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ÖNSÖZ
Ocak 1954 yılları arasında ya~~ş;
I<ıbrıs
dönemine damgasını vuran. " İstiklal Pattis.i''~/~ııyın
ağırlıkta olınakla beraber Kıl:>rış '"I'iirk
uuı01111 de görmekteyiz. Gazetenin sahibi ve ''İşik:lal
.lf'jC;;UmL.IJZKan'ın (1899 - 1970) da pek ÇOk yazısının btıll.lll(İJ.IğU
yanında, Türk ve dünya edebiyatlarıfüFait
da yer alınaktadır.
28 Ekim 1949 - 13 Ocak 1954 yılları
romanlarını incelemeye çalıştık. Bunlar,
Kadın ", " Aşk Vadisi " ve "Günah
Mart 1989'da vefateden, düzenli bir
Edebiyatı'nın güçlü': kalemlerinden
bulunan,.hikaye ve
gı;;;ııe;;ill.Kıe toplum sorunlarını,
köy ve şehir

Sayın Prof. Dr. Bülent
tutan çok kıymetli·hocam Sayın
Girne'deki Milli. Arşiv'de
Mustafa Kemal Kiracıoğlu'na, te~imi
teşekkürü bir borç bilirim.

.•....•••9"ıyawıua Sosyal Konular", Lefkoşa, 1986:
I<.µltiiıiirriigdeSanaıçııar ve Yazarlar, İsimler Sözlüğü", IIakedYayınları,Lefkoşa2001,

· ım,ı,-fop Dışındajğ Türk Edebiyatları Antolojisi, C.9, Kültür Baka.tilığı
nın;rnuıga İzl3ırakanlar ", FS'tür Bakanlığı Yayınları, Lefkoşa, 1986, S.271.
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GİRİŞ
iyat, duygu ve düşüncelerin terbiye edilip estetik bir yapıya
yeya yazıya geçirilmesi sanatıdır. Toplumların kültürünü,
ansıtan bir bilim dalıdır. Edebi tür olan roman konusunu u,..,...,,...,,,n,...,ıı, ,,,.,,q"+'-M'-".L . .!.11
\şı:ırtlariçinde yazıldığınıbilmemizgerekmektedir.
~~füyatın gerek yazılı, gerekse sözlü örnekleri, gelecek nesiller için ölrrı~~0rfü.-sW
f·. Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın nasıl oluşmaya başladığı sorusuna ..şıı y:
:/ Adanın 1571 'de Osmanlı idaresine geçmesinden sonra büyük göç dı:ıl
brıs'ın. her tarafına yayılan Anadolu halkı, beraberlerinde getirdiği toplurrıs~
f qeğerleri korumaya çalışırken, bir yandan da yerleştiği çevrenin etkisiyle • burılara
· eklemiş, böylece Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın temelleri atılmaya başlamıştır.
estan, efsane, masal, mani, ninni gibi halk ürünleriyle başlayan Kıbrıs ,>':1:'j@.ly
'nm varlığını, Türkçe olarak yayınlanan birçok eski araştırmada, güçlü kalenµ~ı,-c.J.~
mümkündür. "Örneğin; Hicri 1281 'de İstanbul'da yayınlanan Selanild Mustcı;fı:ı
arihinde Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethi ile ilgili " tarih düşürmeler" vardır.. Y'"ir.ı.y
08'de Şemseddin Sami'nin yayınladığı Kamüs'ül A'lam'da Kıbrıslı şalrleden Aşıl<:
üftü Hilmi Efendi gibi isimlervardır."2
bns Türk Edebiyatı'nın gelişmesi ve zenginleşmesi, kullanılan dilin. giiçlii olmasına
gıktadır. Yapılan . cid.dı ağız araştırmaları sonucunda ilk kez, . Kıbps't~ J,<:qlluşulap
>ile Anadolu ağızları arasındaki benzerliklere dikkat • çe~ş
y~ ~l>ı,-J.ştı:ı·?l<qr.ı.µşµlap
'nin~ Türkiye Türkçesinin ağız. öze11ikle.rini gösterdiği.l<:~tl~ştır::~
Kıbrıs Türk . ~?~Rtrı:ıtı.'~,faşt~~aFıiif~~f1'1ı-clap ~µ.lgµ
eri üze:ç~{g8~~~y~~i ~rwı:ı.rci.l<dnçelemekm''
Türk Edebiycıtfş§yleşii:ü.fl.
KIBRIS'IN OSMANLI İMP.
J)ÖNE
Temmuz 1570'te başlatılan Kıbrıs Adası'nın fethi, 1 Ağustos 1
alınmasıyla tamamlanır. Ada'nın Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı
önemde başlangıçta anonim eserler görülür. Bunlar içerisinde destanlar, eıs
sı hikayeler, atasözü, masal, mani ve bilmece gibi edebi türlerde eserler vardır.
18. yüzyıl Divan şairlerinden Müftü Hilmi Efendi'nin Kıbrıs'a kendi adı
hediye eden Sultan II. Mahmut'a yazdığı kaside ile " Şairler Sult
emin önenili olayları arasındadır.
19. yüzyılda, iki önemli edebiyatçımızın çeşitli sebeplerle ı=.ı,;ı.ı::ı
aruz. Bµ,nlardanilki Ziya Paşa'dır. Ziya Paşa, 1862 yılında Ada'ya
. Kıbrıs'ta düzenlediği Revan (Esnaf) geçidi ve onarımı dolayışıy.
ş olduğu kitabesi, onun Kıbrıs'ta kalan izleridir.5

ün Serdar, "Kıbrıs Türk Edebiyatı", Türk Kültürü Araştırma Enstitjisü,Tiirlc/pµtıy;ış(El
,Ç.3,2.baskı, Ankar<11992,S.551.
:E-ffısaı:ı Eren, "Kıbrıs'ta Türkler ve Türk Dili '\ Türkoloji Dergisi, 196l;
· ·· Serdar, "Kıbrıs Türk Edebiyatı ", Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, 'Y.üı:-ki.E>ü.tiyaslElKitabı,C.3, 2.
ara 19?2, S. 549-565.
d Fedai, "Kıbrıs Türk Edebiyatı ", Türkiye Dışındaki Türk Edel,iyatlarlA.ı:ıa.tofojisi,C.9, Kültür
Yayınları, Ankara 1997, S. 183-212.
Konuı\Kıbrıs Türkleri, İstanbul, 1938, S.97.
jkretAlasya, Kıbrıs Tarihi, Lefkoşa, 1939, S.151.

2

üı:ıey Kıbrıs Rum Kesminde, İdoli'de
~~':lllllyazmış olduğu kitabenin birkaç beyiti şöyledir :
A,cat.,.ı alem Hazret-i Abdülaziz
dayed-i lütfu ile dünya bina
~}fıtf olmak üzere mevki-i Aydalı' da
birma'bed ile mekteb-i zıba bina
~--ihası ZİYA Kıbrıs'a Vali olmagın
tenıed oldu hitama erdi bu vala bina "6

'Eıs'a gelen ikinci önemli şahsiyet de Namık Kernal'dir, Namık Kemal; şqsycıl
~list bir şair ve romantik bir ihtilalcidir. Türk Edebiyatı'nda ilk kez, ''V'~t~I
ne anlaşılması gerektiğini, vatanın ne demek olduğunu ve somut vatan fii~
. 'Sultan Abdülaziz'in uyguladığı baskı rejimi Namık Kemal'i harekete geçirir.]3ıi
'>piyeslerinde" Vatan yahut Silistre " nin 1 Nisan 1873'te sahnelenmesi üzeriı:i~
nıal, halkı Sultana karşı harekete geçirdiği düşüncesiyle Magosa'ya sürgüne
Kemal, Akif Bey, Zavallı Çocuk piyeslerini Magosa'da yazmış, belki
de orada tamamlamıştı. Celaleddin Harzemşah'ın planını da orada hazırlamış
tta bazı yerlerini tamamlamış olması muhtemeldir. Yani, Nevruz tercüme-i hali ile
omaınııı, İrfan Paşa'ya Mektup, Takib ve Tahrib-i Harabat, Me'
esi gibi belli başlı tenkit eserlerinin de yine bu dP. rıat çalışmalarının bu senelerde (1873-1876)
ifadesiyle ve Namık Kemal'in verdiği eser
mal'in oldukça verimli sürgün mekanıdır.
1

0

il.DÖNEM
(1878 - 1923)
manlı İmparatorluğu, Ruslarla yaptığı savaşın
alayarak onlardan yardım sözü alır. Buna göre yeni bir savaş halinı
mparatorluğu'na yardım edecek, buna karşılık da Kıbrıs'a gireceklerdir.
I. Dünya Harbi başlayınca 1914'te İngiltere~nin,Bakanlar Kuruluk
esi, tamaınıyle tek taraflı bir davranıştı. Zira, 1914'te _ İngi
de, Kıbrıs henüz 1878 anlaşmasının açık hükümlerine-:gö:re b'
smanlı ülkesinin bir parçası durumundaydı. Yeryü
diğer bir devletin tek · taraflı bir kararla ilhak etme~ ~ararmı
hukuki görüş çerçevesine girmemektedir. Bundan dolayı İng
slararası hukuk yönünden ada üzerindeki Türk egemenlik haldarını et
23
Lozan Barışı ile Tm.kiye" ti'u karma tanır. İngilizler Ada'ya
zerinde baskı kurmaya başlarlar. Bu baskılar Kıbrıs Türk Edebi
:ri:ıez ve pek çok edebi tür ilk kez bu dönemde yayınlanır.
1'

,

1

1~-((}öçgün,Ziya Paşa'nın Hayatt,·Eserleri, Edebi Şahsiyeti veBiitüııiŞii.rleH,.K.iiltür ve Turizm
ay:ınları,Ankara, 1987, S.3.
:tl'-IaındiTanpınar, "Namık Kemal " 19 uncu Asır Türk Edebiyat!Tarihi, Çağlayan Kitabevi,
1988, S.360.

Rplf

3:-?-ioğlı.ı; "I. Dünya Savaşı Yıllarınqa:,l(ıbrıs" İngiliz Yönetiminde Kıbrıs II (1878 - 1952), Enosis
:-i.irld.er; Kıbrıs Araştırma ve Yayın'1~rkezi, İstanbul, Nisan 1996, S.133
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"·i~.~9zelgazete

kabul edilen SADED, 1889'da ~~.

0~Ş.9l'qe.··ZAMAN·. gazetesi

izler. İlk mizah, gazetes
.f1·Fttmdanı896' da yayınlanır.
·9111an · olarak kabul edilen, yazarı bilinmeyen BİR GE€.
qırrQalib'in BİR BAKIŞ adlı eseri 1892 yılına aittir.Yine Kayt
Q6yılına ait YADİGAR-I MUHABBET adlı romanı ilk roman örne@~
fül<cıye kabul edilen ve Ahmet Tevfik Efendi tara:findanyazılan BİR.
ı;ıcllı eserle, ilk tiyatro örneği kabul edilen ve Şişmanyan tara:firid
';1:İKAMI veya DİLENCİ adlı eser l 890'lı yıllarındakaleme alınmıştır.
ç3:lışmalarıise gazete yayınlarıyla birlikte yürür. I. Dünya Harbi'ne kada.ı-?§f
·~ş4ca konular; Osmanhlık, İslamiyet, Milliyetçilik, Aşk ve Vatan'dır .•• ıgı~Jl
c.ırrıakalı Mehmet Nazını Bey ile ilk kez serbest şiir örnekleri verilir. Şiitde~/BB
919'a kadar sürer, Anadolu Kurtuluş Savaşı'nın başlamasından sonra konulaJ,"c:l~
görülür ve artık saltanatı yerme, Anadolu'ya ve Mustafa Kemal'e bağlılık, İngiliz.
;/:l..s:kılarına karşı direnme ön plana çıkar.
edebi örnekler ve şiirdeki gelişmeler yanında, gelişme gösteren bir başka kol .da
iyatı'dır. Halk Edebiyatı'nda I. Dönem'in devamı şeklinde mani, türkü, masal gibi
serlerle destanlar vardır.
ID.DÖNEM
(1923- 1943 I 1943- 1955)
dönem, iki bölüme ayrılarak incelenir. Bu dönemin oluşmasında üç büyük faktör
. Bunlar; siyasi faktör, toplumsal olaylara dayalı
basınla kurumlara dayalı
ir.
'
iyasi faktörler içerisinde. en önemli olaylar şunlardır: İngilizlerin okullardaki baskıyı
ürkçe kitapları kaldırmaları ve. Runıların 1931 isyanından sonra Türklere de tarih
ve bayrak çekme yasağının uygulanması.
oplumsal faktörlerde ardardş; yaşanan göçler, kıtlık yılları ve Araplara kız satılını;ısı
··n plandadır,
'
asının ve kurumların etkisine gelince; siyasi ve toplumsal olumsuzluklara kı;ırşılık
de büyük bir mücadele görülür, SÖZ gazetesinde Mehmet Remzi Okan, MASUM
gazetesinde jön Rifat ve Halkın Sesi gazetesinde Dr. Fazıl Küçük büyük mücadele
Tı-\Kadlı kunılıışise, Kıbrıs Türkleri'nin ilk örgütsel hareketidir.
u·xsiüçbaşlar.
faktörün<etkisiyle l940'1ı yıllara .gelinir. 1943'tenitiöa,t;yp.,(iiç-"
'fl-3 - 1955 döneminde Kıbrıs .Türk Edebiyafi''nın oluşma$
şunlardır:
a İngiliz sömii.rgeiö:aresininbaskılarının.azaJm/:l.şt
,) ~brıs Türklerini bilgilenclirmek,• onlara. flj~yt vermek • ama.,
19~ı-ytmenlerin,şairlerin Kıbns'a gelıneleri.( .Şa.itler olarakr ~şıı<:
,f şık Dursun CevJani,öğrxtmen olarak:da İbrajı.il11(Zeki :Şıırö:ıırl
~il)itanınmış.isunter bulunmaktadır.)
.'.23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 O Kasım gibi milli
anılınayabaşlanması.
Osmanlı Devri, Canbulat, Bayraktar, Namık Kemal;gipiipş.ş#@aj-taşıyan şiirlerle
geçmişe özlem duyulması
:rqar, "Kıbrıs Türk Edebiyatı", Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Türk Dünyası BIK.itabı, C.3, 2.
}ı!l992, S.554.

