycove adı 
verilen deniz kenarı yerleşimli bir alan, kalenin hemen yanında “forty 
foot” denilen bir plaj var. Ulysses’in açılış kısmında mekan bu kuledir. 
Burası müze olarak ziyaret edilebiliyor. Sandycove yazlık bölgeleri 
andırıyor, Alaçatı tadında bir yer küçük butik restoranları ve şık 
dükkanları ile turistleri çeken bir yapısı var. 
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Ziyaretim tahminimden daha çok etkileyici oldu; çünkü genelde 

ziyaret edilen ülkenin ya doğasını beğenirsiniz ya yemeklerini 
seversiniz ya insanları, müziği size enteresan gelir ya da uygarlık 
basamaklarında aldığı adımlar sonrası; mimarisine edebiyatına 
insanlarının yaşanmışlıklarına duyduğunuz hayranlık size büyüleyici 
gözükür. İrlanda’da bunların hepsi vardı. 

Doğa yemyeşil… mevsimlerden bahar olmasının avantajıyla bol 
yağış alan bölgenin doğal yeşil bitki örtüsü göz kamaştırıcı ama beni 
en çok etkileyen doğa harikasıyla Cliffs of Moher’e ziyaretim sırasında 
karşılaştım. Hani dünyanın sonu burası diye düşünüp nutkunuz tutulur 
ya, hani evreni, tanrıyı daha iyi algılar, Mevlana’nın dediği gibi 
hiçliğimizi maddesel olarak daha net hissedersiniz, işte tam öyle… 
Kayaların dikliği ve boyutu okyanusun rengi ve derinliği ile 
kucaklaştığında inanılmaz bir büyü ve doğa harikası oluşturuyorlar. 

Adanın kuzeyinde Belfast hala sterlin kullanılan bölge, bu bölge 
zamanında gerçek politik savaşların yaşandığı zor günlerin ve 
karşılıklı çatışmaların geçtiği bir alan. Günümüzde ateş kes hakim 
ama duvar yazıları hala eski mermi göçüklerini içeren evler ile bir film 
karesi gibi… Belfast ziyareti Türkiye’de daha yeni yaşadığımız Gezi 
olayları nedeniyle kardeş kavgasını yeniden yüreğimde hissetmeme 
neden oluyor bana hoşlanmadığım şeyleri hatırlattığı için sevmiyorum 
gezinin bu bölümünü… Burada Belfast sokak ressamlarının tasvirlerini 
görüp dünyanın en uzun barış duvarına notlarımızı yazdık. Bence 
yapılması gerekliydi, ama itiraf etmem gerekirse gezide bana en az 
zevkli gelen gündü. Politikadan kavgadan ve çatışmadan 
hoşlanmadığımdan olsa gerek… Dönüşte Dublin yerine Howth’a 
gitmek gerginliğimi üstümden atmama yardımcı oluyor. Bu küçük 
deniz kenarı köşe de sanki çok sevip beynimin bir köşesine 
sakladığım eski bir dekor gibi... Tanıdık bir masalın içine girmişim 
huzurunu veriyor. Nefis bir akşam yemeği ve bugüne kadar içtiğim en 
güzel şaraplardan biri başımın dönüşünü hızlandırıyor. Grup o akşam 
daha bir kenetleniyor. Dönüş yolunda tren istasyonu önünde şarkılar 
söyleyip dans ediyoruz… 

Organizasyon hazırlığını yapan Aslı’nın kusursuz ev sahipliği ve 
tükenmez enerjisi ile son nefesine kadar bıkmadan usanmadan 
herşeyi bize anlayıp anlatmaya uğraşması ve seçimleri sonucu ideal 
bir program ve çok rahat etmemizi sağlayan konforlu transport 
olanağımız geziyi çok daha kolaylaştırdı. Şoförümüz Shaun’ın 
sıcaklığı şarkılar ve esprileri de yaşadığımız aile ortamına katkıda 
bulundu. 
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Dublin 

Seray Anıl 
Uçağımız Cumartesi sabahı Atatürk Havalimanı’ndan oldukça 

erken bir saatteydi, neyse ki Füsun beni Cuma gecesi evinde misafir 
etti de uçağı kaçırma korkusuyla bütün geceyi Üsküdar’daki evimde 
uykusuz geçirmekten kurtuldum. Sabah 4:30’da uyandığımda 
Gülcihan havalimanına varmış ve beni de içeren Facebook yer 
bildirimini yapmıştı bile. 

Uçak yolculuğumuz Ekin Yazın Dostları’yla olan her anımız gibi 
çok keyifli geçti. Aydın Bey’in kulaklarını da çınlatarak Gülcihan’la 
uçakta çilingir soframızı kurduk. 

Otelimiz ismi gibi (Central Hotel) Dublin’in merkezinde bulunan 
her yere yakın bir oteldi, ben otelin ismini “Agatha Christie Oteli” 
olarak değiştirdim, eski ama sevimli otelimiz bana Agatha Christie 
romanlarının birinden çıkmış gibi geldi. 

Yeni yerlere kolay uyum sağlayamayan biri olmama rağmen 
otelimize birkaç yüz metre mesafede olan Grafton Street’e adım atar 
atmaz kendimi İstanbul’da gibi hissettim ve bu Dublin’e ait olma hissi 
gezi boyunca sürdü, bundan önceki yurtdışı tecrübelerimde bu hissi 
duyumsamadığımdan Dublin benim için özel şehirler arasındaki yerini 
almış oldu. Dublin’in bu hissi vermesi kesinlikle görsel benzerlikler 
sayesinde değil, eğer öyle olsaydı Lizbon Dublin’i kolaylıkla safdışı 
bırakırdı, Dublin’in bu hissi yaratmasında söz konusu olan daha çok 
tanımlanması pek de kolay olmayan sezgisel birtakım özellikler. 
İlk günümüzde beni en çok etkileyen Trinity College kütüphanesini 
ziyaretimiz oldu. Göz alabildiğine uzun kütüphanede kitaplar ve önemli 
düşünürler ile bilim adamlarının büstleri her iki yanımızda akıp 
gidiyordu. Sağda Homeros ile başlayan büstler solda ise Shakespeare 
ile açılıyordu. Yıllardır günler ve geceler boyu karşı karşıya duran 
Homeros ve Shakespeare...  

Dublin’deki ikinci günümüz Belfast gezisine ayrılmıştı. 
Dublin’den Belfast’ta kiralayacağımız Kara Taksi’lere kadar olan yolu 
Paddywagon’un harika rehberi Shaun ile kat ettik, Shaun kızıl saçları, 
beyaz teni ve çilleriyle tipik İrlandalı tariflerine o kadar uyuyor ki... 
Belfast turu İrlanda tarihi ve politikası hakkında pek fazla bilgisi 
olmayan benim gibi biri için yıllar içinde kaybettiğim şaşırma 
duygumun yok olmadığını, sadece gündelik hayatın tekrarları sonucu 
uyuştuğunu anlamam için oldukça iyi bir fırsat oldu. Belfast turu tıpkı 
gezimiz içinde açılan bir parantez  ve başladığı an herşeyi donduran 
bir film gibiydi. Katolikleri temsil eden yeşil renge sahip tur 
otobüsümüzle gidebileceğimiz son noktaya kadar gittikten sonra kısa  
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Seray Anıl Gogarty’nin barının önünde 
 

 
Howth istasyonunda dinleti sonrası
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Martello Kulesi’nde Ulysses’in 1. bölümü okunurken 
 
 

 
Sweny Eczanesi’nin önünde Dublinliler ile 
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bir öğle yemeği molasının ardından Kara Taksi’lere binip Protestan 
bölgesine doğru yol almaya başladık. Protestan mahallelerinde bizi 
evlerin dış duvarlarındaki devasa boyamalar ve heybetli odun yığınları 
karşıladı. Katoliklerle Protestanlar arasındaki mücadelelere militarist 
göndermelerde bulunan bu görüntüler gizemli oldukları kadar da 
tedirgin ediciydiler. Bizim bulunduğumuz sürece Protestan bölgede 
hayat her zamanki akışında gibiydi, sokaklarda koşturan çocuklar ile 
ev işleriyle uğraşan kadın ve erkekler bizleri onca tedirgin eden bir 
bölgede yaşamıyor gibiydiler. Birleşik İrlanda’yı savunan ve IRA’nın da 
fikir birliğinde olduğu Katoliklerle, Belfast’ın İngiltere’ye bağlı kalmaya 
devam etmesini isteyen Protestanların yaşadığı bölgeleri boylu 
boyunca duvarlar bölüyor ve bu iki bölge arasındaki ulaşım belli bir 
saatten sonra tüm kapıların kapanmasıyla birlikte tamamen kesiliyor. 
Ancak tüm bu önlemlere rağmen çatışmaları önlemek olası değil, 
terörist gruplar Belfast’ın asıl hakimi olmaya devam ediyor. Gündüzleri 
şehir merkezinde birlikte çalışan Katolikler ve Protestanların iletişimi 
kendi bölgelerine çekildiklerinde kesilmiş oluyor. Protestan 
bölgesindeki gezimizi tamamlamamızın ardından iki bölgeyi ayıran 
duvarın Protestan bölgesi tarafında olan yüzüne daha da yaklaşıyoruz 
ve şoförlerimiz bizlere birer ispirtolu kalem veriyor, duvarın bu 
bölümünde gelenek duygularımızı ya da dileklerimizi duvara dökmek, 
doğrusu Protestan bölgedeki kasvetli gezintimizin ardından içimizi 
duvara dökme ihtimali hepimize çok iyi geliyor. Ben duvara “Birbirinizi 
sevin” notunu düştüm. Yazılarımızı tamamlamamızın ardından Katolik 
bölgesine doğru yol almaya başlıyoruz. Katolik bölgede bizi şehircilik 
açısından daha gelişmiş bir manzara ile daha örgütlü ve daha derinlikli 
bulduğum bir mücadele biçimi karşılıyor. Katolik bölgesindeki oldukça 
sistemli duvar resimleri ile yazıları Belfast’taki ve dünya üzerindeki 
daha başka birçok mücadeleye yönelik göndermeler ve anmalar 
içeriyor, bu göndermelerden biri de Türk-Kürt kardeşliğine yönelik. 
Kara Taksi şoförleri oldukça profesyoneller ve çok ketumlar, hangi 
mezhebe ait olduklarına dair renk vermeme konusunda son derece 
ısrarcılar; bu tavırlarının işlerinin gizemini arttırmaya yönelik bilinçli bir 
tercih olduğunu düşünüyorum. Belfast’taki kısa gezintimize gerçekten 
de umulmadık bir gizem hakimdi. 

