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WES ANDERSON İLE SÖYLEŞİ

Wes Anderson Amerikalı bir yönetmen ve senaryo yaza-
rıdır. Filmleri arasında Bottle Rocket, Rushmore, The Royal 
Tenenbaums, The Life Aquatic, The Darjeeling Limited, Fan-
tastic Mr Fox  ve  Moonrise Kingdom vardır. Son filmi The 
Grand Budapest Hotel’i (Büyük Budapeşte Oteli) hem yö-
netmiş hem de senaryosunu yazmıştır. 

George Prochnik, The Impossible Exile: Stefan Zweig at 
the End of the World kitabının yazarıdır. Cabinet dergisinin 
bağımsız editörüdür. 

***

GEORGE PROCHNIK: Filminizin, Stefan Zweig’ın 
gerçek hayatını öykülerinin hayal dünyasına, öyküleri de 
gerçek hayatının dokusuna taşımakta iyi bir iş çıkarttı-
ğını düşünüyorum. Birbirleriyle ne kadar iç içe oldukla-
rını gösterdiniz – Zweig’ın doğrudan kendi deneyimleri 
hakkında yazdığı anlamında değil, deneyimlerinin bazen 
şekerleme gibi, bazen de karanlık masalsı bir yanının ol-
duğu anlamında. Bence eserlerinin ve varlığının bu rüyayı 
andıran yönü, onu anlamak için çok önemli. Bu nitelikler 
ve Zweig’ın sizin için nasıl bir ilham kaynağı olduğu hak-
kında bir şey söyleyebilir misiniz? 

WES ANDERSON: Zweig’ın birkaç kitabını oku-
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duktan sonra bana çarpıcı gelen şeylerden biri, kişisel şe-
kilde onunla ilgili olarak öğrenmeye başladığım şeylerin, 
bir yazar olarak sesinden anladığımı hissettiğim şeylerden 
oldukça farklı olduğuydu. Eserlerinin büyük kısmı ol-
dukça masum olmakla beraber daha karanlık topraklara 
girmekte olan birinin bakış açısından yazılmış ve ben her 
zaman Zweig’ın kendisini çeken, ancak kişisel olarak de-
neyimlemediği şeyleri eserlerinde keşfeden, daha sakıngan 
bir kişi olduğunu düşünmüştüm. Aslında gerçek bunun 
tam tersi gibi. Hayatında neredeyse her şeyi denemiş biri 
gibi görünüyor. 

***
PROCHNIK: Zweig’ın bu tür insana verdiği ismi se-

viyorum – Almancadan çevirisi “o da orada” (“tutunan”) 
oluyor. 

ANDERSON: Yazar karakteri de onunla karşılaşıyor. 
Onu gördüğüne pek de memnun olmuyor –yalnız kalmak 
istiyor– ama aslında o kadar da kötü değil, ve artık konu-
şabileceği biri var. Daha sonra bu “o da orada” karakte-
ri, odanın öbür ucunda yazarımızın tanımadığı bir adam 
görüyor, ancak daha sonra ona adını söylediğinde, yazar 
kimden bahsettiğini tam olarak biliyor: bir savaş kahra-
manı. Daha sonra yazar ve savaş kahramanı ertesi gün ve-
rilen bir partide tesadüfen tekrar bir araya geliyor ve bu 
sefer gerçekten tanışıyorlar. Restoranda dönüp duran bir 
adamdan bahsediyorlar ve bir anda bağlanıyorlar. Tüm bu 
kurgu benim için en iyisi. Öncelikle, benim için oldukça 
ilginç bir ortamda gerçekleşiyor; bu Viyana tanıdık değil, 
egzotik, aynı zamanda bağlantılı hissettiğim birçok şey de 
var: olaylar bugün Manhattan gibi birçok yerde gerçekle-



9

şebilirdi. Kendi dünyamızdan bildiğimiz türden insanlar 
ve dinamikler var. Ancak aynı zamanda çoğumuzun hiç 
deneyimlemediği ve keşfetmenin harika olduğu bir evre-
nin de ayrıntıları var. Zweig’ın, başkarakterin bir parçasını 
oluşturduğu süvari birliğini tasvirinden etkilendiğimi ha-
tırlıyorum. Tüm yaşam tarzıyla ilgili çok fazla ayrıntı var. 
Ama daha sonra, bu öyküye çok, çok hızlı şekilde çekiliyo-
ruz. Birlikte bir tür sosyal başarı yakaladığı, daha sonra ise 
tuhaf, karmaşık ve felaketle sonuçlanan bir ilişkiye girdiği 
bir aile ile başına gelenlerin bir anlatısına dalıyoruz. 