yl<:aç, Yadigar - I Muhabbçt Metin ve İnceleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Lefkoşa, 2002.
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erle kendi kimliğini bulan Kıbrıs Türk Edebiyatı 1943'te yayımlanan ÇIG
ilk önemli adımı atar. Çığ'da altısı şair, üçü yazar olmak üzer,e dokuz imza

er alan şairler şunlardır:
tTaşkent
iye Mine (Bahnan)
azif Süleyınen Ebeoğlu
mine Otf\11

elalettin Yermen
:i:nail, Hakkı Yeşilada.
:lerin vezin olarak heceyi, dil olarak sade Türkçe'yi, konu olarak da kahnµnar@.(,
f,<yurt, köy ve aşk konularını tercih ettikleri görülür.
~yen yıllarda onları Pembe Marmara, Taner Baybars ve Rauf Denktaş gibi isiınler
irde ise Çığ'da imzası görünen yazarlar şunlardır:
ikmet Afif Mapolar
Semih Sait Umar

et Afif Mapolar , kaleme aldığı roman, hikayç ve ti:
iyatı'nın ilk modern örneklerini verir. Bu eserlerde t
lor, cinsellik, şehir - köy hayatı gibi her konu işleneb·
net Afif Mapolar'ın romanları arasında en ünlüleri : Diken Çiçeği, Son Çıldırış,
ve Üçümüz. Hikayeleri arasında ünlü olanlar; Toprak Aşkı, Kahve Fincanındaki
trolarından ünlü olanları; Meş'ale ve Altın Şehir'dir.
.brıs Türk Edebiyatı'nın gelişip tanınmasında Lefkoşa'da Ergenekon Kitap Kulübü
yayımlanan ÇIG adlı antolojik eser, büyük bir adım sayılırken, Kıbrıslı şair ve
,tanbul'da destekleyen bir yayın organı daha vardır. Bu Nihat Sami Banarlı'nın
' YEDİGÜN " dergisidir. Yedigün'ün ardından "HİSAR" dergisinde Nevzat
ARLIK" dergisinde ise Özker Yaşın, isminiTürkiye'de de duyurur.
3 'te Çığ'la başlayan Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri, 1950'1i yıllara gelindiğinde iki kola
ol daha çok Atatürk, vatan, kahramanlık, aşk ve doğa konularını işler. Bu kolda yer
· şairler şunlardır: Özker Yaşın, Be;ner Hakkı Hakeri, Osman Türkay, - - ·
et Tolgay'dır.
ol aşk, tabiat, vatan konuları yanında din konusuna geni
yazan koldur. Bu kolda yer alan önemli isimler şunlar
'de Hikmet.
e görülen bu iki kola ayrılma olayı düz yarada·yoktur.
başladığı şekilde üçüncü dönemin sonuna hatta dördüncü dt'
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IV.DÖNEM
(1955 -'- 1963)
ğğı.iirgy idaresinin ikinci döneminden, Kıbrıs Cumhuriyı
}{yÇumhuriyetinkuruluşundan Erenköy çatışmalarınakadarsg
,µ . dönemin başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1 Nisan 195.5ğ\~
harekete geçtiği tarihtir. Enosis ( Adayı Yunanistan'a bağl~
ğ:ı:-giit, önce İngilizlere karşı saldırılara başlar. Daha sonra .bu
· ·:JiBunun üzerine Türk toplumu " Ya Taksim Ya Ölüm " parolasıyl~ q~,
1958 yılının Ocak ayında büyük mitingler düzenlenir. Bu hareket Eclylj
jpa yazılan şiirlerde milli. direnişle "Taksim" tezi savunulur. Şiir yanmdafi~~tr.,
Yi artış olur. Kahramanlık:konusunu işleyen eserler yazılır. Roman ve bwayycl~
eketlilik görülmez.
fl••· Kıbrıs. Cumhuriyeti'nin ilanı Ada'ya geçici bir barış getirir. Cumhuriyetin
~yfinin adada olması ile şiirde büyük bir mutluluk duygusu işlenir. 1960'da
bir başka özelljk .ise; · işlenen konulara göre şairlerin iki gruba ayrılmasıdır:
ürk askerinin gelişini, mutluluğu.dile getirirken, .bir başka grup da soyut şiirin
ak yeni kavramların edebiyata girmesini sağlar. Soyut şiirin öncüleri; Fikret
ehmet·Kansu'dur.
V.DÖNEM
(1964 - 1974)
öy çarpışmalarından Türk Barış Harekatı'na kadar geçen on yıllık dönemi
Dönemin eserleri . incelendiği zaman milli konular yanında serbest, her çeşit
ndiğini görürüz. .
konuları işlemeye devam. eden şairler arasında, Orbay Deliceırmak ve Oktay
ılabilir.
şiiri devam ettirip kahramanlık:konusuna yer vermeden eserler üreten şairlerden
ardır : Fikret Demirağ, Mehmet Kansu, Kaya Çanca.
hiçbir gruba bağlanmayıp hem milli, hem de serbest konuları işleyen şairler de
başında da Mehmet Levent gelir.
nemde şiir yanında gelişme gösteren bir başka kol da tiyatrodur. Kutlu Adalı,
Ahmet Tolgay, Bekir Kara gibi isimler de önenıli tiyatro eserleri yr-LL
önemli bir gelişme de araştıı'ma-inceleme dalırida olur, Hasan
oğlu, Oğuz Yörgancıoğlu gibi yazarlar da, !?br~. T:ür'.
TT•

ası)
. . ~,~- gerçekleştirdiği_ kanlı
d
)ı~ı?l?>}t:n·/''-r·r"'_-···--·-·-·>·i:-·_ ·,
. _ - _ -._.-_ .• -•- -_- - -_ i
umhuriyeti'nin ilanı, Türkiye'IUJ.l'
·20 Teınmuz'da başlattığı
B
Barış Harekatıyla, Kuzey Kıbrıs'ın hudutları çizilİr. 15 Kasım
.uriyeti'ninilam gerçekleşir.
erle oluşan ve gelişen son dönemde gerek şiirde, gerekse düz yazıda büyük
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içinde roman, hikaye, tiyatro, ve anı kitapları bµ).
'akkahramanlıktan, sosyal tenkide, mitolojiden sendika.ligı;e

,RKADIN:
BİR BÜTÜN OLARAK ÖZETİ
adın romanı, Hikmet Afif Mapolar'ın İstiklal Gazetesi'nde 28 Ekim 1949 eri arasında 81 tefrika olarak yayınlanmışilk romanıdır.
Scarlet'in Kıbrıs Adası'na gelişiyle başlar. Bir Türk genci olan İhsan ,
da Scarlet'le yakınlaşmaya başlar. İhsan, onu Romeo ve Juliet piyesinin
o Akademisi denilen yerdeki temsile götürmek ister. Scarlet de bu teklifi
:msile birlikte giderler.
tabancasını yanından ayırmayan bir kadındır. Bir defasında ağaç gövdesine iki
kalbin içine ll, diğerinin içine de J harfi işlemiş, kalplerin üzerine de yedi el
e kahkahalarla gülmüştür.
, kendi hayat hikayesini İhsan'a günlüğünden okur. Mermer Kadın romanı da
rine kurulur. Scarlet, işleri yüzünden kendisi ile. ilgilenmeyen bir babaya
smindeki annesi de o beş yaşındayken ölmüştür. Kendisiyle ilgilenen dadısından
.ikçe sıkılmıştır.O sırada İngiliz Pa.rlemento'sunda milletvekili olan babası onu
yatılı olarak verir. Londra'da okul arkadaşlarına ··alıştığı.. sırada babasının
·evli olarak gönderilmesi üzerine oraya gitmek zorunda kalırlar. Dadısı da
duruma çok üzülür. Scarlet, annesinin Londra'daki mezarlığından uzaklaşmak
huzursuzdur. Bu durumda babası çaresiz kalır.
ul'a yolculukları vapurla olur. Bu vapurda Scarlet, Türkiye'nin Londra ateşesi
likanlı olan Sacit Bey'le tanışır. Birbirlerinden hoşlanırlar. Babasının da bilgisi
it Bey'Ie çıkmaya başlarlar. Sacit Bey ona ilan-ı aşk eder.
·
bir gün ada sahillerinden birinde gezintiye çıkatla.r ve Scarlet tanı anlamıyla
olur. Bu olaydan sonra Scarlet, annesini rüyasıfi(!rJ~örür.Annesi orııı:.
da olduğunu söyler. Daha sonra · Scarlet, mfi!~~inin ölümünün b}
sı ve babasınınbunu ondan gizlediklerinidüşünmeye başlar.
da babası birdenbire Scarlet'i, Sacit Bey'i bir daha görmemes· ·
bir mektup bırakarak işi dÔl~jisıyla ayrılmak zorunda old
den babası Scarlet'i ve dadıs#Wftekra.r.Londra'ya yollar. Lo
ona babası hakkında kötü şeylii!ifisöylen:Babasınınbir cani olı
carlet bunlara Inanmaz,
t, Londra'daki Koleje yeniden geldiğinde e~ki arkadaşlarından sadece·Olivia'yı
ufak tefek sessiz bir kızdır. O sıralar Kolejde Romeo ve Juliet isimli eserin
lıkları vardır. Scarlet Juliet rolünü, Nelson isimli bir genç de Romeo rolünü
n, Scarlet'ten çok hoşlanmıştır ve ona evlenme teklifinde bulunmuştur. Scarlet
yım" diyerek yalan söyler. Aklında fikrinde Sacit olduğu için Nelson'u geri

titr. Nelson'un

arkadaşlıkları, evlenme teklifini kapııl) etıneııiesine rağmen
• "' te dışarıya çıktıkları zaman, okuldan ar~a?~~ff11'1glclllRobert isimli bir genç
takip eder. Nelson, fakir bir gençtir.. ~qbertJsei~engin bir ailenin şımarık
o . ve Juliet piyes.~ temsil gecesinde erkek öğrenciler Scarlet için kavga
arın sonucunda Scarlet, okuldan ayrılır.
7

.a.yrıl~ık:tclli sonra. Scarlet,

Robert'le

görüşmere.

R~

r,>.fak:at Scarlet onu sevmez.. Onun parasına, rahat.y-;
~J-ıa.y:raı:ıdır. Scarlet'in asıl sevdiği, yolunu gözlediği g~nı
lç;ıyboluşu, Sacit'ten haber alamayışı, onun ruh halinijbô
1Jfğı
/evlenme teklifini kabul eder ve hemen·düğün hazırlıkl;
~Ie;t, Robert'le evlenir. Zenginlik ve gösteriş içerisinde her şeyt
alemindedir.
·
iç.in • İstanbul' a gitmeye · karar verirler.· Hazırlıklar .taınamlanıp•. Y?}ai~ıl<;;
Iitry;in babası ortaya çıkar. Babası, son derece tuhaf davranmaktadır.<Öpıeğ
· ,şeyler söylemek ister, • dili dönmez. zekasını toplayamaz. Kendi res ·
~ı altında ezer. Babası.. Scarlet'le konuşurken Sacit'le karşılaştığını, Şc
<.lpııdüğünü Sacit'e söylediğin]; bunun- üzerine Sacit'in kendisine-'küfrett
~ıini ve sonunda Sacit'i öldürdüğünü. anlatır. Babası; dadıyı ve Scarlet?i
eşebbüs edince dadı Scarlet'in babasını öldürür,
an sonraki kısımlar Kıbrıs Adası'nda · geçmektedir. Burada kim oldtiğü
.eçhul bir adamdan söz edilir.. Scarlet onu çok merak eder. Herkes, meçhul adarıı
1:>oğaı:ı serseri demektedir. Bir. zamanlar sevdiği Ayşe isminde birisi olduğu<ve
l<e;ndinden aldığı herkes tarafiııdaı:ı bilinmektedir.
ıpş'taı:ı arkadaşı olan İhsan , Scadeı'In evine gece yarısı gelir ve odasına girerek
~ğlara kaçırır, .Dağlarda giderlerken İhsan'ın ağzından şu sözler çıkıyor. "Adanın
yledir .Miss Scarlet. Bir aşk ve şarap memleketi olan Kıbrıs, aynı zamanda
<.lır.''.·.İhsan, Scarlet'e adanın güzelliğini öve. öve bitiremez. Adanın tarihi
d~gijeryerm
ve·•··Sc;~Jet,x ~~~!etf~:)7f1.Şa.~ığ~ }sçjşl<:e . gelirler.•·· Paha/sonra? bilinmez bir sebeple
'ı.köş~<.Ie~/J?,x'~-\~Şf~e~p~:P~.i?la.Yc~lµr,."eJhsaı:ı ]((l)ş](ten çıkınca bir silah
ur. Ardından Scarletorta,<.tan.}sa.ylJ.gJµr,>I<.öş.kµııcJ,en uzaklaşır ve sonra köşke geri
süre sonra İhsan, Scarlet'in evU oldl.lğµnıı bilnıeyerek Scarlet'e evlenme teklifin<.le
carlet'in aklı karışıktır. Robert'e 111e1.<.1:1.1ıı¥~~1il.(y](endisini oradan aldırmasını ister.
buna mani olur. Scarlet'in içindeıı.geleıı bir ses ona şöyle der: "Bu, haya.tıııda
ıJışıncJ,ır. Kendini ve seni sevenleri mahvediyorsun. Bir gün gelecek, öınrµı:ıü•pir
kurban edeceksin."
·
ep.e top sakallı..esrarengiz bir adamScarlet'in odasına girer. Scarlet[iıw!(f~~
y-leyerek onunla . alay. eder, Scarlet odada zor dl.l.rUll1da.y~erı peııc;e;reııi.n;mfiltırıda
lile;rak:fa .bekleyen Haşim denileü genç içeriye girerek<me.ç~µl
Şf1&l~. Scarlet de bu olay karşısında Haşim'e kendisini>~~a.:
leh zaman zaman Robert'in geleceği ümidine kapılır. Onllll.g
~~şıklı bir erkek, Nelso:n,. çok duygıısal bir geııçJir. Roberti
·• ıtiyacmı karşılamıştır.
.et,·...İhsan'a • ¥ da. olsa ümit vermişti. Bll'~e; <Bellapais
der. Geri döndükleri zarmmŞcarleh Robert;teµ.Pl1'5111el(Jııp
. Scarlet'i aradığını, onu. siifekli 111~lgupl<ipyJa. rı;wgıtş
ij\ireçeğini yazmaktadır. Bu arada içJ~leri kajıy~ f~q.f1. ~~
sqylemez.. Haşim, falda ecelin gelip oııl~t 1:n:ılgıç~~~.~~~)7~~:
da; kim olduğu. bilinmeyen meçp.ııJ ·• bir imis~ .§<t~lffİl+:t~~~~cl~<•kalmaya
J~t ve İhsan'ın yakımaşıp öpüşmesini bu mis~r.~ei$'.t);;gµygı.ıJı;µ-ıyla
seyreder.
şıkarak "bir gün daha" diye mırıldanır.
~,(Murat Ağa, İhsan'a Haşim'in öldüğünü ha.beryerir. İlışan kahyaya Scarlet'i bir
,e;ri görmediğini söyler. Kahya da köşke gittiğini, Sc~Iet'in bir misafiri olduğunu
ıı:µşa:firi olduğunu İhsan'ın oraya gitmesinin doğru olmayacağını Scarlet'in
8

geleceğini söyler. Gerçekten kahya "Kırlaı:ıp1§
J~jııde ona kapıyı Scarlet yerine ak saçlı bir ihtiyari.aç
auı;kahyaya Scarlet'in İngiltere'ye gittiğini söylemiştir;
Murat Ağa, birden İhsan'ın annesi ve babası olan Refik?
µ.-Iar. Onlar, sevişerek evlenmişler ve evlendiklerinin ilk yılında\t
aj.ı on yaşında iken çiftlik büyük bir facia ile karşılaşmıştı, Refik
sebep olmadığı halde Müride Hanıın'ı öldürmüş, onu koya att
i:p.tihar etmiştir. Murat Ağa, bu sırrı yıllarca saklamış ve İhsan'ı .o.jtiü,f"
1.1rlet'in derdinden babası gibi kendini içkiye veriyordu. Kahya onu. bu ııç
·ster. Onu evlendirme kararı alır. İhsan, onun bu fikrini dinlemez.
let, bir müddet sonra kahya ile görüşür. İhsan'la görüşmek istediğini söyler.it~~
köşke gider, fakat ak sakallı adam hfila oradadır. İhsan, kendi kendine. şö)'Ie
''Bugün Scarlet'in yerine bu muhteşem sarayın içinde yaşayan adam kim? Belki\()
t\kadın gibi, Scarlet gibi, dağları geziyor, ağaçları kurşunluyordur. Belki .dy