Belfast’ta geçerli para birimi Paund. Paund’un İngiltere, İrlanda 
ve İskoçya Paundu gibi çeşitleri olduğunu ancak gezi dönüşü elimde 
kalan Paundları Türkiye’de bozduracağım zaman öğrendim. Elimde 
kalan 10 İrlanda Paund’una yüksek komisyon nedeniyle kimi döviz 
bürosu 7 TL kimi döviz bürosu ise 20 TL bedel biçti, bense daha 
yüksek bedel biçecek bir döviz bürosu bulma umuduyla paramı 
bozdurmayı bir süreliğine erteledim. Ancak birkaç gün sonra 
cüzdanımı çaldırdım, cüzdanımı bulan beyefendiden cüzdanımı teslim 
aldığımda Türk Liralarımla birlikte 10 İrlanda Paundumun da yerinde 
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yeller esiyordu, böylece bu İrlanda Paundu konusu da acı tatlı bir 
hikayeye dönüşmüş oldu. 

Güne noktayı Howth’ta yediğimiz güzel akşam yemeğinin 
ardından Tren İstasyonu’nda verdiğimiz konserle koyduk. Aslı’nın 
şarkı söyleyenlerin önüne şapkasını ters olarak koyuşunu görmek ise 
hepimizi kahkahalara boğdu. 

Üçüncü günümüz Bloomsday idi. James Joyce Center’dan 
Martin eşliğinde kitapta anılan yürüme mesafesindeki önemli yerleri 
gezdik, Martin’in anlatımları ve okumaları eşliğinde Ulysses’i biraz 
daha iyi anlamış olmakla birlikte Ulysses’i anlamanın sonu olmadığını 
da anlamış oldum.  

Martin’le olan gezimizin bitmesinin ardından tıpkı Leopold 
Bloom gibi Davy Brynes’te şarap eşliğinde Gorgonzola sandviçi 
yemeye gittik. Leopold Bloom dışlanmış bir karakter olarak 
tasarlanmış, okuyucunun da antipatisini çekecek tavırlar yazar 
tarafından özellikle kendisiyle buluşturulmuş. Leopold Bloom’a karşı 
bir antipati farkında olmadan bende de oluşmuştu ve sabah 
kahvaltısında böbrek yemeye bayılan Leopold Bloom’la yemek 
zevklerimizin ortak olamayacağını dolayısıyla benim gibi yemek seçen 
birinin Leopold Bloom’un sevdiği Gorgonzola sandviçini 
yiyemeyeceğini düşünüyordum ki düşündüğüm gibi de oldu. Oldukça 
küflü bir peynir olan Gorgonzola peynirini yiyemesem de Leopold 
Bloom’un şarap zevkini dört dörtlük bulduğumu itiraf etmeliyim. 
Bloomsday anısına tüm “pub”larda James Joyce’un taktığı şapkaları 
andıran şapkalar dağıtılıyordu. Davy Brynes’ten aldığım şapka uzun 
yıllar boyunca kütüphanemin başköşesini süslemeye devam edecek 
gibi gözüküyor.  

Dublin’de beni en çok şaşırtan kiralık kiliseler oldu. Katolik 
bölgede kiralık Protestan kiliselerine rastladık. Bu kiliselerden birinin 
birkaç yıl önce gece kulübü olarak kullanıldığını duyunca kulaklarıma 
inanamadım. Bu tavrın mezhepler arasında bir çeşit soğuk savaş mı 
yoksa sadece arz fazlasından kaynaklanan art niyetsiz bir durum mu 
olduğuna ise tam olarak karar verebilmiş değilim. 

Ekin Yazın Dostları İrlanda’da bir tiyatro hem de Ulysses 
üzerine bir tiyatro izleme fırsatı yakalar da hiç o fırsatı kaçırır mı... 
Üçüncü günümüzün akşamında bir grup Ekin Yazın Dostu içkilerimiz 
eşliğinde iki perdelik Blooming Ulysses oyununu izledik ve bu oyunu 
unutulmazlarımız arasına not ettik. 

Dördüncü günümüzde ise otobüs ile Bloomsday turuna katıldık. 
Bu turun benim için unutulmazı Martello Tower oldu. Ulysses’in 
Martello Tower’da Buck Mulligan ile Stephen Dedalus arasında geçen, 
çok hoş ve benim son derece gizemli bulduğum bir açılış bölümü var. 
Martello Tower’da bir yandan uçsuz bucaksız denize bakarken bir 
yandan da rehberimizden bu açılış bölümünü dinlemenin heyecanı 
anlatılamaz. Buck Mulligan’ın Gogarty, Stephen Dedalus’un ise James 
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Joyce ile büyük parallellikler içerdiğini bilmek ise Ulysses okumalarına 
bambaşka bir derinlik daha kazandırmış oluyor. 

Ulysses’in sonunda Molly’e ait, Molly’in bolca evet dediği bir 
bölüm var. Bu bölüm İrlandalı’ların oldukça önem atfettikleri bir bölüm 
olsa gerek ki, hem Martin hem Temple Bar civarındaki açık hava 
toplantısında Eilin O’Dea hem de otobüs turundaki rehberimiz bu 
uzunca bölümü okudular. Ben bölümün adını “Yes section (Evet 
bölümü)” koydum. Otobüs turunda bu bölüm rehberimiz tarafından 
üçüncü kez okununca aramızda iyice espiriye dönüştü. Rehberimizin 
okumasını tamamlamasının ardından o günkü çevirmenimiz Cemal 
Bey’den şaka yollu bu bölümü de bize çevirmesini rica ettim ve 
otobüsten bir kahkaha koptu. Ancak asıl kahkaha Cemal Bey’in bana 
“Molly’nin bölümünü çevirmek bir hanımefendi olarak size daha çok 
yakışır” demesiyle koptu ve bu olay da güzel anılarımız arasındaki 
unutulmaz yerine yerleşmiş oldu. 

Beşinci günümüzü Galway ile Cliffs of Moher turuna ayırdık. 
Yeşillikler ve doğa arasında harika bir gün oldu. Galway’in simgesi 
olan, ortasında bir kalp, kalbin üzerinde kraliyet tacı ve kalbin 
kenarlarında iki el bulunan, aşkı ve dostluğu simgeleyen yüzüğü 
(Claddagh) kendime şans getirmesi dileğiyle aldım. 

Serbest olan altıncı günümüz Vintage Kitchen’da yediğimiz 
harika akşam yemeğiyle son buldu.  Mekanın usta garsonu Andy 
sempatikliğiyle grubumuzun sevgisini kazandı. Vintage Kitchen’da 
şaraplarımızı kendimiz götürdük. Öyle olunca her zamankinden biraz 
daha fazla içtiğim şarap son gecemizde beni adam akıllı çakır keyif 
yaptı. Vintage Kitchen’dan otelimize kadar Aydın Bey’le kol kola keyifli 
bir sohbet eşliğinde unutulmaz bir yürüyüş yaptık. 

 

 
Tiyatro jürisi Dublin’de 
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14 -  20 Haziran 2014 İrlanda    

Şerife Ertaş 

14  -  20 HAZİRAN 2014 İRLANDA    

Aylardır coşku ile hazırlıkları yapılan, heyecanla beklenen yeni 
bir Ekin Yazın Dostları Grubu gezisi başlamak üzere sevgili 
Gülcihan’la eşi beni sabahın 04:00‘ünde aldılar beraberce 
havaalanına gideceğiz. Neden bu kadar erken derseniz, 
başbakanımızın havaalanı pasaport polisini gezi olaylarının 
yıldönümünü bahane ederek şehre çekip pasaport kontrollerini 
kilitlemesi ve pek çok yolcunun uçaklarını kaçırmasını havaalanında 
çalışan oğlumdan duymuş olmam. Erkenden orada olmanın 
faydalarını gördük THY’nin görevlileri işlemlerimizi hemen yapıp iyi 
uçuş dilekleri ile uğurladılar, bizden sonra gelenler epeyce sırada 
beklemek zorunda kaldılar. 

Herkes toplanınca gezinin ön provasını yapıp hep birlikte 
pasaport kontrolden geçerek dönüşteki alış verişlerimiz için fiyat 
tesbitleri yaptık. Uçakta yanımızda oturan Asyalı sevimli kız öğrencinin 
Dublin’de Fizik okuduğunu duymak nedense biz fizikçileri pek mutlu 
etti. 

Uçaktan indiğimizde beni bekleyen sürpriz ise Türkcell’in azizliği 
idi, akıllı Türkcell çalışanı bana yanlış paket yüklemiş, yüklediği paket 
sadece Türkiye’den Avrupa’yı aramak içinmiş. Aydın’ın daha önce 
yaptığı araştırma çok işe yaradı hemen bir Lycamobile hattı alıp çok 
az bir ücretle gelene kadar durmadan konuşup gene de yüklenen 
miktardaki ücreti bitiremeden döndüm. 

Hep birlikte pasaport kontrolünden geçip bizi şehre ulaştıran ve 
daha sonra da bizi gezdiren Paddywagon Tours‘dan Shaun Murphy 
ile buluştuk. Şehre gidiş yolunda Shaun’un verdiği bilgilerle İrlanda 
hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmaya başladık. Ülkenin tarihi 
bütün ülke tarihlerinde olduğu gibi savaşla kanla yazılmış, Viking ve 
İngiliz işgalleri ve verdikleri acılar hala unutulmamış. 

İrlanda’ya yeşil demek haksızlık yemyeşil bir ülke açıkta hiç 
toprak parçası yok etraf orman, ekili tarla, otlak, çim, çiçek ya da 
volkanik kaya. Hatta Martello Tower’a giderken rastladığımız 
öğrencilerin okul kıyafetleri bile yeşil. Hele çiçekler o mütevazı 
petunyalar her yerde sokak saksılarında, balkonlarda, köprülerin 
üzerine monte edilmiş saksılarda. Burada yeşilin 1001 tonu ile birlikte 
mavinin de pek çok tonunu gördük okyanus, deniz, ırmaklar, dereler, 
göller, göletler, gökyüzü hepsi ayrı tonda bir mavi.  Irmakların, 
derelerin üzerindeki köprüler de ayrı bir güzellik, başka tarihlerde 
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başka mimari tarzlarla yapılmış olsa da hepsi kartpostal resimleri gibi 
şirin mi şirin güzel mi güzel. Hele bir tanesi yelkenli şeklinde yapılmış. 
Bizim Dublin’de sık sık kullandığımız köprüden bir zamanlar geçişler 
için para alınırmış adı da o yüzden Ha’Penny (Yarım Penny) 
Köprüsü olarak kalmış. Bu köprü üzerinde pek çok hatıra resmimiz 
var. 