PROCHNIK: Bir tür çarpık merhamet etrafında dö-
nen bir ilişki; Zweig’ın başlangıçta verdiği merhamete 
dair bütün bu büyüleyici çifte tanım, aslında kitabın keş-
fetmeye çalıştığı şeyin tam da merkezinde. Bir yanda mer-
hameti ifade eden kişiyi aslında merhametin nesnesiyle 
uğraşmaktan kurtarma amacını taşıyan merhamet varken, 
diğer yanda merhamet nesnesiyle en sonuna, hatta daha 
ötesine kadar bir olmaya çalışırken şefkatli insanın tüm 
varlığını tüketen diğer türden merhamet vardır. 

ANDERSON: Evet, ve romanın kahramanı her adım-
da doğru şeyi yapmaya çalışırken, motivasyonları biraz kar-
maşıktır; ama yaptığı her şey, durumu bir anlığına kurtar-
mak için bile yapılmış olsa, nihayetinde onu daha da, daha 
da, daha da derine gömer. Ve bir diğer şey, kitabın savaşa 
doğru gitmesidir. Dünün Dünyası’nı okumaya Merhamet’i 
okumayı bitirdikten hemen sonra başlamıştım. Bu ânın 
eserlerinde tekrar tekrar nasıl yansıtıldığını görürsünüz. 

***
PROCHNIK: Çoğu eserinde mevcut ve geniş çaplı 

kültürde de intihar oranları korkutucu derecede yüksektir. 
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İnsanların duyarlı oldukları bir tür psikolojik, sosyokül-
türel iç patlama olmuş gibi. Zweig son yıllarında çarpıcı 
şekilde tekrar tekrar Avrupa’nın intihar ettiğini –bu keli-
melerle– söylüyordu. Tüm kıta intihar ediyor.

ANDERSON: Bir noktada özgürlüğümüzün intiha-
rından söz eder: insanların farkında olmadan yaptıkları 
seçimlerle kendi özgürlüklerini yok edişlerinden. 

PROCHNIK: Zweig’ın 1920’lerde yazdığı, “Dünya-
nın Monotonlaştırılması” başlıklı büyüleyici bir deneme 
vardır. Aslında Amerikan kitle kültürünün küresel ihraca-
tının bir eleştirisidir. Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’nın 
nasıl kendini yok etme yolundaki ilk adımı attığını yazar. 
İkinci aşama ise, her yerde, herkesin, kitle modasını, kit-
le sporlarını, kitlesel dans çılgınlıklarını, kitle sinemasını 
benimsediği Amerikanlaşmadır. Bu homojenleştirmeyi 
bahsettiğiniz bağımsızlığın yok oluşuyla denkleştirmişti 
– insanların, Amerika’dan kaynaklandığını düşündüğü bu 
farklı toplu çılgınlıkların parçası olmak üzere kendi birey-
selliklerini yok etmek için savaşmalarıyla. 

ANDERSON: Zweig bunu bir tür Amerikan icadı 
olarak görüyordu. Halk hareketlerinin bu kadar başarılı 
olması, bu kadar fazla insanı sürüklemesi – yani, sanırım 
Amerika böyle bir yer. 

PROCHNIK: Tüm deneme, bugün gördüğümüz eleş-
tirilerin bir öngörüsü gibi. Size ayrıca, yine içinde bir in-
tihar barındıran sıradışı roman Bir Kadının Yaşamından 
Yirmi Dört Saat’in tamamını dâhil etme seçimi hakkında 
da bir sorum var. Sizi özellikle bu esere çeken ne olmuştu? 

ANDERSON: Aslında bu da ilk okuduğum öyküler-
den biriydi. Zweig bu eserde Fransız Rivierası’nın ve bir 
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kadının deneyimlerini ortaya koyar. Burada da aynı öykü 
anlatım tekniğini kullanır. Sahneyi, aralarında geçen bir 
şeye, aralarındaki bir tür skandala tepki veren birçok in-
sanla kurar ancak öykü nihayetinde bununla ilgili değildir. 
Bu sadece giriştir. Ve bu formu çok sevdim. Daha sonra 
ayrıca bu yüzeysel olarak tanıdığımız yaşlıca kişinin ne 
kadar açıkça çizilmiş olduğunu görünce de etkilenmiştim. 
Ve sonunda kendi öyküsünü anlattığında, bu imge tama-
men kırılır ve onu nasıl da hiç tanımadığınızı, geçmişini 
hiç bilmediğinizi fark edersiniz.