,ir adamdır." İhsan, ak saçlı adama Scarlet'i sorar. Adanı da Scarlet'i
cığını, Scarlet'in onun karısı olduğunu söyler. İsmini söylemeyen ak saçlı adam
Carlet'le nasıl tanıştıklarını anlatır. Kolej temsilinde Romeo ve Juliet piyesi
tanıştıklarını, Scarlet'Ie evlenmeye muvaffak olduğunu fakat kendisini değil,
ydiğini, Scarlet'in esas Nelson isimli gence aşık olduğunu söyler. Bu konuşmadan
açlı adamın peruk taktığı, rol yaptığı ve Robert olduğu anlaşılır. Robert, İhsan'ı
tutarak sürükler, ışığın altına getirir ve "çek bu sakalı yüzümden" diye İhsan'a
an da elleri tireyerek adamın yüzünden ak sakalı çeker ve karşısında genç ve
•·· yüzün gülümsemekte . olduğunu görür. Bu adam • Robert'tir. İhsan ona hemen
orar. Roberti.de onl:l ''Sc~let'i öpüştüğünüz gece öldürdüm? cevabınıverir.
ınanın sonU11da>İhsaıı ..·.ç9lc . ~giiııq.ür;.}Robertida oralardan uzaklaşarak gözden

SAHIS KADROSU
SCARLET
evresi
anın asli şahsı olan Scarlet, beyaz tenli, uzun saçlı, çok güzel, onu seven İhsan'ın
·• lade bir kadındır. Babasının görevi dolayısıyla Londra, İstanbul ve Kıbrıs
ıulunmuş, annesinin ölümünden sonra dadısı ile her şeyini pay]fl.şmış, güzelliği ve
ıirçok erkek tarafından beğenilmiş sevilmiş qw· .genç kadındır./:A·- - - 1
• ••
duygusuz bir kadın olduğu için gerçek mutlul~pl:ıiçbir zaman · · ·
esi Jan:
t'in çok uzak mazide hatırladığı annesi Jan, o beş yaşını
. Jan'ın yokluğunda Scarlet'i dadısı büyütmüş ve ona annelik etmi
. ' }:
·.· ""~·~
'.
sı (I. smı• ver1.ilın. emıştır.
, ... . ,
let'in babası meb'ustur. Dadısı, Scarlet'e babası hakkıi
bundan yirmi yıl evvel bir kere hastalanmıştı. Rdtta: çocukluğunda da birkaç
ş diyorlar. Baban bedbaht değil, bir canidir."ı2 İyi'eğitim almış ve yüksek
ırilunmuş bir adamı caniye çeviren sebepler romanda açıklanmamıştır. Bu
carlet'in babasının karısını düşündükçe niçin bunalıma girdiğini, Sacit Bey'i
.. ü, dadısını ve Scarlet'i ne sebeple öldürmeye teşebbüs ettiğini anlamakta

si , 11 Aralık 1949, S. 39.

9

fedakar bir dadıdır. Roman özetınde
Scarlet'i öldürmek istediği zaman

ve hatta ona evlenme teklifinde bulunan gençtir. vK.wui:ll,U
birlikte oynamışlar, bilinmeyen bir sebeple Kıbrıs
:te kaçmışlardır. Kıbrıs Adası'na gelişinden sonra Nelson'un ne
zyibelirtilınemiştir.

err• Scarlet'in kolej arkadaşı, daha sonra da evlendiği tek adam. Scarlet'i
Jilian ve onu çok seven bir kişidir.
tf/ Robert'le zengin olduğu için evlenmiştir. Düğün hazırlıklarıyla ilgili
ledikleri bu zenginliğin boyutlarını açıklamaktadır. "Düğün hazırlıkları hummalı
~Xam ediyordu. Robet'in babasının arzusu üzerine kat kat elbiseler dikiliyor, kat
er
• yapılıyor, her şey, evet her şey gözlerimin önüne şaşaalı bir şekilde
,,13
çiftin Londra'daki mutlulukları Scarlet'in esrarengiz bir şekilde Kıbrıs Adası'na
on bulur. Romanda bu kaçışın sebebi açıklanmamıştır. Robert ve Scarlet
süre görmezler. Robert her yerde Scarlet'in izini arar. Sonunda onu bulur.
farı Nelson'la Kıbrıs Adası'nda olduklarını öğrenir. Ada'ya gelince de burada
'la birlikte 'olduğunu görür. Robert Scarlet'i çok sevmiş, fakat sevgisine layık
kadını hiç gözünü kırpmadan öldürmüştür.

iye'nin Londra ateşesi esmer, yakışıklı bir gençtir. Scarlet, babasının işi ic<l,bı
· stanbul'a gemiyle giderken babası onu, Sacit Bey'le tanıştırır. Scarlet, Robert'le
once Sacit Bey'le tanışmıştır. Genç kızın sevdiği tek ~rkek olarak: rBın~dı:ı Saçit
de;durulmuştur. Zira Scarlet her gittiği yerde onun ha)'~ görınekte~it-;
let'in Sacit Bey'e duyduğu hisler karşılıksız değil~~·/13ir9irleriııiç,
sebep yokken Scarlet'in babası ayırır. Sacit Bey'i t~Jj.dit eder.el<:
'5yler. Kızına da iş icabı Sacit Bey'in uzaklara gittiğini:
ğa düşer, hasta olur. Zaman geçer ve>Scarlet okuldan art:
ondra'da karşılaşır. Robert okul ~~~~.~eda Scarlet'i ·
vlenme teklifini kabul edet. Robert'İJ.lc·~epg:i,iMi.ğµıe kapılan
dası-İhsan
let ve İhsan ilk kez Kıbrıs Adası'nda tanışırlar. Scarlet'iııyalqpl~ştığı, Scarlet'i
q11a evlenme teklifinde bulunan, yeşil gözlü hoş bir delika.ı.ılıdıf.
, aslında ruh hali bozuk, doktor tedavisi gören biı-}gen.çtir. Bunun sebebini
:.liğindeki Kahya Murat Ağa şöyle anlatıyor : "RefikB.eyJİhsan'ın babası) Müride
ile bir sandal gezintisi yaptıktan bir hafta sonra · Müride çiftliğe sık sık
18 Aralık 1949, s. 45.
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Giinün ekseri saatlerini Refik Bey'le denizde geçiriyo.rd1J,.)~~~ij~~4bir aşk
en taşan aşk heyecanlarıyla birbirlerine o kadar sok:µlg~~~!~;i\?i/k~dar
günler geçtikçe her şeyi zamanın akışına bırakınışlar/y~;~~ ~~ij~fSİz
l~rinin olmuşlardı. Bu aşk, çiftliğin havasını birdenbire değiştiQmş;ylı.erkese
aı:ı, içindesaadet.damlaları serpmişti.

Im aşk masalı devam edip gitti. Bir gün Müride gelin ~·-·-~ ....,,.,.~,u,.,...,
evam eden·günlerin birinci yılındaİhsan dünyaya geldi.
~~ygi ve muhabbetlerini İhsan'a bağlayan anne ile baba, çocuklarını\İl~~iiJ~
giinü gece ve· geceyi de. giinekatıyordu.··Zaınan ne çabuk geçiyör,.İhsaı.1xg~
ealtınbirtaç gibi itina ile büyütülüyor."14
Scarkt arasındaki sevginin derinliği ve duygusallığı karşılıklı konuşmaların.da
gülen gözlerle Scarlet'in gözlerinin içine bakarak tatlı ve ahenkli bi:r>sesle
içimde dalgalanan bir deniz, ben de senin kayalarına çarpan bir dalgacığım. Ne
det ufuklarına doğru seninle başbaşa yelken açalım.
ilk defa olarak Scarlet'e " Scarlet" diye hitap ediyordu. Bu hitaptan memnun
:t, içini çekerek güldü. İhsan bu gülüşteki sırların manasını hemen anlayabildiği
e okşayıcı sözlerle devam etti :
let, dedi. Geceleri rüyama giren bir kadın vardır. Bu kadın beni her zaman için
. Ben acaba bundan nasıl kurtulabilirim ?
utmak lazımdırİhsan Bey.
, "İhsan Bey" demekle adeta İhsan'la istihza ed'
ak ona cevap verdi :
Miss Scarlet, onu unutmalıyım. Fakat yaşayabilmem için bunu yapacağım. Her
daha kendine çekiyor ve belki de gün gelecek, beni peşinden sürükleyip

si/20 Ocak 1950, S. 72.
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µıanı;. İstiklal Gazetesi'nde 14 Şubat 1950 - 20 Mayıg<?~.~
·ak. yayınlanmış, Hikmet Afif Mapolar'ın gazetedeki ikirıpi;cf~
osuobak:ımındanzengin bir roman değildir. Roman"Aşk Va<lişiJ§[q
hava. Arabacı Salih Usta atlarla pençeleşerek zorlukla ve sipiı-Jı\s~~
··tmeye çalışmaktadır. Romanın asli şahıslarından Gül, Salih J.Jsta.2~
t<-öyü" denilen yere gitmektedir. Havanın rüzgarlı oluşu, biraz da de~itı
ltu.suonları ürkütmektedir. Ama onlar yollarına.• zorlukla da.olsa/devam
Usta, Gül'ü "Deniz Köyü'tne teyzesinin yanına götürmektedir. Gül'ün
ve dul bir kadındır. Gül'ün teyzesi Nur'un, · sürekli evden çıkıp bir
bilinineyen bir adamın yanına gitmesi, yine evinin bodrumuna inerek
.arr genç bir adamı sürekli dövmesinin nedeni anlaşılmaz. Aslında Nazmi,
ancak, Nur anlaşılınayannedenlerle on yıldan beri ona acı çektirmektedir.
gün bulunduğu yerden çıkıp, evde dolaşırken Gül'ü görür ve ondan
cl.asına girer.konuşurlar ona sevgisini söyler. Sık sık buluşmaya başlarlar.
ve yine bir gün Gül'ün teyzesi Nur, oğlu Nazmi'yi odasında bulamaz.
bakar, fakat orada da bulamaz. Bu duruma çok sinirlenir. Nur, Gül'ün
lµhnak · için dolaşırken, kendisinin-sık sık gittiği kulübenin önünde durur. O
üıe benzer bir ses duyar, ama onun orada olabileceğine ihtimal vermez.
eiNur,> zaman zanıaniSeza denilen bir adamla birlikte olmaktadır. Nur,
da onun tedirgin bir fuıJi olduğunu hisseder, ama · Gül'e hiçbir şey

~r

er

ıır ve Gül, "Perili Uçuruın''/denilen yere gezmeye giderler. Burada.havanın
,ııizin uzaktan gelen uğultusll Gül'ü korkutmaktadır. Nur ise Gül'ün bu
adeta onunla alay etmektedir." Gül'ün . aklına annesinin, teyzesi · için
Teyzesi gayr-ı meşru ilişkilerden başka bir şey düşünmeyen bir kadındır.
az bir nedenle "sen benim esirimsin, malımsın" demekte, Gül de bu
ektedir.
Nur'un •evinin bahçesinde birlikte otururlarken bahçede Seza'yrgö:ri.irl~f.
amın kim olduğunu sorar. Teyzesi de yalana başvurarak, bu.#<i
· ve kim olduğunu bilmediğinisöyler.
e olan başka bir adam da İzzet'tir. İzzet,
zesinin ata binip İzzet'le gittiğini görür. Nur
ve dönüşte meyhaneci Barba Nikola'nın yer·
~ola'nın kızı Eliza, içki servisini yı:ı.p~ çok hoş
... a,\ .Nur'a kendisini geçen gece k9r%(ğ~ adanü~ ğt
.d.a Seza ile ilişkisinin bilinmesini ist~~~dişi iç~
e9e içkiyi fazla kaçırmış ve Nur'u n1eyhı:w~rµn ô
ır:

~ı~~clffl-/g~er.