Dublin’e geldiğimizde bizden önce gelmiş olan Nurdan, Aydın 
ve İrlanda’da yaşayan sevgili kızları Aslı ile buluşup otele yerleştik. 
Otelimiz Dublin’in en eski otellerinden, tarihi doku korunmuş ayrıca 
çok az otelde olan bir özelliğe sahip, içinde kütüphanesi olan bir 
okuma ve dinlenme salonu var, isterseniz sadece oturup dinlenin 
isterseniz kendi kitabınızı ya da oradan aldığınız bir kitabı okuyun, 
isterseniz içkinizi için seçim sizin. Burada trafik bizdeki gibi sağdan 
değil soldan akıyor, dikkatli olmak gerek sanki arabalar insanın üstüne 
üstüne geliyor. İlk günlerde hepimiz birbirimizi sürekli uyarırken 
acemiliğimizi çabuk attık daha sonraki günlerde uyarılara pek gerek 
kalmadı. 

Yerleşme sonrası haydi biraz etrafı tanıyalım ve yemek yiyelim 
diye kendimizi dışarı attık.  Dublin’in en şık en hareketli caddelerinden 
biri Grafton Street’e çıktık burası aynı bizim İstiklal Caddesi, ben 
buraya bundan sonra hep İstiklal Caddesi dedim hatta bir gün 
yolumuzu şaşırıp ararken şu İstiklal’i bir bulalım gerisi kolay dediğimi 
hatırlıyorum. Burası gerçekten âlem bir yer dünyaca ünlü markaların 
mağazaları, şık kafeler, sokak sanatçıları, çalgıcılar, şarkıcılar, 
çiçekçiler, sırtlarına ve önlerine koca ilan panolarını asmış reklamcılar, 
turistler, gezmeye çıkanlar herkes burada. Sanatçılar pek çok sanatı 
icra ediyor, kimi kumdan heykeller yapıyor kimileri kendilerini simsiyah 
boyamış heykel gibi oturuyor, kimileri yanan meşaleleri ya da kılıçları 
ağızlarına sokuyor ya da hulahop çeviriyor, kimileri grup halinde çalıp 
şarkı söylüyor, kimileri de tek başına çalıp söylüyor. Çaldıkları müzik 
aletleri çeşitli, keman, akordeon, gitar ama ille de arp, zaten arp milli 
çalgıları. Daha sonra da pek çok yerde arp sanatçıları ile karşılaştık. 
Onlarda da bazı sanat eserlerini heykelleri beğenmeyenler var ama 
bizim gibi kırıp dökmemişler, caddedeki el arabalı Molly Malone 
heykelini çoğu kişi onaylamamış ya da beğenmemiş ama sadece 
adını ‘’El arabalı fahişe ‘’ olarak koymakla yetinmişler. 

İlk yemeğimiz (İstiklal Caddesi’ndeki)  Bewley’s Cafe’de, 
burası Dublin’in en eski lokantalarından biri, içtiğim çorbanın tadı 
güzel ama çorba mı yoksa biraz sulu püre miydi? Anlayamadım 
kıvamı o kadar yoğundu, her yemeğin yanında gelen tereyağları ve 
ekmekleri bir harika, sadece bu ekmek, tereyağı ile doyabilirsiniz, 
kafede James Joyce’un bir zamanlar sık sık uğrayıp oturduğu bir 
balkon var ve salona onun adı verilmiş. 
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TRINITY COLLEGE TURU ve THE BOOK OF KELLS 

 
Yemek sonrası sıra geldi Trinity College turuna, turu okulun 

doktora öğrencileri yaptırıyor hem okullarını tanıtıp hem de para 
kazanıyorlar. Üzerlerinde eskiden doktora öğrencilerinin giymesinin 
zorunlu olduğu bugün ise şov amaçlı pelerinleri ile gezdirdikleri 
gruplara bilgi aktarıyorlar. İrlandalılar sempatik insanlar Akdenizli 
havaları var ama gel gör ki bize okulu gezdiren öğrenci pek bir kendini 
beğenmiş ukala. Kendisinden biraz yavaş konuşması bu arada çok iyi 
dil bilmeyen bizlere tur süresini aşmadan Türkçe kısa bilgiler 
aktarılacağı söylenince, yavaş konuşamayacağını, anlamayanlar için 
yapabileceği bir şey olmadığını ifade etti. Bizlere bilgi aktaran 
Aslı’cığım hem dinleyip hem de bize bilgi aktarabilmek için perişan 
oldu. Bu kadar köklü bir eğitim kurumunda biraz da ukalalık dersleri mi 
veriliyor nedir, ne yazık. Geniş bir bahçeye sahip okulda pek çok da 
heykel mevcut en ilginç olanı ise kız öğrencilerin buraya alınmaması 
için uğraşıp didinip sonunda bu mücadeleyi kaybeden George 
Salmon adlı bir öğretim üyesine ait, heykeli ise tüm mal varlığını okula 
bağışladığı için (zorunluluktan mı ne?) dikilmiş. Okul dünyanın sayılı 
eğitim kurumlarından ve pek çok yabancı öğrencisi var, bu arada her 
ülkeden gelen öğrenciler için onları temsilen okul bahçesine ağaç 
dikiyorlar biz sadece Amerikalı öğrenciler için dikilen ağacı görebildik. 
Binaların mermer işlemeleri, kapıların tahta oymaları ve bahçedeki 
tüm heykeller her biri ayrı bir sanat eseri. Okulun eski kütüphanesi tek 
kelime ile muhteşem, kitapların çokluğu, salonun büyüklüğü, kitapların 
konulduğu rafların yüksekliği inanılmaz. Her yazar ve konu için ayrı 
bölüm ayrılmış ve önüne yazarın küçük bir büstü ya da konu ile ilgili 
bir obje yerleştirilmiş. El yazması kitaplar büyük ve ağır oldukları çin 
yerleştirmede hacim ve yükseklik de dikkate alınmış, kitaplar kendi 
içlerinde en hacimliler ve yüksekler alt raflarda olmak üzere 
yerleştirilmiş. 

 
The Book of Kells dünyanın en eski el yazması kitaplarından, 

önemli bazı sayfalarının resimleri büyütülüp duvarlara asılmış. Kitabın 
kendisi bir cam bölümün içinde sergileniyor ve belli aralıklarla açık 
olan sayfaları değiştiriliyor. Kelt alfabesi bütün ilkel alfabelerde olduğu 
gibi resim, şekil ağırlıklı ilginç, neşeli bir alfabe. Dublin’in her yeri sanki 
kütüphane, okumaya aşırı düşkün insanlar, adım başı kitapçı görmek 
mümkün ve şehirde çok sayıda kütüphane mevcut. Küçücük bir 
butiğin içinde bile kitaplar ve okuma köşesine rastladım, hayretler 
içinde kaldım.  
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Grafton Caddesi’nde “Yontu” adamlarla 
 

 
Sweny Eczanesi’nde 
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Mini Cliffs’de aile fotoğrafı 
 

 
Adalet Bakanlığı’nın önünde 
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TROCADERO 

İlk akşam yemeğimiz 17.30 da Trocadero’da bu tarihlerde 
güneşin 22.00 – 22.30 arası battığı bir şehirde bu saatte bu ne yemeği 
diyebilirsiniz ama mekânın ve yemeğin özelliği başka burası 
sanatçıların ve sanatseverlerin gittiği bir mekân bu saatte yenen 
yemeğe de tiyatro öncesi yemek deniliyor. Sahne önündeki ve 
arkasındaki pek çok sanatçı ve izleyici oyun öncesi yemeklerini 
burada yiyorlar. Mekân çok şık ve yemek yiyenler adeta şıklık 
yarışında. Daha sonra gittiğimiz mekânlarda da olduğu gibi burada da 
yemeklerin tadı kadar sunumlarına da çok özen gösteriliyor. Bütün 
duvarlar buraya daha önce gelmiş sanatçıların resimleri ile dolu. 
Biraları dünyaca ünlü bu ülkede böyle şık mekânların çoğunda bira 
servisi yapılmıyor,  şarap seçenekleri ise çok fazla. Şili, Avustralya, 
Portekiz, İspanyol, Fransız şaraplarının en seçkin örneklerinin tadına 
bakma fırsatımız oldu.  

BELFAST ve KARA TAKSİLER 

Belfast gezisi için erkenden yola koyulacağız, bu arada otelin 
eski bir geleneği var, odada çay, kahve, bisküvi ve süt bulunuyor biz 
de ilave bir şeyler alalım kahvaltıyı odada yapalım dedik, bunun için 
karşıki marketten bir şeyler alacağız. Gülben’le alacaklarımızı aldık 
çıktık, hoopppp otel yok olmuş haydi şimdi oteli bul bakalım. Tabi ki 
otelin yok olduğu falan yok, biz başka kapıdan çıkmışız ama ben 
Gülben’e başka kapıdan çıktığımızı söylemiştim de bana 
inanmamıştı. Sabah oldu daha biz kahve hazırlarken kapımız çalıyor, 
bu sefer de Seray, Gülcihan’ın odasını kaybetmiş onu arıyor, ne 
hikmetse bu Dublin’de oteller, odalar durmadan kayboluyor.  