PROCHNIK: Zweig, öykülerindeki ve hayatındaki 
tüm karamsarlığa rağmen, sürekli olarak bize Avrupa’da 
gidilecek ve zaman geçirilecek birçok harika mekân ol-
duğunu gösterir. Sunduğu küçük karalamalarda, bunların 
nasıl mekânlar olduğuna dair verdiği küçük ipuçlarında 
bile görsel olarak karizmatik bir şey vardır. Bir şekilde o 
parıltılı hayatın aurasını hissederiz- 

ANDERSON: O lüksün…
PROCHNIK: Bunu gerçekten de ikna edici şekilde 

gösteriyorsunuz. Peri masalının bazı parçalarının aslında 
gerçek mekânlar –ve elbette, oteller– olduklarını ortaya 
koyarken harika bir iş çıkarttınız. 

ANDERSON: Filmi nerede çekeceğimize karar 
vermeye çalışırken karşılaştığımız şeylerden biri, ABD 
Kongre Kütüphanesi’nin web sitesindeki bir görüntü ko-
leksiyonuydu. Photochrom Koleksiyonu denen bir şey 
var. İki farklı şirket –biri İsviçreli, biri Amerikalı– ortak 
bir girişimde bulunmuşlar ve tüm dünyadan siyah beyaz 
fotoğrafları alıp renklendirmiş ve seri şekilde üretmişler. 
Ve bunlardan binlerce var. Tüm Avusturya-Macaristan 
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İmparatorluğu’ndan, Prusya’dan ve tüm dünyadan, 1895 
ile 1910 arasına ait olabilecek görüntüler var. Yüzyılın ba-
şının Google Earth’ü gibi düşünüyorum. Neredeyse tüm 
şehir ve doğa manzaraları var. Bu harika. Ve gerçekten fil-
mimizi etkiledi. Her zaman için bizim modelimiz olduğu-
nu düşündüğüm otelin, o zamanlar Karlsbad olan Karlovy 
Vary’deki Hotel Pupp’un harika bir “photochrom”u var. Bu 
görüntü koleksiyonunda bulduğumuz çeşitli yerleri ziyaret 
ettiğimizde öğrendiğimiz şey, bunların hiçbirinin işimize 
yarayacak oranda eski hallerine benzemedikleriydi. Ancak 
“photochrom” görüntüler Zweig’ın dünya hakkındaki gö-
rüşüyle ilgili gerçekleri biraz yansıtıyor gibiydi. Böylece fil-
min görsel aurasını geliştirirken bunlardan faydalanabildim. 
     The Post Office Girl’de Zweig’ın İsviçre’deki büyük oteli 
tasviri çok kışkırtıcıdır. Kahraman, postanede çalışan bir 
kızdır. Zengin teyzesi hediye olarak onu bu otelde kal-
maya davet eder ve oraya gittiğinde, yönetim bir teslimat 
yapmaya geldiğini düşünür. Çantası bir sepettir. Sonunda 
gerçekten de, daha önce bulunduğu hiçbir yere benzeme-
yen bu otelde misafir olacağını anlarlar. Gördüğü bu mua-
meleyle ilgili bakış açısı ve içeri girip “Burada uyuyacağını” 
fark ettikten sonraki deneyimi o kadar güçlüdür ki... An-
cak, tatilinin aniden sonlandığı zamana gelindiğinde, bu 
diğer yaşam tarzına çoktan bağımlı olmuştur ve varoluşu 
dramatik şekilde değişmiş, bir tür karamsarlığa kapılmıştır 
– ve sonra, aynı karamsar durumdaki bir başkasıyla bağ-
lantı kurar. Bu eserin çok uzun süredir baskısının bulun-
maması bana gerçekdışı geliyor.