~~a'nın olduğu bahçedeki kulübeye }~)"Z~~.~0
Şeza,
p. .~anır. Gül, Seza'yı görünce çok ş&şırır>y~ teyz~sinin 'Fbu adamı
~&tırlar. Seza, Gül'e yanına yaklaşn1asıı1rs9yl~r.Giih onun gözlerinin
~çtçrr-vç ona acır. Bu kulübeye n~den gçldiğiııLGül'e sorar. Gül de
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a. atılınak için "der. Seza da Gül'e "Yaşamak için sana ihtiyac-·
anlıyoruz ki Gül'ün damarlarında dolaşan kanda teyzesiniri k
a sonra Nazmi, Gül'ün odasına girer ve ondan saçlarını okşayıp
. bu genç adamın isteklerine karşı koymaz ve birlikte olurlar. N

ile karşılaşır. Karanlıkta birbirlerini tam olarak görmezler.
enelerce bodruma hapsettiği, dövdüğü için öldürmek istemektedir. Ayrıc
görüşememesinin nedeninin Nur olduğunu da düşünmektedir. Bu da onun
örüklemektedir.
ve Nur, öyle bir sır saklıyorlardı ki, bu sır onları birbirlerine bağlıyordu. Seza
n yaşlı bir kadın olan Nur'a karşı sevgi beslemediği halde sırf bu sır yüzünden ona
dır,
bir gün Nazmi'ye gittiğinde onu kanlar içerisinde bulur. Ona neden bodrumda
niçin oradan hiç çıkmadığını sorar. Nazmi ağlar, fakat ona birşey söylemez. Gül
adan kurtarmak kararındadır. Nazmi, Gül ile birleşmelerine engel gördüğü teyzeyi
dırmak kararındadır. Gill ise, bu durumu teyzesiyle konuşarak düzeltebileceğini
dir. Nazmi, Gül'e teyzesinin çok tehlikeli bir kadın olduğunu, kör dostuyla her
ü yapabileceğinianlatır.
a aynı zamanda bir alkoliktir. Nur da "ben katilim ölmeliyim" diye kendi kendine
dır. Seza, Nur'a Nazmi'yi serbest bırakmasını çok kesin ve sert bir şekilde
-~ rağmen Nur, Nazmi'yi bırakmayacağınısöyler.
manın başka bir bölümünde ise· Gül ile Seza arasında bir aşk ilişkisi olduğunu
Gül, Seza'ya gözleri görmediği için acıyor ve kendi saadetinden fedakarlık
u mutlu etmeye çalışıyor. Gül'ün hayatı da teyzesinin hayatı gibi karışmıştır.
u çok seviyordu. Gül, kendi yaptığı hareketleri yanlış. görmüyor, gündüzleri
heyecanlarıyla ilgileniyordu. Ancak asıl sevdiği kişi Nazmi'ydi. Seza, Gül'ün
ilgilendiğini bilmemektedir. Nazmi de Gül'ün Seza'yla olan ilişkisini bilmez. Gül,
kiz yaşında olmasına rağmen yaşadığı bunca olay üzerine oldukça yıpranµnştır.
arada Nazmi, Nur'u öldürme planları yapar. Bir
ağı Nur'un yorganına sokup çıkarır, hızla oradan uz
''ye göre Nur ölmüştür. Polisler Nazmi'yi arad
.ya kaçar. Bir süre sonra NçlZIDİ. Gül'e gelir ve aş
ak ister. Nur engeli ortadan kalkmasına rağmen
Gül, Seza kör olduğu için ortadan kalkmasını kı
.tikaınınıaldığı için rahattı.
'nin öldürdüğü sandığı Nur, bir4~nb,ire ansızın karşıs.
· karşısında, " Yorganın boş tar~a bıçağı sapladın "
n Nazmi'yi zincire vµrup Seza'mıJ(~liipesine koyınayı
e bütün bunların suçlusu olarak GüJttır.gğıfür.Gül, ~azmi
başlarına gelmeyecekti. Nazmi, artık Gijfü. görın~k iste
~ en Nazmi'yi yumuşataınıyordu. Nazmi'ni bu küskün hali
.eye başladı.
un ölen kocası Rahmi'nin arkadaşı olduğunu söyleyen bir adam, Nur'a
ezarını sorar. Nur, bu soru üzerine kendini çok fena hisseder ve "Onuİsviçre'nfn
arasına gömdük" der. Adam, Nur'a Rahmi'nin verem olup olmadığını da sorar.
adama, kendisine kocasını hatırlattığı için kızmaya başlar. Kocasını onun
, Rahmi'nin İsviçre'de ölmediğini söyler. Hem Nur'dan, heın de daha fazla
tikam almak isteyen bu adam acaba kimdir?
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füfa./Nur, erkeklerin aklını başından alan Gül'ü kıskg~~}~¥~t~~~~~t~dir.
üç tane çocuk ister. İsimlerini Ay, Güneş ve Yıldız lfo~ ..füi,şfuı,cesindedir.

birlikteyken Rahmi gizlenmiş, onlara içinden şu sözleri söyl~
ı;ıyı;ı • gelmeden siz dünyadan göçeceksiniz, Avuçlarırııza·b~
içmde damla damla kanlar göreceksiniz. Nazmi'yi serbest hır:
Jğil, beyinlerinizisaracaktır." 17
Gül ve Nazmi'nin yakınlığını Nur'a söyler. Bunun üzerine Nm-;
Gül'ü de koyar. Seza ise onların birbirlerini sevdiğini, evlenmekist~ •·
sını Nur'a söyler. Nur bunları duyunca yine çılgına döner ve "hayır" der;
ii.lr>Seza'nm gözlerinin aslında kör ohnadığını öğrenir. Kulübesine girel'e~ ~"
eı> Kavga ederlerken Nur, pencereden onları dinler ve dayanamayarak içerire g;~~f·
Jj.rıden Gül'ü kurtarır. Seza, pencereden kaçar. Bu kavgayı gören başka bir kişi<~~~
i'nin arkadaşıyım diyen adam Nur ve Gül'ün yanma gelir ve Sezascla.rı.
aldım der ve kaybolup gider.
;:ıwi, Gül'e Rahmi'nin intikam için geri döndüğünü anlatır. Gül bu duruma .çok
Bu· arada Seza'nm gözlerine zehirli su serpilmiş, gece sabaha kadar kurnlarcla.
:ınmış,haykırmış,fakat tek bir kişi yanma gelmemiştir. Seza bu sefer hakika.teıı
ştu. Kendine bu kötülüğü yapanın Rahmi olabileceğini düşündü. Bu arada . Se3a
.k:. sinirlenir. Çünkü gözlerinin gördüğünü sadece o bilmekteydi. Gül'ün aklı iyice
.qmanın.. can alıcı bölümünde sayfa eksikliğinden dolayı kopukluk söz konusudur;
a.clam, Nazmi'nin annesini öldürdüğü halde Nazmi o adama temiz hisler·duyuyordu.
ul, ak saçlı adaın iöyle..ianlaşılıyor ki Rahıni'nin ta kendisiydi; Bu adam Gül ve
hayat hl.k:ayesmj. ~;:1J~a.clpr.> :Ş.urada<yine.•. eks~>.sayfala.rplduğu -için romanda
söz konusudur.
ahmi, Gül ve·•·Nı:ıwi'ye kerıd.i/>~a.¥~t~~ıl~ ~9ilij~aY:¥işöyl:•· anlatır :"Hayatla
eın ·. uzun sürmedi. · Kısa bir·•. zaına.rı.1a 2:e~8i11c0 ?hnaya. muvaffak oldum. Kasabanın
leri arasına girip çıkıyordum.· Yirmi beş yaş:ırıcla tunç gibi bir delikanlıydım.Hemen
J;ı.er. gün mahallenin güzel bir çok. kızından uzun boylu mektupları alıyor, bu
.~.· kimisini cevaplandırıyor, kimisini yırtıp atıyordum. Bu sırada karımın da:ressam
{}!tına .yardırn ettiğini gördüm. Artık iki. kuvvet karşısında bir kurtuluş>ç~e~i
C>ı-dum.. Her ikisi de. beni omuzlayarak denize fırlattılar; sonra arkamdan ?f1K~~t~~ı
.larla güldüler. Kısa bir müddet dalgalarla boğuştum. Art~iellerimde ve a.r~ı~ll'B-~~
kalmadığını, .her geçen dakika .bana anlatmak işl~f()rdu. Ge~'{)£:~1~!
lerce uzaklaştığını görüyordum. Kendimi dalgaların ü:i~rjn.e · atarak; talil'.ıi:n'ıin ve
akıntılarınauyarak, her şeyi kendi akışma terk ettim.
aftalar sonra kendimi bir hastane odas111111.l:>eyaz duvarları
zaman, adeta yaşadığıma inanamayacakka.cl,ar kendimi unutmij
]Nazmi de " bu hikaye . benim babamın hil<ay~şine çok benj
,™111 dinliyordu.
·
ri"1hmi devamla şöyle dedi : "İşte çocuklar, o\l<:adm benim k
tir; O ressam da Seza idi"18
'
Romandaki eksik sayfalar nedeniyle Nur'um neden koeas
vµıı, Rahmi'nin anlattığı hikayenin başını, Nnr'Ia tanışmal
ıöğrenemiyoruz.

Af Gazetesi, 8 Nisan 1950, S.49.
:11Gazetesi,20 Mayis 1950, S.81.
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SAllIS KADROSU
NUR (NURTEN} (TEYZE)

ınanda genç ve güzel bir kadın diye ta'nımlanan Nur, koca.$~
a öldürmeye teşebbüs eden, çocuğunu sürekli döven, dışı ile içi l>i.rğ
erli bir insandır. Kocasını neden öldürmek istediğini, ondan olan çOçif
vdüğünü romandaki eksik tefriklar nedeniyle öğrenememekteyiz. Kc.trg.y
kendi sevgililerindenkıskanmaktadır. Kıskanç ve egoist bir kişiliğe sahiptıı\
karakterinde bir kızdır. Bir gün Nur ve Gül, "Perili Uçurum'' deııilelJ,';:y-~lf!
çıkarlar. Teyzesi Gül'e "Perili Uçurum" denilen yerin söylenen çeşitli hik:@yyly~
y-~ikoyulur.
ttraya 'Perili Uçurum' derler kızım. Arada bir böyle bir inilti duyuluyor. Bu(1Il1;1t~
e. masal anlatırlar. Fakat sen dikkat edersen bu sesin bir rüzgar olduğunu pekç~l:,~
Halbuki köyün ihtiyarları bu sesi bir masal halinde anlatırlar. Bu ses hakkında bir
etelerde bir çok uydurma hikayeler yazılmıştır.
ill, teyzesinin gülen gözlerine öfke ile baktı ve:
ak:at, niçin gülüyorsun teyze ? diye sordu.
eyze bu defa kahkahalarla gülmeye devam etti:
tı köyün tuhaf hikayelerine gülüyorum Gül, dedi. Her aklına gelen bir şey
Buranın bir diğer ismi de "Perili Köy"dür. Uydurma bir isim ama, masaj.
, aşkların kaynaştığı bu yerde temiz akdeniz havası insanı çıldırtıyor. Zaten hayat
ek , çıldırasıya sevmek ve sonunda toprak olmak değil mi? Bu kadar kısa bir ömür
~/hayatınzevklerinitatma)Ta.ıılar,nasıl kendilerini bahtiyar say~bilirler?" 19
eyzenin bu· ~ö~elf~~rllia.ııl~şıldı~ı/ üzere)O, hayata? rrıad~i>zevkleri açısından
dır. İstediği, ha:yatt~ ~.r~ki\ıı~ttı'f ~11ıınj~~rrrı1.1.!lr11uğııntek kaynağı zevktir. Gül,
bu hayat görüşü··kaı7~ıs111clıı g11cl~ 11rfi"~t
7trrırktedir.>Hayatın zevklerini tatmak
si,. Gül'ün nazarında çılgınca bir serbrsty~~a111d~başka?bir<şeydeğildir. Gül teyzesi
çok şey işitmişti. Annesinden duyduklarınaiigöreNur,• ahlaki..değerlerini kaybetmiş
.d.ır.Annesi·teyzesi Nur hakkında genç kıza bazt' uyarılarda bulunmuştu. Nur'un
eğerlerini kaybetmiş bir kadın olduğunu söylemişti. Fakat Gül ilk zamanlarda
kıskançlık sebebiyleNur'u lekelemek için bütün bunları uydurduğuna inanıyordu.
omanda Nur, karşımıza hem Seza hem de İzzet'le birlikteliği olan bir kadın cılar.ik
e•za ve İzzet'in birbirlerinden haberleri yoktur. Nur, Seza')'tkalbindeki)'a'
, İzzet' i de ihtiraslarını karşılayıp tatmin ettiği için arzu- etn::tyk'te.cli.r; ~tın;
peşinde olan bir kadındır, Nur için Seza mazidekibir sırrıpa.ı
iç güdülerinitatmin eden bir vasıt~~ır·... •. . • . . . J . . . .. . ...·• >,
Seviyordu. İzzet' i herkesten fazla ·~eyiyo.rtı!~Jf'Jezakalblııd~
t İzzet de ihtiraslarını karnçıla)'an aytı.. karakl~~tt~ifM.:)'aratılmış
.eı-Id
~ • ihtiyacı olduğunu hissediyordu. Birini· diğeJl~fif,~~ştermedemb
ııdar devam edebilirse,kendini en bahtiyar insant~l~edecekti.''G9
1

~

GÜL
de teyzesi Nur gibi çok güzeldir. Onun teyzesinden tek farkı on sekiz yaşında,
en daha genç olmasıdır. Aslında karakter itibarıyle onun da teyzesinden pek farkı
ayat görüşü itibarıyle de ilişkilerindeson derece serbest bir hayat tarzına sahiptir. Bu
de çevresinde teyzesinin birlikte olduğu insanlarla birlikte olmakta hiçbir sakınca.
ştir. Ayrıca teyzesinin oğlu olan Nazın.i ile de birlikte olmuştur, yalnız diğerlerinden
~~tesi, 28 Şubat 1950, S.12.
*etesi, 1 Mart 1950, S.13.
(iazetesi, 8 Mart 1950, S.19.
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gerçekten onu sevmiştir. Gül, teyzesinden korkarak ve> on.c.ları yaptJ1.sl~ını
,u.;gjipahları işleıniştir.
"ille yaşadığığayr-ı meşru hayat belki de onun geleceğini altüst ec.lel:>ilece~if.
~şı duyduğu~~' bu endişesini çok çabuk unutturur. Onunla birlikteliğiııde. çqk:
.ğunu hisseder.
Mavi Yelkenli' bizi koyda bekliyor .. Bugün yolcul1J:ic;1, çıkacağız,
münasebet N~?
· Bakir igeldiğim .bir- köyden kadın, belki de anneiolarak
ddüt mü edeceğim? Bu da şö:z: mü?
·

. de ayni ışıklı gözlerle Gü.l'e bakarak güldü. Nazmi bu anında çok me~ııttıı.
ltın bir duman ~f~iyavaş• yav~~ kal1:>itıi>1oldurduğuna seviniıRrdu. Bu dalcil<fl1f1P
..,, tamanıeıı N~8nin · idi. Hay-at~
dakikalarıng.yaşadığınıfüsşeçJ.iyqı711° mesut
:tsevinci i~wdetatlı tebessümle gjj.Jjj.yqrdu.''
2ı
SEZA
Nur, hem de Gül ile ilişki kurmuş, Nur'un kocası Rahmi'nin ölmesi için Nur ile
yapmış, (nasıl bir plan olduğunu bilemiyoruz. Çünkü tefrikada bu kısım eksiktir.)
<lığı halde körmüş gibi çevresindekileri kandırmış bir kişidir. Onun kör olmadığını
ve öldüğünü sandıkları Nur'un kocası Rahmi bilir. Seza, Rahmi'nin ölmesi için
etmişti, belki de suçlu olaı;akaranmamasıiçin.bu numarayı yapıyordu.
Gül'ü .kendinden genç ve\'g\i:zel olduğu için kıskanmaktadır. Seza'nın kendisinin
genç ve güzel olması nedeniyle Gül'ü ter.elli .ettiğjlli düşünür. Romanın bir
Nur, şunları düşünmektedir: "Gül'ün sesi, qrı.µ korkutuyordu. Yanıldığına kendi
a etmek istedi. Gül .buraya nasıl gelebiijrdi? Onunfa .nasıl. tanışmış olabillrdi? Azap
•aşlamıştı. ~asının için4e. c.lurmadan · dolaşan sayısız suallere bir türlü kati cevap
ve hep susuyorc.lu•. İçini k:amçılayan,. korkunç bir şüphe ile Gül'ü kıskanmaya
za, Gül'ü tercih etmekte haklı olabiw:ciji),~)µ<at Gül, henüz on sekizinde nar çiçeği
dı. Erken soldurulabilir,.hırpalandıkçafiaii;wl~lçfülipiilebilirdi.Fakat Seza onu nasıl
şti? Gül'ün sesi, ışıklı bakışları, ateşli cazib~~i;hnııYrii!şıJ. tesir yapabilirdi
a'nın Nur'un kocası Rahmi'nin ressam bir arkadaşı olduğunu ro
öğrenmekteyiz.
1