İstanbul’da iken Belfast’a vizesiz girebileceğimizi, yolda ya da 
şehirde herhangi bir kontrol olursa ne olacağının belli olmayacağına 
dair pek çok bilgiye ulaşmıştık biz gene de bir şey olmayacağını var 
sayarak Belfast’a gitmeye karar vermiştik. Belfast yolunda ilk durak 
Drogheda, İrlanda’da yaşanan açlık yıllarında Sultan Abdülmecit’in 
buraya para ve buğday gönderdiğini biliyordum ama İngiliz’lerin 
buğday yüklü gemileri Dublin limanına sokmadıklarını, gemilerinde 
yükünü Dublin’e yaklaşık 100 km uzaklıktaki bu limana indirdikleri gibi 
detayları burada öğrendim. İnsanlar o yılları ölen bir milyon insanı ve 
Sultan Abdülmecit’in yaptığı yardımı unutmamışlar, özellikle 
Dublin’de açlıktan ölen insanların ve hayvanların anısına yapılmış pek 
çok heykel var, nehirdeki ilk göçmenleri Amerika’ya götüren geminin 
kopyası da o günlerin hüznünü yansıtıyor. Burada gezdiğimiz kilise 
Kesik Baş Kilisesi, gerçek ismi ise St. Peter’s Church ama içinde bir 
rahibin kesik başı sergilendiği için benim aklımda böyle kalıyor. 
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Drogheda hüzünlü ve kasvetli bir şehir, Belfast’da gezdiğimiz botanik 
bahçesi ve seralarda ise harika camgüzellerinin, kaktüslerin en 
güzelleri mevcut. Bahçenin içinde bulunduğu okulun sanat 
bölümlerinin giriş kapılarının rengârenk olması ilgimizi çekti,  herhalde 
sanatçı ruhu dedik, ama daha sonra gördük ki İrlanda’daki evler dâhil 
bütün giriş kapıları renga renk hem de turuncular, çingene pembeleri, 
en canlı tonda sarılar, yeşiller, kırmızılar, maviler. Bu kapı hikâyesi de 
çok komik.  Bir kaynağa göre Kraliçe Victoria’nın çok sevdiği eşi 
Albert, başka bir kaynağa göre de kraliçe ölünce İngiltere ve 
sömürgelere tüm kapıların yas göstergesi olarak siyaha boyanması 
buyurulmuş, İrlanda’lılar da tamam deyip bütün kapıları rengârenk 
boyamışlar. Gelenek haline gelmiş bu alışkanlığı hala sürdürüyorlar bir 
tek siyah boyalı kapı yok. Bu nedenle İrlandalıları bir kez daha sevdim, 
hiçbir duygu insana zorla yaşatılamaz, değil mi ama? 

Drogheda çıkışından biraz sonra otoyolda birden tabelalar 
değişti, İngilizce ve Kelt dilindeki tabelaların yerini sadece İngilizce 
tabelalar aldı böylece İrlanda adasındaki İngiltere’ye vizesiz ve 
sorunsuz geçmiş olduk. Belfast hem bir İngiliz hem de bir İrlanda 
şehri iki ülkenin de özellikleri mevcut. 

Öğle oldu, tabii ki acıktık haydi bakalım yemek yiyecek bir yer 
arayalım. 24 kişilik grup hep birlikte Belfast sokaklarında aylak aylak 
güzel bir yer arayışına çıktık, o günde babalar günü, her yer dolu tam 
umudumuzu kaybetmişken ara sokaklardan birinde bizi alacak kadar 
boş yeri olan bir yer bulup girdik.  Önce çorba içmeye karar verdim 
neden durmadan çorba içiyorum dersiniz? Buranın iklimi bize göre 
değil sabahları çok serin hatta soğuk hırkalarla, montlarla bile 
üşüyoruz akşamüstleri ise sıcaktan bunalıyoruz, neyse ki hiç yağmura 
yakalanmadık. Çorbanın tadı güzel ve benim çoookkkk eskiden 
anneannemin evinde gördüğüm çinko kâselerde servis ediliyor. 
Çorbadan birkaç kaşık alınca görüldü ki kâsenin bütün sırları 
dökülmüş, berbat bir halde, tesadüfe bakın ki Gülcihan’ın çorba 
kasesi de aynı vaziyette, tabi yarısı içilmeden geri gitti adamlara 
gösterdiğimizde de hiç istiflerini bozmadılar. Belfast’ta ödemelerinizi 
paund olarak yapmanız gerekiyor, hiçbir şekilde euro kabul etmiyorlar, 
neyse ki Aslı bizleri önceden uyarmıştı herkesin yeteri kadar paundu 
vardı. 

Burada Katolik ve Protestanlar, dediklerine göre, gündüz 
merkezdeki iş yerlerinde kardeş kardeş çalışıyorlar, ama akşam olup 
kendi mahallelerine döndüklerinde kardeşlik bitiyor, herkes Katolik ya 
da Protestan kimliğine geri dönüyor. Hiç kimse bir diğerinin bölgesinde 
yaşamıyor,  birbirleri ile evlilik dâhil her türlü insani ilişki resmen yasak 
değilse de bunu düşünmüyorlar bile. Barış duvarı dedikleri aslında 
utanç duvarı olan duvar Belfast’ı ikiye ayırıyor. Geçişi sağlayan birkaç 
kapı var, kapılar saat 15.00’de kapanıyor sadece bir tanesi gece 
23.00’e kadar açık. Belfast’a gelip barış öncesi çatışmaların 
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yaşandığı yerleri gezmeden olmaz demiştik zaten ve adı Kara Taksi 
olup pek çoğunun rengi sarı olan taksilerle o bölgelere gittik. Bizim 
bindiğimiz taksi gerçekten kara, bazı arkadaşlarımızda bizim taksi ile 
gitmişler gibi hatıra resmi çektiriyorlar. Taksi şoförleri aynı zamanda 
rehberlik yapıyor, kendileri 3. tarafmış gibi hiç açık vermeden Katolik 
ve Protestan bölgeleri, geçmişte yaşananları anlatıyorlar. Kuzey 
İrlanda’da tek terörist grubun ayrılıkçı IRA olduğunu sanırdık, meğerse 
İngiliz’lerin de bir terörist grubu varmış ve hala buralardaki güvenlikten 
gayri resmi olarak bu gruplar sorumluymuş. Başı derde giren resmi 
makamlarla uğraşmaz hemen kendi terörist grubuna müracaat 
edermiş. Her iki taraf da tarihte kazandıkları zaferlerin, ünlü 
teröristlerinin, kendilerince önemli saydıkları olayların resimlerini 
duvarlara resmetmişler. Hatta Protestan bölgesindeki bir duvar 
resmindeki silahlı adam siz yürüdükçe silahı ile sizi takip ediyor, 
Protestanlar da bu resimle kendi sanat şaheserleri diye övünürlermiş. 
Ne şaheser ama ??????  Ayrıca kral 3. William’ın 1690 yılında 
Katoliklere karşı kazandığı zaferin anısına zaferin kazanıldığı günde 
ateş yakıp o geçmiş zaferi kutluyorlar bunun için de neredeyse koca 
bir yıl hazırlık yapıyorlar özel olarak tahta kasalar yapıp hiç 
üşenmeden bir de onları boyayıp kule şeklinde istiflemişler. Biz orada 
iken bu yığınlar metreleri bulmuştu, bunun kutlamaların çok az bir 
kısmı olduğunu söylediler  (barış için bu kadar çaba sarf etmezler).  
Ayrıca Protestanların televizyonlarda gördüğümüz meşhur meşaleli 
yürüyüşleri de buralardan başlayıp Katolik bölgesine hatta bu bölgenin 
içine kadar sürüyormuş. Bizi gezdiren rehber hiç açık vermedi (ya da 
verdi ???), ama hislerim bana sanki onun Protestan olduğunu söyledi. 
Katolik bölgesindeki duvarlarda hapisteki açlık grevinde ölen gençlerin 
resimleri hepten içimi acıttı hepsi küçük çocuklar. Ayrıca Katolik 
bölgesindeki duvarlarda Kızılderi’lileri, Filistin’lileri tüm ezilen halkları 
destekleyen yazı ve resimler mevcut. Barış duvarının Protestanlara ait 
kısmında turistik bir hamle ile buraya bir şeyler yazmamız için 
ellerimize birer kalem tutuşturdular. Bir arada yaşamak zorunda olan 
iki halk ve onları ayıran sözde barış duvarı ne acı bir durum, 
düşündüm sanki bizim ülkemizde, bizim coğrafyamızda her şey güllük 
gülistanlıkmış gibi “YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ - MUSTAFA 
KEMAL ATATÜRK”ten başka yazacak bir şey bulamadım. 
Belfast’tan bana kalan ise orada hala yaşatılmaya çalışılan gerginlik, 
insanların bu gerginliği bile paraya çevirme becerilerinin şaşkınlığı. 

HOWTH 

Dönüş yolunda İrlanda’nın en eski manastırının kalıntıları 
Monasterboice’i (sadece bir tek sütun kalmış, şu anda mezarlık 
olarak kullanılıyor)  ziyaret sonrası Howth’a gitmek üzere yola 
koyulduk. Med ceziri en belirgin olarak bu kıyılarda gördüm, deniz 
adeta kilometrelerce çekilmiş uzaktan sanki insanlar suyun üzerinde 
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yürüyorlarmış, çocuklar suyun üzerinde oynuyorlarmış, bisiklete 
biniyorlarmış gibi bir görüntü var göz yanılması gibi, muhteşemdi. 
Howth balıkçı lokantaları ile minik, şirin sahil kasabası havasında 
Dublin koyunun en kuzeyinde bir semt ve merkeze oldukça uzak, 
sevgili Shaun bizi kırmadı hiç üşenmeden buraya kadar getirdi. 
Buradaki lokantalarda saat 20.00’de mutfaklar kapanıyormuş Aydın 
bizim ta İstanbul’dan geldiğimizi söyleyip Shaun’un tavsiye ettiği 
lokantanın mutfağını açtırdı. Bir İrlanda klasiği olan “Fish and Chips’’ 
in buradaki sunumu da çok şirindi, büyük bir servis tabağının içinde 
balık, aynı tabakta minik porselen kovalarda soslar, biraz daha büyük 
bir porselen kovada da patates. Yemekte yanımda olan Melek, 
Aslı’nın ıstakozundan belki bir parça fırlar da bize gelir diye epey 
bekledi, nafile, minicik bir parça bile fırlamadı. Melek de ıstakoz yerine 
kendi balığını afiyetle yedi. Shaun bizi bırakıp geri döndüğü için 
Dublin’e trenle döneceğiz yemek sonrası tren saatini beklerken etrafı 
gezip kendi kendimize konser verip sokaklarda oynadık bazı insanlar 
da bizleri şaşkınlıkla izlediler.   

BLOOMSDAY TURLARI 

Buralara gelmemizin nedeni Bloomsday Turu’na katılmak 
üzere James Joyce Merkezi’ne doğru yola koyulduk, bu gün 3. 
günümüz ama şehri tam tanımıyoruz, ellerimizde şehir haritaları şaşıra 
yanıla merkezi arıyoruz. Yolumuz barlar bölgesinden geçiyor Blooms 
Otel’in bütün duvarlarında kocaman kocaman resimler Mr Bloom, 
Stephen, Mooly, Gogarty ve Ulysses’in diğer kahramanları. Sağ 
salim ve zamanında merkeze ulaştık güler yüzle ve dostça 
karşılandık. Merkez üç katlı bir bina her katında James Joyce’un 
kitapları, resimleri onunla ilgili hazırlanmış belgeler, resimler, hediyelik 
eşyalar var. 