Çeviren: Mengü Gülmen
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Benim de savaştan on yıl önce bir vakitler kaldığım Riviera 
kıyısında yer alan küçük pansiyondaki masamızda, şiddetli 
ve beklenmedik, nefret söylemlerinin ve hakaretlerin üst 
üste gelmesiyle birdenbire kavgaya varan korkutucu bir 
tartışma başladı. Çoğu insanın hayal gücü kıttır. Kendi-
lerine doğrudan dokunmayan, sivri uçları sert bir şekilde 
duyularına değmeyen şeyler onları neredeyse hiç ilgilendir-
mez fakat bir kere gözlerinin önünde gerçekleşen, duyula-
rını harekete geçiren en küçük şey bile onlarda bir tutkuyu 
ateşler. İşte bu gibi durumlarda konuşmaya katıldıklarında 
kayıtsızlıklarının yerini münasebetsiz, ölçüsüz ve sert bir 
üslup alır.

İşte masamızda sessizce sohbet eden ve yüzeysel konu-
lardan konuşup birbirlerine nükteler yapan ve çoğunlukla 
yemek saatinden sonra dağılan medeni topluluğumuzda da 
böyle oldu: Alman çift amatörce fotoğraf çekmek için gez-
meye, rahatına düşkün Danimarkalı adam sıkıcı balık avı-
na, kibar İngiliz kadın kitaplarına, İtalyan çift hovardalık 
etmek için Monte Carlo’ya giderlerdi, bense tembellik et-
mek için bahçedeki sandalyeye geçerdim ya da iş yapardım. 
Fakat bu sefer hararetli tartışmadan dolayı hiçbirimiz ma-
sadan ayrılmadık ve ne zaman biri aniden yerinden doğru-
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lup gitmek için hamle yapsa bu nazik ayrılma teşebbüsünü 
hoş karşılamıyor, bilakis yukarıda bahsettiğim öfke ve kinle 
bu teşebbüsü bir nevi kabalık olarak görüyorduk.