NAZMİ
ij~iRahmi'nin oğlııdur. Nur tarafından sebebi ·
yll,j(.:zincire
evin bodrumunda dört duv.
k~e(.~e gi)~.~µı{:~~tıuşmayçlll
-g~ahsız . bfrgenç
sızca•• davraruııı:ışıwıı' iS.el:ı,~i • _belki>4e·x~~ryi .··ı
Her halde Nur öz qğlu<ql~':l.~0yi/ özgürce yaşanıa.ş
örmektedir.
'4ı.ı~~wı,i~itı
~
.... •Y·• ....••..... ~,xe günahkar bir kadın ~l~JJ"
ef yağdırmaktadır. Ancak ondan koı-.k.t9-~ için elinden bir şey g~
.dan hapsedildiğizindan gibi bodrumda'babasma özlem duyı:µ.
likanlı gözlerinin içine şırak diye bir tokat daha yedi. Bu k:ar;µı,
r, kalbinin sızılarıyla ağlamak,hıçkırmak istiyordu. Yıll~(,ljı.
anelik etmişti. Zaman . zaman mu.hakemelerini de unutpy()r,i .h~w;asıru günletce
Juyordu. Bazen üç gün
gece uyuyor, bazen haftalarqagğ:?,lerL111erteklerde
sanki
ilerle konuşuyordu."
de güneş istiyorum, ben de ışığın tabiatın hasretini<çeldyorum. Yusuf bile
.çyıl kalmıştı? Çektiklerim artık kafi değil mi? Teyze de ona:

~!~,

üç

:çt-~sj, 23 Şubat 1950, S.8.
~şi, 25 Şubat 1950 S. 10.
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sgrııuıakadar burada kalacaksın, burada gebereceksin,diyor.''23
~yd.e karşılaşıp onu sevdiği, ondan cesaret alarak anne~µı~<~ar~r d.ıırmaya
Id.uran· tek insan Gül'dür. Gill, Seza'yla da birlikte olınıış pmlqı.g.mdır,

RAHMİ
ve kendi gibi ressam olan arkadaşı Seza tarafından öldiirülı;r1,eyei~~~M~
ve arkadaşının niçin onu ö ldürınek istediği eksik tefrika. . ned.~lliyle

.R~f¥i

~ tefrikalarda nasıl olduğunu anlamasak da Nur ve Seza'Ulll
,~sünün. gerçekleşmed iğini anlıyoruz. Rahıni'nin öldüğünü sanınışlar,. f~~t
:rikurtulmuş ve meçhul adam olarak aralarına geri dönmüştür. ÖnceSfı:ac'g~;
~ intikamını alır. Kör numarası yapan Seza'nın gözlerinin gerçekte gqrdJ!ğijp.iı
nkör ederek intikamınıalır. Nur'u ise öldürerek ondan intikamınıalır.
son kısmında da. belirtildiği gibi Rahmi, gerçeği oğlu Nazmi'ye • ve. G-µl;~

İZZET
birlikte olan başka bir şahıstır. Nur İzzet'ten değil, İzzet Nur'dan çok
u hoşlanma sadece bir tatmin duygusundan ileri gelmektedir. Yoksa İzzet'le
ciddi sayılabilecek bir ilişki ve bir sevgi söz konusu değildir. "Genç adam
teyzenin dudaklarını kapadı. Genç kadının rüzgarda uçan saçları İzzet'in
algalanıyordu. Kumlara kadar yürüdüler. Genç adam teyzenin saçlarını avuçları
ı ve dudaklarına götürerek öptükten.sonra kokladı. İzzet bu saçlarda şehvetin
.yor, baharın kokusunu teneffüs ediyordu."24
BARBA NİK.OLA

köyünde meyhane işleten yaşlı bir adamdır. İzzet ve Nur, Barba Nikola'nın
elip vakit geçirirler.

fi

ELİZA

işleten yaşlı Barba Nikola'nın kızıdır. Meyhane müşterileripf>iç~iy~
in dans eden, İzzet' in Nur dışında birlikte olduğu genç bir. haı:ın:nciır:

m~t~

i, 22 Şubat 1950, S.7.
·, 2Mart1950, S.14.
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ÖZETİ

(B~nneti romanı İstiklal Gazetesinde 9 Temmuz 1950-28 Ekini!(~
~:l:rika olarak yayınlanmış. Hikmet Afif Mapoların gazetedeki:üçüıiçij.
S kadrosu bakımından diğer romanları gibi zengin bir roman değildir.
1rısAda'
sında geçmektedir.
Hikmet Afif Mapolar, ışıklı bir gecenin yıldızları altında kalır~
iği hayat hikayesini bizlere aktarmaktadır. Bu hikayede genç ve güzeJpµ-;,.~
kötü yoldan kurtulmak için verdiği mücadele anlatılmaktadır.
eyrut'ta yaşayan, babasını hiç bilmeyen, annesi hasta olan bir kızdır..• (?~µ.,
a birdenbire annesinden uzak Beyrut'taki kötü kadınların bulunduğu bir şı:ıtqqcı
atoda bulunan ~ransız dilberi Feride'ye nasihatlerde bulunur. Bu yolda b'ş~~
µı aşksız, duygusuz olması gerektiğini, aldığı bu işten başka bir i<Ş~~
gerektiğini söyler. Feride'nin aklı her zaman hasta olan annesindedir. Feride, lj~
ı:ış.edinir. En iyi arkadaşı yıllardır o şatoda yaşayan Rozalina'dır. Feride bu şatoqa.
det kalır ve şatodakLihtiyar bir denizci olan Joan'la birlikte iş icabı gemiyle
gönderilirler. Yolculuğa çıkmadan önce Feride'ye Zehra diye takma ad. da
ide, Ada'ya giderken ne olacağını, nereye gittiğini bilmez. Gemide bulunan yeşil
,ir.. delikanlı. Feride'nin güzelliği . karşısında büyülenir ve ona iltifatta bulunur.
vücudunuz ve güzelliğinizle sizi yirminci asrın modem bir Venüslü
Gözlerinizde. çölün .esrarlı.. sıcaklığını görüyol"l.llll'sdyr35 Feride'nin tek
µbnan ve. anıı~şicJ.iı;. ·• ~/l.9c.Vi lJiri Rqı:ı:ııµıa.ıyı .da<. hatırla.qığt.Qlur.. Hakikatte. genç
:ıtransızdilberi haldqıı<ia .P.Y~(bp:şyy ]Jilıı1iyprcJ.ıı.
dan kurtulduğuıııı.:2:anııycJ.~~•.~yıic1.y\l:lS.pl1<i'>~ilfiğic~prıs A.<la'sında kendini aynı
bulacaktır. Onu·bıt hı:ıyat.yplµ.p.qı:t yı:ılı.ıız; pırı:ıkmayaıı ye bu hayatı benimseyen,
an .denizci Joan'dır. Kıbrıs i\tla'snıa gylciµylerinde Feride". ve Joan bir otelde
arlar.. Hareketli bir hayata alışan Feride, geldikleri yeri umduğu gibi bulmaz.
asının bir aşk. ve şarap dünyası•.. oduğuna inanmıyordu. Feride bu. haya.dı:ı<n.e
çılayan.bir ışık, . ne de gönülleri değiştiren bir arzu, aşk, ye heyecan .bııluyqrqµ.
:k,. heyecan ve. çılgınlık istiyordu. Halbuki, Rozalina omf aşksız yaşa.dığıi.şµr~ç~
ı:ığını söylemişti.Ancak genç ~. ı:ışksız yaşanam.ıyaçı:ı.ğı fikrir).~~yc.li.
enin anlatıldığı dönemde i(f(/·• J:?iip.ya Sav~.ŞtJ~ijµıdçJ,Jt.
çaktan bomba. attıldarından.\pajı.ş.yqiljr.İns~~~
· ···
·
anlatılır.Romanda bu bölüm çok k;ısa verilmiştir.·. i/,
dit'in Ada'sı hakikaten çok giizel.,.lJµ- yerdi. F~at1q~1t~.~:
heyecan yarattığı bu • topraklarcJ.a.,,. ~~
. efsanen.in
ye o günlerin heyecanıylayaşay~~.$~j~~0~~lüyordu. ?7~ \\';\V.
bir gece bir bara gider ve o g~~·~N~~.~jçki içer. Ç}~~~ii
~i artar. Bakışları, düzgün fiziği ve ~~şiiyle. çevres~<.lçl<i.•~
n.la.ı-ı tahrik etmektedir. Tanı bu sıradı:ı.JJA~'ınsesini işit.İt· Çg~.. f~>
:!;dere ihtiyar .denizciyi babası olarak/tapıtır. Sonı-ı:ı dı:ı.{Riij~ım~~~ q~~
': Feride hakikaten çok iyi bir.dansözdür. Joan,Jif~riq5t)inX~~W~~ij.a.rşı.s~~~
aha hayran olmuştu. Feride baba sevgisinden·u:z:aj<:/ij~lqf~f;,!s,~I[<a~?ı.;p.ı:ıbastgipi
pan, Feride ile beraber olmayı düşünmemesi •gxı~Isti~~ifR.ijcJ.iği ]ıajde zam.ın.
.lw:dan çok etkileniyor ve onu arzuluyordu... f{ı:ıtt~J:,M".dxfı:ı§:trı.q~gyııç~ı öpmeğ~
ride ona bir tokat atar.
üştüğü

~-~ıı

:~fSİ,16 Temmuz 1950, S.7.

.:~~Si, 27 Tenımuz1950, S.14.
18

i~ç;Kıbrıs Ada'sında Ferit isimli bir gençle tanışır. (NaşılJ~~
·;:ı,Uarı bozar ve bu delikanlıdan hoşlanır. Aralarında kısa da/qlş~

,< Feride'nin

annesidir. Feride, sürekli onu düşünüyor ama.~?
Esma, bir · taraftan kızının hasreti, diğer taraftan da kocaş
.la .çok perişan olmuş bir kadındır.(Koc;asınınneden onları terkett

.. )

sJ.e, Kıbrıs Ada'sında herkesin kadım olmuştu. Zaman zaman hasta.laıı:
;µtunukaybedip hiçbir şeyhatırlamaz duruma gelmektedir. Ayrıca Feride,
iııde belirtildiğigibiaynalardan nefret eder. Onların üzerini kapatır, zaınaiırn
ôsterdikleri için onları . hiç sevmez. Bir müddet sonra annesinin · .· öld
gönderdiği bir mektuptan öğrenir.
· 'e'nin hayranı genç aşıkları, Joan'ı onun babası diye bilirler. Joan, Ferid~'sJ.~~
şöyle söyleyerek onları Feride'den uzaklaştırır. Çünkü onu kıskanır. "Kızın1,(gğrt
ede.. yattıktan sonra, güya iyi olmuş diye salıverdiler. Fakat hiç de iyi olıiıııgr.
ığı· günden bugüne· kadar memleket memleket dolaşıyor. Zavallı kızım . bir
tımarhaneye düşmüş, hassas bir· mahluktur.. Bu kıskançlık neticesi nişarılı~~
deli olduğu anlaşıldığı için tımarhanede soluğu aldı. Güzel olduğu kadar fenave
arı vardır."27 Joan, bu sözleri Ferit'e söylüyor. Feride'den uzaklaşmasını, onunla
sını istiyor.
sonra· Joan ve Feride· Ada'da gezerler. Girne'ye giderler ve oranın güzelliği
...yülenirler. Sonra birdenbire Feride kaybolur. Joan her yerde onu arar. Feride;
olduğu.zamanı yeni yeni günahlar işlemiştir. Melih, N~
.9i~iromanda ismi bir
iş kişilerle <iliş.ld.ye . girlllİştir;i.İmediğiııi .. rahatça<yapııJ::>ilirıesi için Joan' dan

e~~~

arada Joan'a Feride'nin gerçek babası ak saçlı ihtiyar Nazım Bey'den mektup
ektupta Nazım Bey Joan'ı uyarır, korkutur. Feride'den uzak durmasını ister. Ona
daki desteğini sürdürdüğü için çok kızar. Kısaca Feride'yi uçuruma sürükleyen bu
ağı verir.
'la Feride, geldikleri otelden eve taşınmışlardır. Bir aralık Feride ortadan kaybolur
de düşmüş kadınların yanında kalır. Oradan çıkıp da ev;e nasıl gide '·
· düşünmeye başlar. Zira iradesine hakim olamayarak böyle bir
Ferit, Joan'un Feride hakkında söylediklerine inanmaz ve o da
ma çok sinirlenir ve Ferit'le tartışırlar. Joan bu tartışma
öldürdüğünü zanneder ve Almanl&fınattığı bombalar arasına gö
i öldürdüğü anlaşılmayacaktır.
· ·
·
önce Feride'ye babası Nazını Bey'den ve onun gönderdiği mektupt
e'ye babasını bilip bilmediğini sorar. O da annesinin babası h
babasının kim olduğunu merak ettiğini söyler: Nazım Bey, Ferıı
mektup gönderir. (Mektupların içeriğinden bahsedilmez.) Nihaye
haberdar olur ve bu yüzden Joan'la kavga eder. Hasta olur. Münasebeti olan
ı onu ziyarete gelirler. Bu arada öldürdüğünü zannettiği Ferit, Joan'un karşısına
azım Bey hakkında konuşurlar. Onun ölmesi gerektiğini düşünürler.
e iyileşir ve romanda adı bilinmeyenbir adamla ilişki kurar. Ak saçlı Nazım Bey,
elir ve ona yardım etmek, bu kötü yoldan onu kurtarmak istediğini söyler. Joan ise
ı dinlemektedir. Feride bu konuşmadan sonra kendini kötü hisseder. Pişman
.vranır. Daha sonra Feride'nin" Arzularımı tatmin edecek yeni günah cennetleri
şi, 13 Ağustos 1950 S.29.
k16 Ağustos 1950,S.30.
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Junuyorum."28 demesi Nazım Bey'in genç kızı kurtarma u..LL>,."!'....,....,
''şiolmasına fevkalade üzülür ve oradan ayrılır.
üddet sonra Feride bu hayattan bıkar ve ölmek ister. Aynı:ı.1
getirir. Bu çok kötü ruh hali içinde yataklara düşer ve sürekli\.~;
ayede kim olduğu hakkında bilgi verilmez.) Joan, Haluk'un kimo
r, ancak öğrenemez. Zaman zaman Feride hafızasını kayb~~e.;;
mektup geldiği zaman Joan'a Rozalina'nın kim olduğunu, n~<i~
öııderdiğini sorar. Rozalina, yazdığı mektupta Joan ve Feride'niıı ~~yrutva
söyler. Feride yine buhranlar içerisindedir. Ak saçlı Nazım Bey bunu ö
;ya gider. O gidince Jaon ve·Feride evlerinden ayrılarak tekrar otel~J~r
onları otelde bulur. Joan'un odasında onu tabanca ile öldürmek üzereyke
.>Nazım Bey, Feride'ye zarar verebilecek herkesi öldürmek ister. Feride' ·
:van1 etmektedir. Feride, Joan'a ''Niçin attınız beni buraya, bu günah cennet~
şeyimi kaybetmiş bir haldeyim. Acımıyor musun bana Joan?"29 diye ~>;"fi
hayattan kopamayacağının ve onsuz yaşayamayacağının da farkındadır..iJAi-3
:vmekte atıcak kendisine yüz vermediği için acı çekmektedir. Bu arada ihtiy~ ~
yine Feride'niıı ~arşısına çıkar. Feride bu adamın kim olduğunu çok merak ed~t·
"resmimi olsun bir yerde mutlaka görmüş olacaksın Feride"30 der. Feride ad.~
w