Bu turu Martin ile gerçekleştireceğiz, Martin’in elinde bir 
Ulysses kitabı, yollara düştük. Bir yazar, sevdiği bir şehri ancak böyle 
yüceltebilir, kitapta kahramanların Dublin’de ayağının basmadığı tek 
yer yok. Buna karşılık Dublinliler de tüm değerleri ile beraber James 
Joyce’a, eserlerine inanılmaz sahip çıkmışlar. Burada James 
Joyce’un ve onunla yakın uzak bir şekilde ilişkisi olan insanların, 
romanlarındaki karakterlerin özellikle Ulysses’deki kahramanların 
doğduğu, yaşadığı ya da şöyle bir uğradığı her yer tek tek işaretlenmiş 
pek çok yere de heykelleri dikilmiş. Eğer Dublin’de birkaç gün daha 
kalsaydık James Joyce’un çamaşırlarını, çoraplarını satın aldığı 
yerleri bile öğrenebilecektik, o kadar. Doğduğu ev, çocukken 
babasının onu götürdüğü çocuk bahçesi, babasının nüfusa verdiği 
adres, vaftiz olduğu kilise içki içtiği barlar, yemek yediği lokantalar, 
okuduğu, ders verdiği okullar, çalıştığı gazete. Gerçekte mevcut 
olmadığı halde romanda Bloom’un böbrek aldığı söylenen kasaptan 
gelirken geçtiği yol, mektuplarını postaya verdiği postahane, iş için 
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gittiği yerler, anahtarını almadığı için alt kat penceresinden girdiği ev, 
hepsini gezdik. Bu arada Martin de bize romandan gezdiğimiz yerlerle 
ilgili bölümleri okudu ama ne okuma sanki o anı yaşıyor, sandık ki 
Martin gerçek hayatta bir aktör ama değil edebiyat öğrencisi. Biz 
Ulysses’in Türkçesini zor anladık (daha doğrusu anlamadık) 
İngilizcesini nasıl anlayalım? Neyse ki Martin’in şovu bu okumaları 
çekilir kıldı. Bu yerlerin pek çoğu gerçek hayatta olduğu yerlerde 
bazıları ise başkalarına ait özel mülk olmuş ya da zaman içinde 
yıkılmış ama aslına benzer yakın bir yeri orası imiş gibi işaretlemişler. 
Bir saatlik tur bitti romanda geçen şehrin merkezindeki yerleri gezdik, 
hani Mr. Bloom’un sevgilisine parfümlü sabun yaptırdığı eczane? 
Meğer orası tura dâhil değilmiş adresi aldık artık kendimiz gideceğiz. 
Saat 11.00 de Mr. Bloom’un şarap içip Gorgonzola sandviçi yediği 
Davy Byrne’s bara gidip Bloomsday’le ilgili bütün etkinliklere katılıp 
bu günü dolu dolu yaşayacağız. Bu yıl James Joyce’un Dublin’liler 
kitabının basımınında 100. yılı.  Pek çok Dublinli her iki etkinliği de 
kutlamak için Dublin’i bir tiyatro sahnesine çevirmişler. Adeta 1900’lü 
yılların başına geri dönülmüş pek çok insan o yılların giysilerini 
kuşanmış geziyorlar pek çoğu da bizim yaptığımız gibi Davy Byrne’s 
bara gidiyorlar. Barda yer bulmak oldukça zor meğerse aylar 
öncesinden rezervasyon yaptırılırmış. Girişte o yıllara ait şapkalar var 
isteyen alıp giyebiliyor. Bizim gezi için özel olarak hazırlattığımız Ekin 
Yazın Dostları şapkalarının yerini hemen Bloomsday şapkaları aldı. 
O gün Dublin’in neredeyse yarısı ile beraber biz de o şapkalarla 
gezdik, Türkiye’ye dönerken de hatıra olarak yanımızda getirdik. 
Giysiler tam seyirlik, bayanlarda çiçekli kocaman şapkalar, kabarık 
saten elbiseler, şallar, tüller, dantelli şemsiyeler, süslü eldivenler, 
baylarda melon şapkalar, yakalarda çiçekler, elde bastonlar buna 
benzer bir sürü detay. Bu bara James Joyce’un yeğenleri ve bazı 
akrabaları etkinliğe katılmak için gelmişler. Bu kişilerle ve etkinliğe 
katılan kostümlü herkesle hatıra resimleri çektirdik, bu işi öyle abarttık 
ki neredeyse yoldan geçen herkesle resim çektirdik. Gorgonzola 
sandviçi dedikleri bizim küflü otlu peynir ve bir dilim ekmek. Bazı 
arkadaşlar pek sevmediler bense sevdim. Sırada Sweny Eczanesi 
ziyareti, araya sora orayı da bulduk. İyi ki gitmişiz eczane o yıllarda 
olduğu gibi aynen korunmuş, cam şişeler, ölçme tartma aletleri, 
havanlar o zamanlarda kullanılan her alet mevcut, bir avuç gönüllü 
orayı eski şekli ile koruyup Bloomsday günü ve bazı özel günlerde 
açıyorlarmış. Mr. Bloom’un karısına yakalanırsa anlamasın diye onun 
sevdiği limon kokulu sabunun aynısını yaptırdığı sabunlar bu güne 
özel yapılıyor ve isteyenlere satılıyor. Çapkınlık zor beyler, hem eşini 
hem de sevgilini idare edebilmek için durmadan aynı sabundan 
yaptırırsın, işte böyle. Eczanenin gönüllülerinden bir genç de kendini 
limon gibi boyamış ortalıkta sapsarı dolaşıyor. Nerdeyse Dublin’in 
yarısı ile resim çektirdik dedim ya burada üç yaşlıca bey giyinmiş 
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kuşanmış bir köşede duruyorlar, grubumuzun gönüllü fotoğrafçısı 
Gülcihan’a bu gariplerle de bir resmimi çek kusur kalmasınlar dedim 
çekmemde çekmem Rafet ağabey bana ne der diye tutturdu. Bir şey 
demez sen çek dediysem de çekmedi ancak grup halinde çekmeye 
razı oldu.  Âlem kız vallahi. 

Barlar bölgesindeki platformda hazırlanan sahnedeki 
programda Ulysses’den bazı bölümlerin okunması ve şarkılar var.  
Müzik evrensel bir dil, şarkıları çoşkuyla dinledik de sıra okumaya 
gelince dedim ya biz Ulysses’in Türkçesini anlamadık İngilizcesini 
nasıl anlayalım, gene de büyük bir sabırla dinlemeye anlamaya 
çalışmaya devam ediyorduk ki, o gün zaten rahatsız olan Gülben iyice 
kötü oldu, otele dönmek zorunda kaldık. Bu arada bir not, arkadaşların 
konuştuğu Bloomsday’e Arjantin’den katılan bir grup 5 yıldır Ulysses’i 
okuyup anlamaya çalışıyorlarmış!!!!. Bizden sonra kitaptan pek çok 
bölüm sahneye konmuş ve arkadaşlarımız tarafından beğeniyle 
izlenmiş. Gece tiyatroya gidilecek biz zaten anlayamayız diye gitmeyi 
düşünmemiştik. Gülben’i otelde bırakıp sevgili Hatice, tatlı kızı Ekin’le 
tiyatro çıkışı, tiyatroya giden arkadaşlarla buluşuyoruz. 

Ulysses’de geçen Dublin’in merkezine uzak semtlere otobüs ile 
gidilecek, aslında, bu tur, Bloomsday programına göre bizler Dublin’e 
gelmeden önceki günlerde yapılıyor, James Joyce Merkezi Aslı’nın 
çabaları ile bizim için özel bir tur düzenledi. Bu turun rehberi Türkçe 
bilgi aktarmaya pek nazlandı, neyse ki ukala doktora öğrencisi gibi 
diretmedi kabul etti. İlk durak Yahudi mahallesindeki şimdi müze 
olmuş bir ev, bir zamanlar sinagog olarak ta kullanılmış. Buranın 
açılmasına ve yaşatılmasına burada doğmuş olan eski bir İsrail 
başbakanı da (ismini hatırlamıyorum) katkıda bulunmuş. Rehberimiz 
Mr. Bloom’un hayatının ironisine değiniyor,  Mr. Bloom’un (James 
Joyce) babası Yahudi, annesi Yahudi olmadığı için gerçekten Yahudi 
sayılmadığı halde, çevresi tarafından hor görülmesi,  buna rağmen 
karısı Molly ve kızı Milly’nin gerçekten Yahudi oldukları halde 
toplumda kabul görmeleri. Buradaki görevli ise Yahudilerin İrlanda’da 
genel olarak pek sıkıntı çekmediklerini, geçmişte ve günümüzde 
dışlanmadan yaşadıklarını söylüyor. Bu müzenin bence en ilginç 
parçası, Doğu Avrupa’da Naziler zulmederken, Yahudileri ve onların 
ibadet yerlerini yakıp yıkarken, Katolik bir genç kızın canı pahasına 
kurtarıp, sakladığı daha sonra Yahudilere verdiği çoğu yanmış bir 
Tevrat. Bu civarda çocukken yaşadığı ev, babasının onu götürdüğü 
çocuk bahçesi aynen duruyor ve bahçede anaokulu öğrencileri 
cıvıldaşıyor. 

Şimdi de meşhur Martello Tower’a gidiyoruz, kitabı okurken 
Martello Tower’ı daha büyük, küçük bir şato gibi hayal etmiştim 
burası gerçekten bir gözetleme kulesi. İrlanda kıyılarını koruyup 
gözetlemek için daha sonra pek çoğunu gördüğümüz bu kulelerden 
çok fazla yapılmış. 1900’lü yıllarda bu kuleler kiraya verilirmiş. Burası 
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aynı zamanda James Joyce Müzesi, James Joyce burada birkaç 
gün yaşamış. O devre ait eşyalar korunmuş hatta kitaptaki 
kahramanlardan Haines’in karabasanlarında gördüğü, gerçekte 
James Joyce’in kuleyi terk etmesine neden olan olayların sebebi 
siyah panterin heykeli bile yapılıp konulmuş. Terasa çıkan 
merdivenlerse bana olduğu gibi pek çok kişiye fenalık getirtecek kadar 
dar, yüksek ve karanlık. Terasta ise manzara muhteşem, Bloomsday 
rehberlerinin bence hepsi aktör, bu rehber de kitaptan parçalar 
okuyor, tabii biz çoğunu anlamasak da şovu ilgi ile izliyoruz. Müze 
yetkilileri ile ayaküstü sohbetimizde orayı ziyaretimizden duydukları 
mutluluğu ifade ediyorlar ve grubumuzun bu yıl İngilizcesini 
düzenlediği broşürlerimizi hem kendileri hem de diğer ziyaretçilerin de 
okuyabilmesi için stantlarında sergiliyorlar. 