Küçük soframızı dağıtan bu olay doğrusu yeterince 
garipti. İçinde biz yedi kişinin konakladığı pansiyon dışa-
rıdan bakıldığında müstakil bir villa gibi görünmekteydi 
–ah pencereden görülen kayalık kumsalın manzarası ne 
kadar da güzeldi– fakat aslında büyük Palas Hotel’in daha 
düşük bütçeli müşteriler için yaptırdığı ek binaydı ve ana 
binaya doğrudan bağlantılıydı. Bu nedenle biz yan binada 
konaklayanlar ana binada konaklayanlarla sürekli olarak 
birlikte yaşardık. Bu otelde, tartıştığımız günden bir gün 
önce fevkalade bir skandal yaşanmıştı. Saat 12.20’deki öğle 
treniyle (bu detayı vermekten kendimi alıkoyamıyorum 
çünkü konunun kendisi için önemli olduğu kadar tartış-
manın bu bölümü için de mühim) genç bir Fransız bey 
geldi ve sahile bakan deniz manzaralı bir oda tuttu ki bu 
şüphesiz onun varlıklı biri olduğu anlamına gelmekteydi. 
Fakat onu gizemli ve şüpheli kılan şey sadece gösterişsiz 
zarafeti değil aksine hepimize sıradışı ve büsbütün sem-
patik gelen güzelliğiydi: Bir genç kızınkini andıran ince ve 
uzun yüzünün ortasındaki ipek gibi sarı bıyıkları şehvetli 
dudaklarını kaplıyor; açık tenli alnını yumuşak, kahveren-
gi, dalgalı saçları süslüyor; yumuşak bakışlarıyla baktığı her 
yeri okşuyordu. Her şeyi yumuşak, sevgi dolu ve doğaldı. 
Her şeyden önce büyük butiklerin vitrinlerine yerleştirilen 
ve ideal erkek güzelliğini gösteren, pembe tenli, balmu-
mundan yapılmış bastonlu zarif erkek figürlerini andırıyor; 
daha yakından bakıldığında ise bıraktığı kibirli intiba yok 
oluyordu, çünkü ondaki sevimlilik doğasından kaynakla-
nıyordu ki bu aslında nadiren görülen bir şeydir. Herkesi 
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aynı anda kibirden uzak ve içten gelen bir samimiyetle se-
lamlıyordu ve bulduğu her fırsatta sergilediği bu zarafete 
şahit olmak gerçekten hoştu. Ne zaman bir kadın vesti-
yere yönelse, o da hemen kadının mantosunu tutmak için 
yerinden kalkıyordu, her çocuğa arkadaşça bir bakış atıyor 
ya da nükteli sözler söylüyordu, iyi huylu ve mütevazı bir 
kişiliği olduğu kesindi. Kısacası, Tanrı’nın kutsadığı insan-
lardandı ve başkaları tarafından beğenilmek ona farklı bir 
güzellik katıyordu. Otelin çoğu yaşlı ve hasta müşterileri 
için onun varlığı adeta bir ihsandı; gencin muzafferane 
her teşebbüsünde, kolaylığın ve yaşamın tazeliğinin tesiri 
tıpkı bir zarafet gibi insanlara dağılıyordu ve ondan, kim-
senin karşı koyamayacağı bir sempati yayılıyordu. Otele 
gelişinden iki saat sonra, Lyon’lu keyfine düşkün ve şiş-
man fabrikatörün on iki yaşındaki kızı Annette ve on üç 
yaşındaki kızı Blanche’la çoktan tenis oynamıştı ve kızların 
annesi, zarif, hassas ve içine kapanık Bayan Henriette, he-
nüz evlilik çağına gelmemiş kızlarının bilinçsizce yaban-
cı gençle flörtleşmelerini gülümseyerek izlemişti. Akşam, 
delikanlı bizi satranç masasında bir saat kadar izledi, ara 
sıra mütevazı bir tavırla hoş bir-iki anekdot anlattı; daha 
sonra genç adam, kocası her zamanki gibi bir iş arkada-
şıyla domino oynarken Bayan Henriette ile teras boyunca 
gezindi; akşamın ilerleyen vakitlerinde delikanlıyı otelin 
sekreteriyle büronun loş ışığında samimi bir şekilde sohbet 
ederken gördüm. Ertesi sabah Danimarkalı arkadaşımla 
balık tutmaya gitti ve ona bu konudaki şaşırtıcı hünerini 
gösterdi, Lyon’lu fabrikatörle politika üzerine uzun bir süre 
sohbet etti ve ona da bu vesileyle iyi bir sohbet arkada-
şı olduğunu kanıtladı, öyle ki şişman adamın kahkahala-
rı, sahile vurdukça çatlayan dalgaların sesini bastırıyordu. 
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Yemekten sonra –durumun anlaşılması için zamanı nasıl 
geçirdiğini ayrıntılı olarak aktarmam gerek– bir saat Bayan 
Henriette’le bahçede baş başa kahve içtiler, tekrar onun 
kızlarıyla tenis oynadı, Alman çiftle büyük salonda sohbet 
etti. Onunla, saat altıda bir mektup postalamak üzere gitti-
ğim garda karşılaştık. Yanıma hızlı adımlarla geldi ve sanki 
özür dilemesi gerekiyormuş gibi, kendisinin aniden çağrıl-
dığını fakat iki gün sonra geri döneceğini söyledi. Akşam 
yemek salonunda onun yokluğu gerçekten hissediliyordu 
fakat bu yokluk sadece bedenen aramızda olmayışından 
kaynaklanıyordu, zira tüm masalarda sadece onun hak-
kında konuşuluyor ve rahat, neşeli yaşam tarzı övülüyordu. 
Gece, saat on bire doğru açık penceremden aniden, bahçe-
den gelen ve karşı otelde yaşanan hareketliliği bildiren en-
dişeli haykırışları ve bağırtıları duyduğumda odamda otur-
muş bir kitabı çalışıyordum. Merak ettiğim için değil daha 
çok rahatsız olduğum için hemen elli adımda karşı tarafa 
geçtim ve müşterilerle otel çalışanlarını telaşlı bir koşuştur-
macanın içinde buldum. Bayan Henriette, eşi âdeti olduğu 
üzere Namur’lu arkadaşıyla domino oynarken, her akşamki 
sahil boyu gezisine çıkmış ancak henüz dönmemişti ve bu 
nedenle kadının başına kötü bir kazanın gelmiş olmasın-
dan endişe ediliyordu. Keyfine düşkün ve hantal fabrikatör, 
mizacının aksine bir boğa gibi sürekli sahil boyunca koşu-
yordu ve telaştan çatlamış sesiyle gecenin içine bağırıyordu: 
“Henriette! Henriette!” Sesi, ölümcül bir yara alan, ürkek, 
ilkel hayvanların haykırışlarını andırıyordu. Garsonlar ve 
diğer çalışanlar aceleyle merdivenlerden inip çıkıyorlardı, 
müşteriler uyandırıldı ve jandarmaya telefon edildi. Tüm 
bu kargaşanın ortasında sendeleyen ve ağır ağır yürüyen, 
yeleğinin önü daima açık olan bu şişman adam, gecenin 