ve Feride tekrar Beyrut'a dönmek için Kıbrıs Ada'sından gemiye binerler.. Al<:
onları gemide de takip eder. Feride Beyrut' a değil, daha da uzaklara kaçmak.ist~f-.
.di kendinden uzaklaşmak istemektedir. Beyrut'a. geldiklerinde Feride anne~iııİfl
e burada kalın~ya başlar. Annesinin sürekli balctığı y~ .keııclisine .kim olduğllllll
i.ifotoğrafin ö~~dt <i~: Fotoğraf1:ıakibu . ad.ıuıııak saçlı >ihtiyarın ta kend.işid.ir.
bu ad~~~p.~~ıol~
:rler Joan'u d')evdeıı·(r~!{!~(~i!l~.~tl~~ı ~~,~- ~tı~\Qrtağiplan Rozalina'yı • da
.de Rozalina'yı hatırlayaınaz.(()h~/ .~İ?İ ~~rk:9fij. yola düşürdükleri için . Joaıı
suçludurlar. Joan, beş yıl hap.~e ınahlrutn B.wıuştur.• Feride yine ruh buhranl~ı
~esinin evini bile hatırlayamaz. Sonra iyileşir. Nazım Bey'i o fotoğraflıı.ö1,1.i41~
a kız ağlarlar, hasret giderirler. Nazım Bey kızı için çok üzgündür. Zaman geçer
Salim denilen doktorla tanıştırır. Ve Feride tedavi olur.
bire Haluk denilen genç ortaya çıkar. Haluk, Feridenin hala~~\ oijJijg~,vlenirler. Balayına İsveç'e giderler.. ~.~ride burada iki aylık hatı:ıil~sl~- .~<r~<i~y~
dan dönerler ve aradan beş Y~ . i<rÇ~t· İki çocukları. olur. Joıuı hçtpişt~ııçµq.p
lir Feride'nin düzenli ve mutlu biı\.ı:ıile yaşantısı vardır. Onları ··
Ienmedenhemen uzaklaşır.
'
.çfa Feride kötfühayatından kurtulmuş, i1üzenli bir aile hçtyı:ıJ
Joan ve Rozalina ise cezalarını bulmuşJaı-cl~,
·

:fesi, 15 Eylül 1950, S.56.
si, 27 Eylül 1950, S.65.
esi, 1 Ekim 1950, S 68.
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asli şahsı Feride, kaderine· mahkum olup kötü yola düş111ü.ş
ijeyrut'ta doğup büyümüş, annesi hasta, babası tarafından terk:egile,ı:
, çok güzel dans eden bir dansözdür. Joan ve Rozalina isimli kadın tiipfiıi
ş ve bu ağdan yıllar sonra kurtulabilmiştir. Önceleri bir şatoya kapatılınış,t~P.
ıs Ada'sına gönderilmiştir. Kıbrıs Ada'sında da kendini yine " Günah<J~~~tt·
zaman zaman bu hayattan nefret etmekle birlikte arzularına ~~~~Ş.~

ıiçin bir türlü bu yoldan dönememiştir. Feride'ye bu hayat tarzında birİı}pj;~~
daima uzak kalması, duygularına değil çıkarlarına uygun davranması gerel<'ti~i
.. Feride de bu kurala uymaya çalışarak duygusallığın olmadığı birliktelilqsw~
,ştır.
.e o kadar güzeldir ki Joan ve diğer aşıkları ona sık sık iltifatlarda bulunl.lflC:W.
enüs, hattaVenüs'ten de çok daha güzel"3ı Feride, Kıbrıs Ada'sını umduğµijil?i
şkı, kuru bir pınarın susuzluğu kadar az olan bu memlekette, Venü.ş;µp.
da şüpheleniyorum."32
.
a Afrodit'in Ada'sı için çok güzel hikayeler anlatmışlardı. Fakat ben bu ada<.l~
tekine bile rastlamadım."33
de çok güzel olmasına rağmen, bu kötü hayat şartlarında çok ezilmiş ve
ır. Aynalar ona artık düşman görünüyordu. Çünkü onlar Feride'ye artık ha1q1q
stermeye başlıyordu. "Aynalar, benim en. büyük düşımµılarını<i~Joan. Beni baştan
.ara karşı.neii'et>duyµ.yqrıım. :E:ğe:r dünyada •. ı:ıyna gil:>i 1:>iı:şey •· olmamış olsaydı
.Üll.yayı dolduran ~~;e~/p;ıası.µpl~
Hlcl9.µ<l~ciı. fAf<cıt bµ aynalar çok tehlikeli
· an onlara. baktık:ça çijg.ıt'lY<?f,Iıı,ci~tıı,<~~WWYQr,;;'31 '' ):'"q.l{sa aynalar zamanın
ıdığı için onlardan korkuyor 111uyc1µıAyµ~~ıııpnı:ıcjlıtiyarlaciığını,.
zamanın elinde
an olduğunu göstermekten geri. .k.:a~ya9cığ,na,.İJJ.@Q.ığtiçinonlara karşı ııe:fi'et
aynaları kırıp parçalamak için adeta heyeçanlamyordu.''35
arada Feride, hasta olan annesinin öldüğünü şatodaki arkı:ıciı:ışı Ro:z:alµuı'1J111
irmektuptan öğrenir.
:ı-ide kendi kendini "Ben göründüğümden çok başka bir kızıın·;.\lI~~~t111. Pll+ l>~
·.çiıJ.de mücadele etmiş, insanlarla pençeleşmiş ve · · muzaffer · · ql~~ 1:ıcıyı:ıtta
'ş bir kızım. Vicdanımın hükümlerine dayanarak harek:~t et111~şi . .
.
siz ve vicdansız olarak yaşamaktan zevk alan, bazen cl.~ .'biitÜIJ.
manevi ıztırabı içinde kendimi unutarak yaşamaktan haz g_ll)'~~ bi.ı-1:>'
kterde bir insanım"36 diyerek arkadaşı.Feritj<r:tamtıyor.
ı.-ide, sık sık şuurunu kaybedip hasta o~~,~~ yataklara düşı:x;ı~l<'t@c1~c.
üzerine Joan'la birlikte tekrar Beyrut'a di!irı~ı.-l~r. Ak saçlı ihtiy<-\1." ~~
ak takip etmektedir.
·
Bey, zaman zaman Feride'nin karşısıııa çıkarak UUJLUlla/ ı,.ı.,.ı.,ı.,.ı,;,u..ı.;f~""
cı.k:tnası, önünde daha uzun seneler olduğunu söyler.
n..Nazım Bey Beyrut'a geldikleri zaman Feride, anrıesinirı A'Ut1nrtı:ı {.l\..a.ııu,c:n
sinin sürekli baktığı fotoğrafa bir kez daha.o da
:yt:esi, 21 Temmuz 1950, S.9.
etesi, 1 Ağustos 1950, S.18.
azetesi, 4 Ağustos 1950, S.21.
azetesi, 26 Ağustos 1950, S.39.
~esi, 9 Eylül 2950, S.51.
etesi, 9 Ağustos 1950, S.25.
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JJ}görür. Nazım Bey, Feride'ye gelir ve babası uıuugu aıı.ı,c::ı~.u,.ı.ı;
iderirler.
Rey, kızını tedavi ettirir. Feride iyileşir ve evlenerek,
ile hayatına kavuşur. Joan ve Rozalina isimli kadın
ide, geç de olsa bu kötü hayattan kurtulmuştur. Genç
[U:ıim rolü olduğu gibi kendisinin de zaman zaman bu
ısız olduğu hatta ruhi bunalıma girdiği unutulmamalıdır.

hakkında romanda fazla bir bilgi yoktur. Ancak romancı onun uug~ştcllt)R~~,14
wadın olduğunu belirtmiştir. Eşinin neden onu ve kızını terkettiği, hastalığıı:wı
gi sebepten öldüğü belli değildir.
saçlı Nazım Bey Feride'nin babasıdır. Eşi Esma ile kızı Feride'yi
eden terkettiği bilinmez) bir ihtiyardır. Feride'nin annesi Esma ,
?" · sorusuna " Onun kim olduğunu öğreneceksin. Fakat bu hikayeyi ancak
sonra anlatacağım. Benim bir kitabım vardır. Bu hikayeyi sen ancak oradan
kızım"37 yanıtını vererek hiçbir zaman ona babasının kim
ir. (Annesinin söylediği bu kitabı Feride'nin bulup okuduğu
ır.. Böle bir kitap yoktur.)
Ve Feride, Kıbrıs Ada'sındayken Nazım Bey Joan'a tehdit mektuplan yazıyordu.
bırakmasını, ona artık· kötülük etmemesini belirtiyordu. Önceleri Nazım Bey ,
ak saçlı bir ihtiyar olarak konuşuyordu. Kızında önceleri içinde bulunduğu
ulma eğilimi görıııediğf<iyiıybir ara. ütnit~izliğ.e.•• kapılmıştır. Ancak Nazım Bey
an hiçbir zaman vazşeç,ıı;ıfrrtlş, (ltıll aqnııJı(inııtakip etıniştir.
Bey onları adım adını taldp i ediyordu. /J<ıbrıs Ada' sından, Beyrut' a
Feride annesinin evinde kalır. Ak saçlı Nazım Bey'in fotoğrafını görünce
olduğunu anlar ve böylece Nazım Bey'in nasihatlerine değer vermeğe başlar.
de kızını tedavi ettirerek halasının oğluyla evlendirir. Onun mutlu bir hayata
sağlar.
halasının oğludur. Feride ile evlenip onu kötü hayattan
kuran kahramandır. Bu aileniniki de çocuğu olur.

· cidir. Küçük kızları kandırarak onları kötü yola
ile Beyrut'tan Kıbrıs Ada'sına zelrnistir
Aralarında duygusal bir bağlılık
beğenir ve zaman zaman onu arzuıae,
dolaşmayı düşündü. Fakat niçin
adar Feride ile karşı karşıya içmek, sarhoş vmJQ,l\,
liydi. Ellisini geçmiş bir adamın böyle şeyler düşiinı:rıeye
;Iser
. ,,311
ide'yi kıskanıyor, duygusal anlamda birine
ondan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Mesela,
~cJZt:lı:;sı, 27

Ağustos 1950, S.40.
ffietesi, 1 Ağustos 1950, S.18.
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çok delidir, hem de size sadık kalacağına

1mnmmr.r11m

ananın çocuğudur. Hem bunları bilmem
silinmeyen bir güneş gibi bir leke ile
onunla evlenmekten vazgeçiniz, hem sizin hem de
etmez mi? Onun hayatından silindiğiniz, uzflk].aştığırıı~····i~~~ffo
emin olabilirsiniz. Ne olur, yalvarıyorum size, onun kalbinden.
."39 diyerek Ferit'i Feride'den uzaklaştırmıştır.
ellisini geçmiş evli çocuk sahibi bir adam olan Joan'un neden bu
ınınamıştır. Sonunda Feride'nin babası Nazım Bey kızına sahip Çll\.JJ.J.ı..,a.
lar ve hapse götürürler. Beş yıl sonra hapisten çıkınca utanmadan
ak Feride'nin mutlu aile yaşantısını görünce hiç kimseye seslenmeden
şır.
birlikte masum kızları kandırarak kötü yola sevkeden kadındır.
atıldığı şatoda ona bu meslekte nasıl davranması gerektiğini öğreten ve
,ij.. genç kızı devamlı takip eden bir kadın satıcısıdır.
Bey'in Feride'yi tanıştırdığı genç doktordur. Dr Salim Bey, Fetide'yle
önce tanıştığı için onunla birlikte olma hevesine kapılmıştır. Ancak
sevdiği için Dr. Salim Bey'e iltifat etnıemiştir. İlişkileri sadece doktor hasta
"'"'"m1"t1r Dr. ,SalimBey, Feride'yi tedavi etmeyi başarmıştır.

;;;ıuııcucıı

16 Ağustos 1950, S.30.
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I

odit'in adasıdır. Kralların taç giydiği, pir~9k istilaların geçti-·
.e burası, Afrodit'in adası; hWJışkve şar~p 111;~rnleketidir.
bu altın kumlarda, beyaz k:qpµ,k:1µ sularp.ıı yıJ.<:ıınırdı; bu yerde sevdi, Syyilı
odit' in adasırtın ılık bir .§'1lıil kasabasıqır.•• Afrodit' in altın saçlarının:taj-~ğ~
~ppülderi, asırlar soııra ye~biv_Jış~lıikayesmjrısahnesi olmuştur.
·ıı.. bu beyaz köpüklü altın ~~~rde ye11i Bir Venüs doğmuş, uzak iklliııl~l"~~~
g;~l, bu aşk ve efsaneler .9İ?'~~c.lıı V enµsıy.~µıiş ve bu altın kumlarda unutı.:ıJ11:ııız
can hikayesiyaratmıştır. i 7:
.·
·
ıın gelen ılık bir akşam m~RlfUJll'l. sii~J7eHği dalgalar, Girne kalesiııi4 sµrlarırıı
e, bu ılık gecesinde yıl~!!/i~~,~111;1111.111~>!.~tıılrnuşbir kandil gibi yanıyorçlu.
·mı rüzgara kaptırmış, g~~ı!,~~ kız;ccle~ boyunu takip eden çamlıklar arasında
kamçılayarak . ilerliy9r !}'y/ araclıı · l,iry/gerisinde bıraktığı topraklara bakarak
ırmaya çalışıyordu.
·
l(.arasu Çiftliği'nin togfı:ı.~ı~rı üzerinğy<durdu. Gözlerinde kaynaşan bu ışıklı
larıyla etrafını seyrettit.~seler··yok:t;µ!··Avuçlarıyla gözlerini sildi ye. atına bir
du. uzaktan kayalwıı çwpan clellig;j.µ sesi, rüzgarın uğultusu bir müsiki halinde
manzarası içinde iki kişiyi görür gibi oldu. Birden bire istikametini değiştirdi
a doğru Sürdü. Hakikaten burada iki kişi konuşuyorlardı. Bunların birisi gayet şık
ç renkli,heykel gibi bir ·adamdı, diğeri o nisbette yaşlı, o nişbette çökmüş hır
ordu.Atından inen genç kız , genç adamın.önühdedurdu ve titrek bit sesle
günden beri aranızda misafir bulunuyorum. Burada aile dostumuz Broklesby
.eykeltraşyaşıyormuş, köşklerini göstermek zahm~tindebulunur musunuz ?
sordu. Genç adam, bu genç · kız karşısında kararsız bir heyecan geçirdiğini
k için, başını köşke çevirerek cevap verdi:
burada şu karşı tepenin.üzerindeki ev, heykeltraşın köşküdür.
'olunu gösterirseniz mernıiun.kalırırn.
ay... Lütfen beni takip ediniz.·Genç adam atın yürümesine
ı takibe başladılar. Konuşıµµyorlardı, veya konuşmak için
izligi yine genç kızın yeni bir suali bozdu:
urada mı yaşıyor~µnuz
adam müteredcHfcevc:).p verdi: .
ölümünden soııra · tamamen buraya yerleştim. Yılları ;m:amırıamıvorum ve
a istemiyorum.Mazinin izleri üzerinde hatıra taşımak istemeyen
eri dağların ihtişamınadalarak, sihirlibir sesle cevap verdi:
se bilakis. Mazinin hatıralarıyla yaşayan bir k~~~. Bugün bu ö:ii)"iik J.s:öşkün
iniz?
nç adam durgun bir sesle cevap verdi:
et!
anız hasta mırdı ?
: bir hikaye. Affedersiniz, fakat eski hatıralarıma dönmek istemiyorum. Babamın
. aşk hikayesidir.
lde, güzel bir ölüm!
i
iz biraz daha yürüdüler. Genç kız bir an için atının dizginleriniçekerek durdu:
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parça toprak satın

almak istiyorum.

ersiniz.
füiıuüsterih yürüdüler. Heykeltraşın evine geldikleri zaman @
ı, İçinde uçsuz bucaksız bir sevinç ve bu sevince karışan· bir ş~ı
aleminin sessizliği içinde hissetti.
dereyi ayıran yolu, üzerinde durdu ve ufuklara bakarak uzun bili
Ileşmiş duruşta ilahi bir ahenk seziliyordu.