Stephen’in ders verdiği okul minicik şimdi özel mülk, ev olarak 
kullanılıyor, içini gezme şansımız yok. 

Mr. Bloom’un ara sıra uğradığı akrabalarının evleri dâhil 
Dublin’de yaşadığı tüm evler turun içinde. 

Bu arada Dublin’i otobüsle dolaşırken pek çok Türk kebapçı ve 
berber gördük bunu da söylemeden geçmek olmaz. Tur dönüşü rahat 
rahat James Joyce merkezini, buradaki sergiyi de geziyoruz pek çok 
da hatıra eşyası alıyoruz. 

ALIŞVERİŞ – İSPANYOL RESTORANI 

Tur bitti, biraz zamanımız var, şimdi sıra daha önce gözümüze 
kestirdiğimiz ucuzluk yapmış ünlü mağazaları dolaşmaya geldi. 
Dünyaca ünlü mağazaların ucuzlukları bile bize göre değil şöyle bir 
bakıp çıkıyoruz. Neyse bir yerde uygun bazı şeyler bulduk, o kadar 
dolaştık bari boşa gitmesin diye bir şeyler aldık. Satıcılar çok dürüst 
bizim hiç aklımıza gelmediği halde hemen Tax Free işlemlerini yapıp 
verdiler, başka ülkelerde talep etmezseniz aldırmıyorlar. İrlanda’yı 
hatırlatacak hediyelik eşyalarsa çok şirin.  Leprechaun – İrlanda cini 
bütün hediyelik eşyaların üzerinde eğer gökkuşağının altında 
uyursanız size hazinelerinin tümünü ve altınlarını verirmiş biz 
Türkiye’de gökkuşağının altında uyusak da verir mi acaba ??? 
Denemeye değer. Dikkate değer başka hediyelikler de el örgüsü 
hırkalar, kazaklar, bereler, atkılar buranın koyunlarının yününden 
hazırlanmış yumuşacık pofuduk çok güzeller. İrlanda’nın diğer 
simgeleri arplar, mutlu aşk yüzükleri, sonsuzluk simgeleri, 
koyuncuklar, yoncalar ve meşhur Guinness biraları ile ilgili 
hediyeliklerde pek revaçta. 

Akşam yemeğimiz, dışarıdan görüp beğendiğimiz, bilmeden 
girdiğimiz İspanyol restoranında, mönü İspanyolca al sana bir 
saçmalık. Garsonun yardımı ile bir şeyler seçip ısmarladık, ama neye 
benzediklerini ne şekilde servis edileceklerini de bildiğimiz yok, benim 
seçip ısmarladığım yemeği sevgili Zehra’nın kardeşi Saliha kendi 
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yemeği sanıp afiyetle yiyor, benim yemek de bir türlü gelmiyor. 
Sonunda bana da yemek geldi neyse bu yanlışlık benim için iyi 
sonuçlandı, bana gelen balık çok daha lezzetli böyle yanlışlığa can 
kurban. Yemek sonrası ünlü Irish Pubları görelim diye barlar 
bölgesinde soluğu aldık, aldık da yürümek ne mümkün birbirimizi 
kaybetmemek çabası ve kalabalıktan bir hal olduk. Bu bölgeye adını 
veren The Temple Bar kırmızıya boyanmış duvarları, dış cephesini 
süsleyen rengârenk çiçekleri, dışarıya konulmuş tezgâhları, tabureleri 
ile ilginç,  otantik bir yer. İçeride ise canlı müzik var. Barların hepsi 
tıklım tıklım ayakta bile duracak yer yok. Grubun gençleri çoktan 
havaya girmişler eğlenceye devam,  biz en iyisi otelin aynı zamanda 
okuma salonu olan barına gidelim deyip işin eğlence kısmını gençlere 
bırakıyoruz.  

CLIFFS OF MOHER 

Ben daha önceleri bu coğrafyaya yapacağım bir yolculuğu hep 
İskoçya, İrlanda bir arada hayal etmiştim tabiî ki gruba uyup İskoçya 
ayağından vazgeçmek gerekti. Olsun İrlanda’nın en doğusundan en 
batısına geçilerek yapılan Cliffs of Moher gezisi aşağı yukarı benzer 
coğrafyaya sahip İskoçya hakkında da bir fikir verdi. Yollar harika etraf 
tüm İrlanda gibi yemyeşil, otlayan inekler, koyunlar, uçan kuşlar, 
göllerde ırmaklarda yüzen nazlı kuğularla kendinizi pastoral bir resmin 
içinde ilerliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz, bir de şu üstünüze 
üstünüze gelen araçlar olmasa. Bu kuğuların aidiyet meselesi de 
karışık, malum İngiltere’de kuğular kraliçenin malı, bu adada ise bir de 
İrlanda Cumhuriyeti var, kuğular sınır tanımaz ki, “ben İrlanda’nın ya 
da İngiltere’nin malıyım öbür tarafa geçmem” demezler, öyleyse bu 
kuğular kimin? Aidiyetleri yumurtadan çıktıkları yerlere göre mi 
saptanıyor? Yoksa İngilizler buradaki bütün kuğuları da kraliçenin 
kuğusu mu ilan etmişler acaba?  Bu konu ile de diplomatlar ilgilensin. 

İrlanda bilişim sektörünün neredeyse Avrupa merkezi yol 
boyunca dünyanın en büyük bilişim firmalarının (Google gibi) Avrupa 
merkez ofislerini görüyoruz. Ülkede renkler kadar kokular da çok etkili, 
yol boyunca hissedilen biçilmiş ot kokusunu, çiçek kokularını, 
okyanustan gelen iyot kokusunu, hatta barlar bölgesindeki bira 
kokularını bu kadar net algıladığım başka bir yer hatırlamıyorum. “Bu 
kadar bol yeşilin ve çiçeğin olduğu bir yerin balları ne güzeldir kim bilir” 
derken öğrendik ki hava genel olarak soğuk olduğu için arıcıklar 
burada yaşayamazlarmış. Jeolojik yapı da ilginç, zaten dünyanın pek 
çok ülkesinden buradaki jeolojik yapıyı incelemek için uzmanlar 
geliyorlarmış. Yeşil olmayan her yer volkanik kaya, kayalar siyah renkli 
ve düzgün bir yapıya sahip o kadar çoklar ki halk arazilerden bunları 
toplayıp tarla açmış, topladıkları taşları da üst üste yığıp tarla sınırı ya 
da bahçe duvarı yapmışlar. Hatta pek çok lokantada en düzgünleri 
ordövr tabağı olarak kullanılıyor çok da ilginç olmuşlar. Bu jeolojik 
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Denizden 200 metre yükseklikteki Cliffs of Moher 
 
 

 
Ekin Yazın Dostları Cliffs of Moher’da
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Ekin Yazın Dostları Galway’de 
 
 

 
The Vintage Kitchen’da son akşam yemeği 
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yapıyı ve bitki örtüsünü yakından görelim diye sık sık mola veriyoruz 
Kırsaldaki evler tek bir elden çıkmış gibi birbirinin hemen hemen 

aynı, köylerde kocaman bahçe içinde tek katlı evler kasabalarda ise 
önünde minicik bahçesi olan tek ya da iki katlı evler ama her evde 
mutlaka çiçekler. Çoğu evin çatısı da buralara özgü saz benzeri bir 
bitki ile kaplı. İrlanda adeta bir şatolar ve kuleler ülkesi yol boyunca 
bunların çok güzel örnekleri mevcut. En güzellerinden biri de 
Dunguaire Şatosu tabii burada da fotoğraf molası var. 

Geldik İrlanda’nın en romantik şehrine, Galway’e. Buradaki 
mola süremiz kısa ama biz iyi değerlendirip yürüyerek hızlı bir şehir 
turu yapıyoruz. Bir tarafta okyanus, okyanusa açılıp geri gelemeyen 
denizciler için yapılmış anıt heykel, öbür tarafta ırmaklar ve 
üzerlerindeki süslü şirin köprüler, ırmakların üzerindeki gerçek ya da 
suni şelaleler, gene rengârenk çiçekler, nazlı kuğular, Arp çalan şarkı 
söyleyen sokak sanatçıları bazı iş yerlerinden gelen İrlanda müzikleri. 
Şehir meydanında ilk İrlanda’yı oluşturan 14 kabilenin bayrakları 
dalgalanıyor. Galway, Cliffs of Moher arasındaki yol dağ yolları gibi 
engebeli ve dar, yol boyunca hem İrlanda’nın yerel müziklerini hem de 
bizim sanatçı dostlar Nurselva ve Saliha’nın icra ettikleri Türk sanat 
müziği eserlerini dinlerken o uzun mesafelerin nasıl bittiğini 
anlamıyoruz. Cliffs of Moher dünyanın doğa harikası yerlerinden biri 
300 metreye varan yükseklikleri ile falezler inanılmaz. Manzara 
inanılamayacak kadar harika, okyanusa 200 metre yüksekten 
bakıyorsunuz, okyanus sanki sonsuza kadar uzanıyor. Bir tarafta 
mavinin, öbür tarafta yeşilin en güzel tonları sanki dünyada sadece 
mavi ve yeşil var. 