***
ltraş ve karısı içlerinde bir sevinç rüzgarıyla Scarlet'i karşıladılar. Qlğµ:rr
anevi yıkılışın tesiriyle onlara seslendi:
birdenbire karşınızda görünce hayret ettiniz değil mi Madam Broklesby?
heykeltraş sevincini içinde saklamıyor ve neşesini gülen · gözlerinde açıl,:ç~
:t değil, bilakis çok sevindik; değil mi Olivia?
ls:adının, aynı heyecan gözlerinden temaşa etmek imkan dahilindeydi.
a; sual mi Scarlet ? Olivia birdenbire koşarak misafirlerine güzel bir çay masası
iraz sonra onlara seslendi:
hazır, ne kadar şeker koyayım ?
tiyorgun· adımlarla masaya yaklaştı. Heykeltraş, .kaybetmediği aynı neşesiyle
itilmesine yardım ederek ıslıkla güzel hava çalıyor ve misafirler soruyordu:
geceler, kocam ile birlikte hfP.sizleri konuşarak. aylarca eğlendik. Geleceğinizin
mektubunuz bizi ne l<:ctclf se-vindirdi;
let aynı özgün bakışlarla çev~pi}'efcii:
;yet ben gelebildim. Fakatbilmeıuki,buigelişinıimasılkarşılayacaksınız?
esby'ın karısı Scarlet'in saçlarını okşayarakcevap yerdi:
en şekeri çok severdin Scarlet, haydi söyle bakayım, ne kadar şeker koyayım?
da bol. Doğrusu şanslı bir kızsınız.
tıstırap dolu bakışlarıyla etrafını süzdükten sonra, bir kelime ile sustu:
Jr ! Hem de çok şanslı .! Dudakları titriyor, içinin acıların~.,;~iz:li.lüçl<ı:rıl<'I~rı.

***
ş, yorgun adımlarla, ilk ışıklarını aheste aheste
nize döküyordu. Scarlet ve Olivia bu bahar havası
çamları dolaşarak konuşuyorlar;. baharın ··verdiği
dı. Olivia:
let, Olivia'nin bu sorusunda; engfil bakışlarında yanan bir gönül hika
.tırası içinde cevap verdi :
at defterimin yaprakları arasına yeniden dönmek istemiyorum. Rica ederim
beni. Ben artık kendime dönınüş bir insanım. Bu bahsi bir daha açmasanız ne
~rinde iki damla yaşla sustu. Olivia duyduğu teessüriine~~şi\altirıcla:
özlerinin yaşını Scarlet, Bu yaşlar kuruyan bir pına171t1.. S9ll<~a.n.daınlaları olsun.
şen nasıl arzu ediyorsan, ben öyle hareket ederim.
et'in teessür kaynaşan bakışlarından birdenbire bir meınnµniyet ışığı yandı :
·~ bahsi değiştirerek :
.ısını nasıl buluyorsun? diye sordu.
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·.yideğil.
.başka bir yeri göstererek:
rası. Köşkün bahçesini ayıran çamlıklar arasında güzel bir villaiiışlşll
tmemnun gözlerle gülümsedi.
.~t.ye yerinde bir buluş. Fakat fazla pahalıya mal olmaz mı? GerçL1:>
· · nazlı bir gülümseyişle :
ne çıkar ? Güzel bir şey olsun da ... Fakat sen eskiden parayı fazla dü.şiitj.ı
qa.rlet. Neden bu kadar değiştin ?
let:
işen ben değilim Olivia ... Dedikten sonra, yorgun bakışlarında manalı bir sif~

f ye avuçları içine aldığı bir avuç toprağı sıkarak :
ia, dedi,hayat işte bu bir avuç toprağa benzer, Topraktanhasıl, toprağa vasıl?~~
t bir avuç topraktır. Toprak bazen ruhlu, bazen de ruhsuzdur. Toprak b~~.~
.11 öldürür. İşte benim de toprağa dönüşüm, muhakkak kendime dönüş~
arlet bu sözleri söylerken göründüğünden fazla heyecanlıydı. Birden bire değişttr
galandırdığı saçlarını ani bir sevinç heyecanı içinde toplayarak, bir çılgın·gibj
piş para harcayarak şu karşıki çamlıklar arasında görülmemiş bir· saray inşa
.•. Ve burada insandan uzak ...
den çıkardığı bir tabancayı Olivia'ya göstererek devam etti:
a.pancamlaberaber haşhaşa yaşayacağım ! ·
<iyki tabancayı karşıdaki bir ağacın dallarına boşalttı. Scarlet'i şimdi derin bir
,i::>lamış bu ani heyecan ona beklenmedik bir güzellik getirmişti. Bu sırada çamlar
~·.• • ayak sesi.. · işitil<ii.I.liıT(iy~piret ikL . ge11ç. •kadll)111•• gözleri çamlara döndü, sık
.µarı arasında.bir. hayalgibi;/tgp şaka.Ilıbjı-ta~aın görüdü ve onlara seslenmeden
arasından uzaklaşarak gözden kayboldµ. .iSc,arlet.bu sahne karşısında kendine
ise bitkin bir vaziyette bir birlerine bakıştılar. Scarlet .
.arını bilir misin neye benzetiyorum Olivia ? Hani Türk masallarında ''l(uş
geçmez, yılan bağrını sürmez" diye hikaye edilen yerler vardır; işte ben, .bu
J?µ.ma.µzarayı
ve bu havayı buluyorum.
tt.süktın.bulmuş bir vaziyette, varlığında duyduğu derin bir sızının ahengiile ona
du.
da sayısıztjplerle karşılaşacaksın Scarlet. Sen henüz onlarla teşerrüf ytrrı.ydiıı..
t heyecanını saklıyamayanbir insan gibi :
ibi tiplerle Olivia ? diye sordu
aynı sükun içinde konuşmasına devam etti, neşesi oldukça yerinegrl~jşfi}:
Kuş uçmaz, kervan geçmez yılan bağrını sürmez" yerlerin peyş~B~ftvY9~/!
jk ! Bir gün muhakkak onlarla karşılaşacaksın. Scarlet olduğll11<ia.11Ja.zlal?itk:in
arla karşılaşmaktan adeta nefret ediyorum Olivia. Ben z~~f,l),iS~f~iJ'?.rll1Il
kendine çekiyor. İnsanlardan uzak kalabildiğim kadar; ta.1:>ic:ı,tla.nJ?aşl:>a.şaya.lıuz
, bana yeni bir hayat verecek.
tişamdar; seni ancak ben mahrum edeceğim. Eler• giin/ayt11iyii:z,lıer gün aynı
batış. Bilmem ki bu saltanatın kaç asır daha deya.rrı.yqy9ek:c?. Şeni sarayından
çalmak istiyorum.
aynı cümleleri tekrarladığı duyuluyor; "S.eni<<isarayµıdan alıp topraklara
.im'in sesidir. Dağlardan kopup yaylalara yayıla.p..>bir sts; bir zamanlar
marları dolup taşan "Aşık Haşim'in" sesidir.
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Beşparmak dağlarının üzerine son ışıklarını dök;erken;
~J).bu ses, bağrı yanık bir gönül hastasının sesidir.
t,+heykeltraş ve karısı yürekleri yanarak bu sesi dinliyorlar •. ve/~
ı:ıt.'let' e anlatıyorlardı. Ses bitti, isyan bitti. Şimdi Haşim'in köp
neş azametle çekilip giderken; hafif gölgelerini dallara vuruyq~<i

;;ırı da karartıyordu. Yanında zincire vurulmuş köpeği, elinde kaınfö~~
elen Haşim, birdenbire diz çökerek toprağı öptü. Heykeltraş ve karısıô
ia Haşim'i manalı gözlerle süzdükten sonra:
Haşim? Günlerdir kayıplara karışmışsın.Nerelerdesin yahu?
renk vermeden Olivia'ya sokuldu, gözlerini kırpıştırarak onun
~Haşim'i hırpalamak veya onu biraz neşelendirmekümidiyle:
aşim, seni yeni misafirimizletanıştıralım.Nasıl güzel bir kız değil mi ?
lı bir bakışla Scarlet'i süzdükten sonra :
ben güzellerden korkmam diye itiraf etti :
canım. Bu korkulacak güzellerden değildir, diyeheykeltraş söze karıştı.
Şc;arlet'ielinden çekerek Haşim'e sokuldu ve :
'in acı bir aşk hikayesi vardır Scarlet, diyerek Scarlet'in elini Haşim'e uzattı,
orkarak geriye çekildi. Bu defa Scarlet Haşim'e yaklaşarak :
enizi anlatırsanızmemnun oluruz Haşim Bey,dedi.
Yookk... Anlatamam diye; yine itiraz edince, Scarlet daha fazla ona sokuldu.
;;ı da birkaç adım yine geriye çekildi. Scarlet ısrar ediyordu :
qlur, anlat da dinleyelim Haşim. Haşim münis bakışlarle Scarlet'in gözlerinin
·ç aşık oldunuz mu? elife §Or1u..
münis bakışlarla alevralev yaııaıı .renkl.erle Haşim'in' nurlaşan bakışlarına
Heykeltraş Haşim'in sualinicevapsızybıraknıaınakiçinsöze karıştı :
.fjrimiz çok sevdi. Hem. de sevenlerden ve sevilenlerden çok farklı bir şekilde
pkı sizingibi.
haşin bir sesle :
ahbelerin anasını bir pula... diyerek elindeki değneği ile köpeğini kaınçilily}ı.ı:~
koşmaya başladı. Tepelerden Haşim'in sesi işitiliyordu:
esin pınarlı Ayşem ? Dağlardan bu hicranlı sesin aksi geliyordµ ''Nerg.~siij.

II

bir su gibi bazan hırçın, bazan munis bir şekilde akıp gidiyordu. Coşan bu
Karasu Çiftliği'nde birçok yenilikler kaydedildi. Scarlet, İhsan'dan satın aldığı
görülmemiş bir şekilde para harcayarak güzel bir villa inşa ettirdi. Ve
zak munzevi yaylalarda sessiz, aşksız ve kimsesiz bir ömür sürmeye başladı
dallarında yeşermeye başlayan yapraklarla bahar geldi. Kokusu, renkleri ve
unis bir kadına benzeyen bahar, taşa, toprağa ve insanlarla yeni bir hayat
su Çiftliği" bugün işçi kızların sesleriyle kaynaş1y9fdu.· Havuzun taşlarına
, kahyası ve İngilizce öğretmeni karışık birçok mevzularda konuşuyorlar,
iği neşe içerisinde yüreklerini kamçılayan baharın havasını sanki yudum yudum
.<:;}yle bir mevzuya dalmışlardı ki, zamanın hayli ilerleyişini bile hissetmediler.
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an İhsan yeni bir mevzu açmak düşüncesiyle,

belki cl~i .gµı:ıl.e.r.<iir içinde

ikatı ortaya dökmek heycanıyla
ey,bugün size yeni bir hikaye anlatacağım.
ğı.-etmen, baharla ruhuna doldurduğu bu temiz hava içerisinde heP sı.ı.şp::ıaj,<:,/\:)u.
neffiis etmek istiyordu.
dedi, bugün hikaye dinleyecyk bir halde değilim. Zaten,
o kadar bıkıp usandım ki, ne olur bu güzel havadan biraz '"LJLI.U.'-~'" i.e:(:[eJJIIl.
'' · e biraz denizi, biraz dağları dolaşalım ve bugün de havadan sudan n.vJL.L!J.ç,c.ı..ı.ıırp
liırı. Bu haya bana yirmi yıl evvelki gençliğimin kuvvetini veriyor.
bu hikayem her gün dinlediğin hikayelerime benzemiyor.
fr aşk hikayesinden mi bahsedeceksin ?
esrar perdeleriyle örülınüş bir hikaye ... Muaımna gibi bir şey...
Belki bir hayal hikayesi.
yavaş beni kandırıyorsun

İhsan. Bir şartla bu hikayeni dinlemeye razı

eğeneceksin Safa Bey.
ürmemek şartıyla sizi dinliyorum.
gülen gözlerinden bir yaş damlası, sesinde sihirli bir ahenk, bazen coşan, bazen
le anlatmaya başladı :
yıldan beri, şu karşıki "Kırlangıç Villası'nda" yaşıyan bir kadın var. Bilınem
onunla hiç karşılaştınız mı ?
öğretmen bir saniye için hafızasını yokladı:
amıyorum.
sizinle birlikte
ünasebet ?
ayım de
ırdığı villasında
arın gövdesinde çizdiği iki
et!
hayret, bu kadın ilk geldiği L,U.lJ.lU.U.lu.l'-~"' llJt.:,u.1uu.ı
ettirdikten sonra, kimse ile görü~mez
konuşuyor, yalnız yaşıyor. Yalnız arada
arak geri dönüyor. Bugün insan olarak
ziyaretimizi kabul edecek mi ?
etmesin?
· kararla "Kırlangıç Villası'na " doğru yürüdüler. Kapıyı önce
i. Biraz beklediler, Safa Bey'in vuruşunu İhsan takip etti.
.şitildi. Bu sırada kapı sessizce aralandı; avcunda bir tabanc
alevin yanışıyla güldü ve yine sessizce kapıyı kapadı.
ve onun yaşlı öğretmeni, bir saniye birdenbire v•.•.•.,,,.;,,.u.•..••.
.. ıe doğru yürümeye başladılar. İhsan:
buldunuz Safa Bey ? diye sordu.
öğretmen, bir taraftan baharın verdiği kamçılayıcı ruh tazeliği ile, diğer taraftan
cı güzelliğinin ezici tesiri altında :
ad'e, dedi, onunla Akdeniz'e yeni bir venüs doğdu.
dar güzel mi ?
denizin dalgalar için biçilmez kaftan, adeta bir masal perisi, insanları sevmiş
a evlenmenizi ısrar edecektim.
·- giz bir kadın !
ar perdesini kaldıramaz mıyız İhsan ?
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lı.yr şeyi alınağa razıyım. Onun için hiçbir fedakarlık.t~11.i/ç~fmıp.y111, J\ıiaddi
::gi:ll"Jığımı onun için harcamaya hazırım.
peri burada yaşıyor demiştin ?