Yılın pek çok zamanı burada şiddetli rüzgâr eser ve hava soğuk 
olurmuş şansımızdan ne rüzgâr var ne de hava soğuk. Falezler çok 
tehlikeli, korkulukların ve işaret edilmiş bölgeler dışına kesinlikle 
çıkılmaması için sürekli uyarılıyoruz yılda 10 ya da 15 kişi falezlerden 
düşerek hayatlarını kaybediyorlarmış. Kuzey ve güney platformu 
olmak üzere ayrı ayrı iki platform var her ikisine de merdivenlerle 
ulaşılıyor. Merdivenler boyunca gene sanatçılar özellikle arp çalanlar. 
Bütün bu tehlikelerinin yanında buranın şiirsel ve romantik bir havası 
var, Shaun’ın söylediğine göre pek çok genç sevgilisine burada 
evlenme teklif ediyormuş ve bazı çiftler de düğün resimlerinde mekân 
olarak burayı kullanıyorlarmış. Her iki durum için de ortam harika. 
Buradaki flora ve fauna da inanılmaz zenginlikte bazı belgesellerde 
izlediğim bana çok şirin gelen turuncu gagalı Puffins kuşunun da 
yaşadığı bir yer, bu kuşu kendi doğal ortamında görmeyi çok istedim, 
üzgünüm göremedik. Gezi yerinin girişinde bu kuşların pek çoğunun 
heykelleri bir arada sergilenmiş. Göremediğimiz burada yaşayan 
bütün canlıların resimleri bir galeride mevcut Puffinsler, martılar, su 
kartalları, yunuslar, dağ keçileri ve daha pek çokları. Meşhur 
kulelerden birisi de bu güzel yerde O’Brien’s Tower. Güzel bir kule 
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ama tamirde, içini gezmek mümkün değil. 
Dönüş yolunda çok güzel ve çok ünlü bir şatoya daha 

uğruyoruz, burası Cesur Yürek filminin çekildiği Bunratty Castle, 
akşam şatoda gösteri var giremiyoruz, dışından resimlerini çekmekle 
yetinmek zorunda kaldık. Şatonun yakınındaki derenin üzerinde gene 
sallanan koca koca saksılarda renk renk çiçekler bunlara gözümüz 
alıştı artık, olsun, gene de anmaya değer çünkü harikalar. 

DUBLİN’DE GEZİNTİ 

Bugün hızlı bir şekilde görmek istediğimiz yerleri dolaşacağız ilk 
durak Dublin Kalesi, kalenin pek çok giriş kapısı var, surların 
üzerindeki heykellerin hepsi muhteşem, benimse en çok beğendiğim 
elinde terazisi gözü açık, adaleti simgeleyen bayan heykeli. Adaleti 
sağlayan, dağıtan kişilerin gözünün de açık olmasını savunurdum her 
zaman, böyle düşünen sadece ben değilmişim ne güzel. Kalenin 
burçlarından birindeki yön belirtecinin üzerinde de alışık olunanın 
dışında horoz değil tavus kuşu var, İrlandalılar rutine uymayı 
sevmiyorlar. Kale, buradaki bütün kaleler, şatolar gibi çok ilginç, içini 
gezme şansımız varmış sonradan öğrendik ne yazık gezmedik. 

Arkeoloji müzesini de çabucak geziyoruz özellikle altın ve 
seramik objeler çok güzel. 

Duraklarımız arasında olan City Hall’de İrlanda’nın devlet 
adamlarının önem sırasına göre büyüklükleri de değişen heykelleri 
yuvarlak bir holde sıralılar. 

Devlet Kütüphanesinde, bütün kitaplar dijital ortama 
aktarılmış, pek çok kişi, alışık olduğumuzun dışında burada 
bilgisayarlardan kitaplarını okuyorlar. Buranın alt katında değişik 
yazarların ve tiyatrocuların tanıtıldığı güzel sergiler, ayrıca 
faydalananlara kolaylık sağlamak için birde kafe mevcut. 

Sırada Christ Church Cathedral var, İrlanda’nın en eski 
kilisesinin temelleri sergileniyor, yanında ise sonradan yapılmış yenisi 
yer alıyor. Burada kiliseler sadece ibadet amaçlı kullanılmıyor, içeride 
eski kralların hazineleri ile beraber giysileri, çok eski devirlerde 
kullanılan aletler, ki buna işkence aletleri de dâhil, sergileniyor. 
Şimdilerde ise ilkokul çocuklarının etkinlik olarak diktikleri pek çok 
çiçek değişik ilginç saksılarda sergilenmiş ve yılın belli günlerinde de 
çiçek festivali düzenleniyor. Şehirde beni şaşkınlığa uğratan başka bir 
şey de bazı kiliselerin kafe, bar olarak kullanılması bazılarının da 
halen kiralık olması. 

Şimdi de Stephen’s Green Park, kocaman bir park, pek çok 
havuzu mevcut, havuzlarda da bütün su kuşları etrafta da güvercinler, 
serçeler. Bizdeki gibi çimlere basmayınız tabelaları yok herkes 
çimlerin üzerinde piknik yapıyor. Parkın içinde tüm Dublin’de olduğu 
gibi heykeller, bu Dublin biraz da heykeller şehri galiba. 

Son olarak Yazarlar Müzesi’ne gideceğiz ilk kez şehir içi 
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ulaşımı kullanıyoruz, otobüslere binebilmek için yeteri kadar bozuk 
paranız olması gerek, eksik olsa zaten binemezsin fazla olsa da 
üstünü veremiyorlar herkesin elinde bir avuç yeteri kadar bozuk para 
merakla otobüsün gelmesini bekliyoruz. Otobüse bindik koca bir kutu 
içine paraları şangur şungur attık hop hepsini içindeki mekanizma tek 
tek sayıyor.  İyi de bunu yapabilen makine paranın üstünü de verebilir, 
ne mantıksa. Yazarlar müzesinde İrlanda’nın yetiştirdiği bütün 
yazarlara ait bilgiler ve bazılarının eşyaları sergileniyor, buradaki 
görevlilerle de sohbet ediyoruz, bizim grupla çok ilgililer, anlayacağınız 
birazcık Dublin’de de adımızı duyurduk. 

THE VINTAGE KITCHEN 

Son akşam yemeğimiz The Vintage Kitchen’de, aylar 
öncesinden rezervasyon yapıldı. Epeyce süren aramalar sonunda 
ulaştık, aslında çok da kolaymış, biz ters tarafta dolaşır dururmuşuz. 
Dıştan görünüşü hiç ümit verici değil, “burası için mi aylar önceden 
rezervasyon yaptırdık” diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Bizim 
ara sokaklardaki esnaf lokantaları gibi küçücük daracık bir yer, üstelik 
de tam zamanında orada olmamıza rağmen yerimiz hazır değil. 
İnsanların masaları boşaltıp bizim için hazırlanmasını sokakta 
bekliyoruz, büsbütün ümitsiz vaka derken işletmeci yanımıza gelip 
özür diliyor şaklabanlıklar yapıp bizleri güldürüyor çok komik ve 
sempatik bir genç neyse moraller düzeldi. Aynı ilgi yemek boyunca da 
sürüyor. İçeride 5 ya da 6 masalık yer var, zaten 4,5 masayı biz işgal 
etmiş vaziyetteyiz. Bizden ayrı bir tek masa var. Mutfak kısmı açık, 
burnumuzun dibinde, içerisi de çok sıcak hemen klimalar çalıştırıldı 
ortam rahatlatıldı. Buranın ilginç bir özelliği, isterseniz içkinizi kendiniz 
götürebiliyorsunuz bizler de öyle yaptık içeceklerimiz elimizde gittik. 
Siparişler verildi ne geleceğini merakla beklerken bomba, volkanik 
kayadan yapılmış bir tabağın üzerinde ordövr olarak hem görünümü 
hem tatları müthiş deniz ürünleri geldi, görünüşe kanmamak gerek 
sözünün en güzel örneği. Hele sonraki balığın sunumu müthiş, balığın 
üzerine kocaman istiridye kabuğu konulmuş, hoş bir şekilde süslenmiş 
içinde de havyar tatlarda gene şahane. Son olarak sunulan tatlıyı artık 
anlatmıyorum o da harika. Saatler ilerliyor yan masadakilerle sohbet 
başladı tesadüfe bakın ki onlarda İrlanda’lı bir okuma grubu ve 
Bloomsday için Dublin’deler. Yemekler, şarkılar, fıkralar, sohbet her 
şey güzel. Geldik bu güzel gecenin sonuna, grup hesap ödeme 
konusunda pratikleşti, herkes kendi ödemesi gereken miktarı çabucak 
hesaplayıp veriyor bir kişi de paraları topluyor. Paraları toplayan 
arkadaş toplanan paranın eksik olduğunu bildiriyor, hoppala ne oldu 
şimdi herkes tekrar tekrar hesap yapıyor ve bahşiş dâhil doğru 
hesaplamış. Oturup hesabı inceliyoruz biz içeceklerimizi yanımızda 
götürdük ya onun için suları hesaba katmamışız eksik oradanmış. 
Grubun muhasebecisi olarak bana daha önceki yemeklerde fazla 
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gelen bahşişleri emanet etmişlerdi, bir torba dolusu bozuk para son 
gecemiz şunları halledeyim diye Allahtan yanıma almışım, hop bir 
torba bozuk parayı tabağa doldurup verdik. Sempatik işletmecimiz, 
zaten artık ahbap olduk, bozuklukları saydı saydı, tabağın yarısına 
gelince “amannn doğrudur nasıl olsa” deyip saymaktan vazgeçti. Eğer 
bir gün yolunuz Dublin’e düşerse, hiç üşenmeyin aylar öncesinden de 
olsa rezervasyonunuzu yaptırıp The Vintage Kitchen’e mutlaka 
uğrayın. 

YURDA DÖNÜŞ 

Gezinin son günü öğleden sonra yurda döneceğiz, kahvaltımızı 
değişiklik olsun diye ünlü bir mağazanın yiyecek içecek satılan 
bölümünde yapıyoruz. Çok şükür burada kahvaltılıkların içinde peynir 
var, otelde yaptığımız kahvaltılarda mönüye dâhil olduğu halde peynir 
istemezseniz gelmiyor. Biz Türkler peynirsiz kahvaltı yapabilir miyiz? 
Tabii hepimiz de peynir istiyoruz, ertesi günkü kahvaltıda yeni fiyat 
uygulamasına geçtiklerini artık peynirin ayrı ücrete tabi olduğunu 
söylüyorlar, bizden hep birlikte itirazlar yükseliyor, Aydın ve Nurdan 
mönüde hala yazılı olduğunu, ayrı ücret alamayacaklarını söylüyorlar, 
haksız olduklarını kendileri de biliyorlar, tabiî ki ayrı ücret ödemiyoruz. 
Sütün süt ürünlerinin bu kadar bol olduğu hatta yemeklerin yanında 
durmadan gelen tereyağlarının çoğunun atıldığı bir ülkede incecik bir 
iki dilim peynir için üstelik mönüde olduğu halde ilave ücret istemek ne 
saçmalık. Kahvaltı sonrası bu yarım günü değerlendirip çabucak 
Dublin’de görmediğimiz yerleri gezip göreceğiz. İlk durak otelin çok 
yakınındaki üstü kapalı otantik bir çarşı. Buraya özgü el işlerinin, 
maskelerin, şık şapkaların yanında uzakdoğu ürünleri de mevcut. 
Caddelerde, sokaklarda öylesine dolaşıyoruz her köşe başında bir 
tiyatro pek çoğunun önünde resimler çekiyoruz. Daha önceki günlerde 
de pek çok tiyatro binası gördük ve hepsinde de oyun var hatta 
oyunlardan bir tanesi “İdeal Koca” tam bize göre bütün hanımlar 
afişin önünde tek tek resim çektiriyor dönüşte herkes eşinden ideal 
koca olmasını talep edecek, o nasıl olacaksa?  Dublin bir tiyatro 
cenneti, bir bu kadar da kütüphaneler ve kitapçılar cenneti. 

Havaalanına bizi götürecek tur otobüsümüz geldi, bütün gezi 
boyunca olduğu gibi herkes tam zamanında hazır. Grubun dakikliği, 
birbirini bekletmemek için gösterdiği özen övgüye değer, hatta 
Gülcihan’ın yakaladığı bir pozda buluşma saatimizi belirlerken çok 
komik bir şekilde topluca saatlerimize bakıyoruz. Sevgili Shaun’ı 
tanımaktan hepimiz de çok mutluyuz onunla vedalaşıyoruz, Aslı’yla, 
Ekin’le daha önce vedalaşmıştık bizim grup gene güzel anılarla yeni 
dostluklarla kaldı baş başa. Havaalanındaki kontroller de bir hoş, 
bizler pek rahat kontrolleri geçerken bazı arkadaşlarımızı didik didik 
aradılar ellerindeki içme sularını bile aldılar. Uçağımıza bindik parası 
bol görgüsü kıt bazı Ortadoğulu Business Class yolcuları insanlar 
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uçağa binerken ayaklarını koridor yanındaki koltuklara dikmişler 
geçenleri rahatsız ediyorlar, para ile her şeyi satın alabilirsin ama 
görgü alınamıyor, bunu bir anlasalar artık. Yolculuk çok neşeli, 
çoğumuz bir arada oturuyoruz, daha şimdiden anılarımıza dâhil olan 
gezimizin kritikleri yapılıyor. Bazı arkadaşlarımız anılarını yazmaya 
başladılar bile, hostesimiz de çok tatlı ve grubumuzla ilgili bizlere 
sürekli ikramlarda bulunuyor Business Class’taki yolcuların içmediği 
bütün içkileri bize getirdi, giderayak sarhoş olacağız. Yanımızda 
oturan Hintli genç bu ilgiye bir anlam veremedi şaşkın bizi izliyor, 
hostesimiz Türk konukseverliğini göstererek onu da bu ikramlardan 
mahrum etmiyor. Hintli gencimiz Google’ın İrlanda ofisinde çalışıyor ve 
İstanbul’a tatile geliyormuş elinde gezilecek yerler listesi var, gene de 
fikir soruyor gezip görülebilecek hemen her yeri yazmış bir tek Adalar 
yok onu da ben ilave ettiriyorum, bütün İstanbul’u gezip Adalar’a 
gitmemek olur mu? Nihayet İstanbul’a geldik, her güzel şey gibi bu 
gezi de çabucak bitti, güzel ülkemize, yuvamıza döndük, şimdi de yeni 
gezinin hayalleri var tabii ki.  
 
 
 

 
James Joyce ve Nora Barnacle bir yürüyüş sırasında 
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Ekin Yazın Dostları Dublin’de 

 Yasemin Güven 
 
Ulysses’in peşinden Dublin’e gitme önerisi geldiğinde, benim 

gibi, uzun süre evli olup, ilk defa yalnız başına seyahat edecek  bir 
kadın olarak,  başlarda çok tedirgindim. Seyahat için hiçbir fikrim 
yoktu, hava alanına geldiğim andan itibaren, bu geziye katılmamın 
doğru bir karar olduğunu anladım. Tüm arkadaşları içten ve samimi 
buldum. Yolculuk bitiminde bizi karşılayan Aydın Bey ve ailesi 
muhteşemdiler. Türkiye’den gelecek kendi aile fertlerini bekler gibi, 
beklemişler, biz gelince de kavuşma yaşanmış gibiydi. Kendimi 
yabancı bir ülkede ama büyük bir ailenin içinde hissettim. 

 
Şehir tanıtımı sırasında, dikkatimi en çok kapılar çekti. Kapıların 

hepsi rengarenkti, pencerelerinde de, demir parmaklık yoktu, burada, 
insanların birbirlerine güvendiklerini düşündüm. Kendimin  bu güven 
duygusunu ne zaman yitirdiğini, düşünmeden edemedim. Kırmızı 
kapıyı, bizde bir evin girişine koydum, kırmızı nokta gibi olur dedim, 
vazgeçtim. Yeşil için camii yada türbe girişi gibi, dedim, gene 
vazgeçtim, bir türlü olduramadım.  Her şey, nasıl da sınıflandırılıyordu 
kafamda . Her şey yerinde güzel ve  kendine özel bence. 

 
Ulysses kitabında geçen postaneyi, evinin girişini ,okulu, yüz 

yıllık eczaneyi görmek çok heyecanlıydı. İnsan, o zamana geri 
dönmüş gibi hissediyor. Bir kitap okuyup, o çağın zaman ve 
mekanında yaşamak çok özeldi. Sanki kitabın filmi çekilecek de, biz 
mekan geziyormuşuz ve bu filmi yaşatacakmışsınız gibi geliyor 
insana. Kostümlü insanların geçişleri de ayrı bir güzellik ve 
inandırıcılık katmıştı, buna. 

 
Bu imkanı bize sunan Aydın Bey ve Ailesine çok teşekkürler.  
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Bloomsday turunda 
 
 

 
Renkli Dublin kapıları (Sarı renkli kapı: Bloom’un Evi) 
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Murphy Dondurmacısı’nın önünde 
 

 
Davy Byrnes’ün pub’ında Bloomsday 
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Zehra Sönmezgil 
Dublin gezimiz 14 Haziran 2014 sabahı erken saatte 

havaalanında geziye katılan arkadaşlarla buluşmak suretiyle başladı. 
Gözlerimiz Aydın bey ve Nurdan hanımı aradı, ancak onlar bir hafta 
önceden gittikleri Dublin’de bizi bekliyorlardı, kendileri ile buluşunca, 
eksiğimiz kalmadı düşüncesi ile rahatladık, ben ve kardeşim Saliha 
Peker, kendimizi Ergil ailesinin ve sevgili kızları Aslı’nın emin ve sıcak 
ellerine teslim ettiğimiz için, bu gezinin çok daha guzel geçtiği 
kanaatiyle bu geziyi bitirdik. Bu nedenle, tüm aileye peşinen teşekkür 
ediyoruz.  

Otelimize yerleştik, The Central Otel, eski ama şirin bir oteldi, 
hele iki kardeş kalıyor olmaktan pek mutluyduk, içersi çok sıcak 
olduğu için, camları açtık ve kendimizi dışarı attık. 

Dublin’de en hoşuma giden şey, otelin çok merkezi bir yerde 
oluşu ve tüm arkadaşların da belirttiği gibi, sanki İstanbul’da, İstiklal 
Caddesi’ndeydik. Her yere yürüyerek gidebiliyor ve otelimizi bulmakta 
zorlanmıyorduk. Metro yok, bilet almak yok ve en önemlisi kaybolma 
korkum yoktu. Tam karşımızda büyük bir market, cıvıl cıvıl caddeler, 
kafeler, hava inanılmaz güzel, daha ne istenebilir ki.  

İlk gün şehir turu yaptıktan sonra, ikinci gün Belfast’a gitmek 
üzere rehberimiz Shaun, eşliğinde yola koyulduk. Her yer yemyeşil 
cennet gibi, beni en çok meraklandıran Kara Taksi’ler ile 
yapacağımız turdu. Zira rehberimizin anlattıklarına göre, Katolikler ile 
Protestanlar arasında bitmiş gibi gözüken ancak, terörist guruplarca 
zaman zaman yaratılan çatışmaların varlığı beni heyecanlandırmakta 
idi. Neyse, taksilere bindik, gizemli yolculuğumuz başladı. Duvarlarda 
mevcut silahlı militanlara ait resimler, beni biraz daha 
heyecanlandırırken, o da ne, hemen arka sokakta oynayan bağıran 
çocuklar, sokak kapılarında oturan sohbet eden kadınlar, bambaşka 
bir dünyayı yansıtıyordu. Herhalde bu gizemli hava, turizmin bir cilvesi 
olsa gerek.  

Bu iki bölgeyi ayıran duvarın hala var olması da çok enteresan 
geldi bana, duvar yazılarına içimizden geldiğince bir şeyler yazarak, 
katkıda bulunduk.  

Cliffs of Moher turuna gelince; uzun otobüs yolculuğuna 
rağmen, uçsuz bucaksız yeşillikler içinde hafızamda hala kazılı, 
gerçekten cok etkilendim, yine rehberimizin anlattığına göre İrlanda, 
jeolojik bir oluşum, okyanusun en uç noktasında, kopan kayaların 
oluşturduğu manzara muhteşemdi. O kadar çok kaya ve taş kopmakta 
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ki İrlandalılar, bu taşları evlerini ve tarlalarını ayıran sınırlar için 
kullanmışlar. Otobüsten baktığımda yemyeşil tarlalar, cetvel gibi bu 
taşlarla örülerek parsellere ayrılmış, ayrıca evlerin merdivenleri 
duvarları hep bu taşlar ile yapılmış. Hatta üzerinde dikkatle 
yürüdüğümüz bu taşlar temizlenerek, tarım bile yapılmakta imiş.  

Bu turumuzda okyanus manzarasını daha iyi görebilmek için 
tepelere çıktığımız daracık yollara nasıl tırmandığıma hala 
inanamıyorum. Adeta küçük bir Çin Seddi. Ancak tepeye çıkıp  
aşağıya baktığımda, yanda muhteşem okyanus manzarası, uçsuz 
bucaksız bir yeşillik, uçsuz bucaksız kara parçası inanılmaz idi. Elimi 
uzatsam göğe değecek olan bu yer beni müthiş etkiledi. 

Son gün, Vintage Kitchen’da yediğimiz yemek, hem sunumu 
hem de lezzeti ile inanılmaz idi. Bir kez daha, Aslı kardeşimizin 
seçimlerine şapka çıkarttık. 

 

        
 
Dublin’de James Joyce yontusu ve Ulysses filminin (1955) 
filminin afişi 