· gözlerinde

titreşen

Scarlet'in

hayaliyle teselli bulmaya (ç~µş~j{fü1;

.. , bir aşk hikayesi Safa Bey, diye mırıldandı.
durgun bir su gibi dalgındı. Hayatına şimdiye kadar karışnnşş~i'!~j
Jç1,rına hususi dersler vermiş, birçok İngiliz dilberinin genç, güzel: 192:lc:l.1.'Wf
ömrü sayısız hayat mücadeleleri içerisinde kaynaşırken belki sevilmiş,
t yine muhayyelesini toplıyarak kati verdiği karar şu oluyordu : 'f
pir kadın görmedim."

***

döktüğü yapraklar üzerinde meçhul bir şahsın ayak sesleri işitiliyor. A..xr
halinde dallara varan gece rüzgarları hatırlatıyordu. Bu rüzgarlı gecenip.
sesi işitiliyor : "Nerdesin Pınarlı Ayşem ?"
doğru koşmakta olan Haşim'in arkasında top sakallı, siyah gözlüklü, iriyarı
ip ediyor. Bu meçhul adam, tepelerde yakaladığı Haşiın'in yakasına sarılıyor
z;ulJun yüzüne şakladığı bir tokatla onu yere sererek boğazına sarılıyor ve
.e. öldürmek boğmak için mücadele ediyordu. Zavallı Haşim meçhul adamırı
parmakları arasında sesinin çıkabildiği kadar inliyordu :
yorum : Artık gitnıeyeç~ği111. < Onunla· kon~şmayacağım.Korkuyorum!
Öldürme
~ yazık olur. Çype<:lif pµu>öfş.ti.z; pll'akµıçık isteıniyorı.ım. • Söz veriyorum onunla
~çağım. İstemezsen çiftliğy de gitıneın. G-µnahtır, yazık olur bize.
adam Haşim'in üzerinden doğruldu ve eliyle dağları göstererek uzaklara
işaret etti.
i:ç • gece. Dağlar , denizler, çamlar bu akşam ayın renkleriyle yıkanıyor .
.ğşkünde bu akşam, gecelerin sükuneti görülmüyor. Olivia piyano başında,
pir. halde güzel kadının parmaklarında taşan sesleri dinliyor. Bu seslerden pir
ün ahengi yayılıyor. Haşim, piyanonun önünde, yere uzanmış y~t1¥9r.;
posunun
dumanlarına
dalarak karısını dinliyordu. Piyano; . • Haşiın'irı
sustu, Gözler, şimdi .Haşim'in ışıklı bakışlarındadır. Scarlet, yerind~n kt:111<.(}.l'~~
, ..ince uzun parmaklarını Haşim'in yüzüne uzatarak bu nurlu yüzj.i\C)~Ş~~
eyecanlanıyordu.
in müdahalesine müsaade etmeyen Haşim, ani bir
aklarını tehdit edici şekilde Scarlet'e uzatıyor :
ana dokunma, sonra dikenim sana batar, diyerek geri çekildi.
arışan heykeltraş
ven dikenine katlanır Haşim, dedi.
çup nazarlarla bakışlarını yere çeyirdi :
ım !
.yrı.. korkarsın Haşim ?
dan!
adamdan?
~dam olacak ? Top sakallı, kara gözlüklµ,çe:µeşiye~,/~c:l.1.'a:yüzlü, kara kalpli
JJu adamı tanımıyor musunuz ? Dün. boğ~zınıa, Sc:l.1.'Jldı. Kç1,tiijn birisi. Scarlet
·~
istemiyor. Konuşursam beni öldürecekmiş.
eltraş korkulu gözlerle Haşim' e bakarak :
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et ! diyebildi. Scarlet renk vermeden, Haşim'in izahını dinledil<t~~>~~~~:
cıçlamı bende tanıyorum, dedi. Fakat hiç de kendisinden korl<.ı;rı,µy9:ızµpj..JJ:Fr](cıç
çle.rahatsız etti. Fakat ona tabancamla cevap verdim.
·.eti··•· susmuştu. Vücudunun titrediğini, gözlerinin renk değiştirqiğmi,
ek için, mendiliyle gözlerini kapadı ve "Korkuyorum" diye mınldandü
eltraş erkekliğini muhafaza etmek isteyen bir hareketle :
.e haber verelim, tıksınlar herifi deliğe, dedi.
istifini bozmadan.hatta gözlerinde bir tek korku işareti belirmeden :
, zaten herif delikte yaşıyor, dedi.
iatekrar mırıldandı :
kµyon,un !
eltraş yerinden kalkarak karısına sokuldu ve ellerini avuçları içine
şladı :
,den korkuyorsun karıcığun ?
bu adamdan.
iırı aynı soğuk kanlılıkla cevap verdi:
yemez ya!
t mevzuyu değiştirmek istediğinden, Olivia'dan piyano çalmasını

oş oluyoruz.
~t manalı gözlerle heykeltraşa baktı :
den sarhoş olmak..
t bu sözleriyle içmek ihtiyacında olduğunu heykeltraşa anlatmak istiyorçlµ.
in sözlerine şöyle bir nükte ile cevap verdi :
en sarhoş olmak;ha:fifpirriizgarabenzermiş.
söze karıştı :
çle biraz içelim.
Scarlet'e yaklaşarak :
k günahtır diyorlar. Fakat güzeller içince, cennet kapılarını açarmış. l3aj:ı~
te döner, güller açılır, bülbüller şakırınış.
bir kahkaha tufanı kapladı. Herkes gülüyordu. Heykeltraş karısına döner,
lçkileri hazırlarken sen de biraz piyano çal karıcığım :
kocasının önünde manalı bir reverans yaptıktan sonra piyanogµt1.~p9t
büyük sanatkar" diye kocasına iltifat etti.
aynı kahkahalar. Olivia piyanosu başında, heykeltraş içki .~a,z;~
[arından taşan sesler, tatlı nağmeleriyle odayı dolduruyor, heı.-](y
ahalar ...

***
şam mavi bir ışık altında yanan Scarlet'in köşkü, bu akşam
alanıyor. Yalnız hafif bir müzik uzak iklimlerden tçıtlı bir melodinin hassas
iriyordu. Bu müzik Scarlet'in yatak odasında taşarak bahçenin sessizliğine
at dalgalara kadar uzayamıyordu, Açık pencereden bahçeye hafif bir ışık
da rüzgarla beraber uçuşan bu renkler gecenin ahenginde gittikçe sihirli bir
rdu. Bu akşam mavi ışık yalnız Scarlet'in odasını 4olduruyor ve bu sönük ışık
levleriyle kaynaşarak duvarlarda dalga dalga resimler çiziyordu.
alevleri arasında Shakespeare'in bir resmi görünüyor. Masanın üzerinde onun
ğimiz Romeo-Juliet isimli kitabını İhsan bu müstesna gecenin sihirli dekoru
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,ildiği pencerenin yanından odayı istediği gibi seyredebilİyQf(.1'1{•Ji

Hı. İçmeden

sarhoş olmuştu.
a teşekkür ederim kibar çiftlik beyi.
,yni heyecan içinde cevap verdi.
üre değmez zannederim Miss.
ülen gözlerle Scarlet'e baktı. Genç İngiliz kızının da gözleri güldü.
o.•Juliet oynamaya devam ediyor mu?
şanı son temsili.
t, yalvaran bir boyun eğişiyle:
.. ?
ez mıyız.
dersiniz.
ımr arabayı hazırlatınız.
:ket'saatiıniz?
yedi.

***
Ağa'nın ahırdan gelen sesi, durmadan hayvanlara bağırıyor, ahırın önünde.
bir an evvel arabanın hazırlanmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Bu akşam, içip.d.~
hissetmediği garip hislerin dolaştığını duyuyör, hayret dolu gözlerle devamlı bi.r
t'in köşkünü gözlüyordu.
dallarını yalayarak geçen bir kuşun sesi, İhsan' ı
'şti. Kalbi attı ve gözleri gülerek dudakları mırıldandı:

engin

rüyasından

'

...yor .
.t, kurşun sesini Haşim' in. çığlıkları takip edince; İh.san birdenbire şaşırıp kalmıştı,
urat Ağa da arabanın hazır. old~ğıınu İ~s™1'a haber veriyordu. Haşim koşarak
ştı ve İhsan'm ayaklarına kapandı, deli gibi ellerini ayaklarını öpmeye başladı;
ldu yine Haşim ? Diyebildi.
yalvaran gözlerle İhsan' a bakıyor ve durmadan :
eyeceksiniz .. Bu akşam onunla gitmeyeceksiniz ... Ne olur İhsan Ağabey, bu
.µ.luğunuzubaşka bir zamana tehir ediniz. Yalvarırım size.
ı.n heyecanı gittikçe çoğalıyordu :
f ne oluyorsun Haşim ?
tekrar İhsan'ın ayaklarına kapanarak:
e beyciğim, elini ayaklarını öpeyim, kölen olayım, bu akşanı ö
sorma beyciğim. Bu akşam gitmemelisin. Çocuklarımın .başı içip.git

~~9-

a

ıldırdın mı Haşim ?
çıldırdım beyciğim. Fakat sana yalvarıyorum. Ne olur bu aj,<:ş
bütün ısrarlarına ve yalvarmalarına rahmen İhsan.h.'
layarak kaldırdı ve gözlerinin içine bakaraj.<.kati cevab)fll.
eğiz Haşim! Buna kimse mani olamaz.
korku ve heyecanından titriyordu :
sizi öldürecekler !
Haşi:tn'İn sözleri üzerine kahkahalar ile gülmeye l>aş}~~1;?!~~11Jıiı\~~aha\arını
sesi takip etti,. Birdenbire İhsan'ın kahkahalarıJiil<x~ 9ip,Lold.u. J-Iaşiın h~~p,e11.
d.ı ve başını Ihsan'a çevirerek korkulu. gö,~lerl~t.9R~ E~ııya başladı. I:)~µıır
geçen silah sesleri ardısıra birbirini' taldp ed.iyqrclu; Haşim yattığı yerden·
an'a sokuldu:

31

lyorsun değil mi beyim ? Bu silah sesleri fenalığın sesini get· ·
· ecek. O adam, demin yine boğazıma sarıldı, elinden güç k@µ.
ve güzelliğinize yazıktır.
un kurşunu beni öldürmez.
ürür beyim, öldürür. Siz onun daha ne menhus adam olduğunu bilmiyo~~
j.ı:n bu güne . kadar içinde sakladığı bir sırrı İhsan' a söylemenin Z~JS'

grdu ve " Babanızı da... " diye söze başlamak istedi, fakat İhsan
onun üzerine yürüdü :
uğursuz serseri, diye bağırdı. Kafi artık, Scarlet geliyor. Onun yanında+.da.1
!ma.
.let heyecan dolu gözlerle İhsan'a yaklaşarak:
[ettim.sizi, değil mi İhsan Bey?
,µ mütevazi ve memnun görünen bir hareketle :
ır, tayin ettiğiniz saatte geldiniz,teşekkür ederim.
a hazır dedi, İhsan Bey.
ket edebilirizartık.
, gitmeyiniz diyen gözlerle Scarlet'e bakıyordu. Scarlet Haşim'in yalvaran
arak İhsan'a cevap.verdi.
· 'in gözlerinde manalı bir bakış var İhsan. İhsan arabanın kapısını. aça.ı-~
esine yardım etti, sonra kendisi de arabaya bindi.
ını rüya görüyor.
ı:ı çamlıklar arasında uzayıp giderken, Haşim yaşlı gözlerle onlara bakarak:
· rüya görüyor diye, mırıldandı.

***
anm hariketinden sonra, ne İhsan ne de Scarlet bir kelime bile konuşı:ruıd1af.
bir heyecan içinde arabanın kenarına yaslanmış, tekerleklerin müsil<'isjrıi
da onu seyrediyordu.
tın göremediği diğer bir köşe de de top sakallı,siyah gqzlijldü, çukur·çy~f·
an kapıdan Scarlet girdi. Açık pencereyi · kapadı. bün gecekinden
sal perisi gibi şarkı söyleyerek odanın içerisinde dönmeye başladı, Vü
inde titriyordu. Shakespeare'in · resmi önünde durdu, hafif bir ses
birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ani bir hareketle do"
aldı, dudaklarına götürdü, fakat öpmedi. Heyecanlı bir hare
, biraz sonra elinde bir şarapla geri döndü, bir hızda içkiyi mid
'sinde duran boş bardağı yere atarak kırdı. Ocağın karşısına g
'bi durdu ve gözlerinde bir damla yaşla sanki bir "hiç" uğruna
ğa attı ve tekrar hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Şimı
bir "hiç" değil, belki çok şeylerin ahengi seziliyordu. Avuçları içinde aın
taktan doğruldu. Güzel bir şarkıya başladı, alev alev olmuş odanın içinde dans
önünde durdu. Alev dalgalarının aynada raksedişini . belki gülerek, belki
seyretti. Sonra bir su perisi gibi, ocağın alevleri arasında soyundu. Vücudunu
ynada seyretti. Dudukları yeni bir duaya hazırlanan bir rahibe gibi kendi içinde

üzerine alarak, tabancasıyla dışarı fırladı,.9aj1Çy)'e inerek .büyük bir ağacın
?öktü, büyük bir sanatkar maharetiyle, ağacın göğsüıle iki kalp çizerek, bir okla
.tirdi. Kalbin bir gözüne bir "R" harfi ve diğer gözüne de bir "J" harfi çizerek
32

erine yedi el kurşun attıktan sonra kahkahayla gülerek, köşküne'dı'"
~ygili gibi tabancasını göğsüne basarak hıçkıra hıçkıra ağladı.
III

olur beyciğim .. Sen bu kızı mutlaka almalısın.
ansız!
cyaasabibir tavırla İhsan'a bakarak:
n imkansız olsun ? Fevkalade bir kız. Ben bunca yıllık ömrümde böyle güzelipi:ıkahya ile alay ederek :
:ya, mı görüyorsun ?
t,bir sabah rüyası. Fakat rmıhakkakbu kızla evleneceksin!
a, durmadan fikrinde ısrar ettiği halde; İhsan'ın onu reddedişi, ihtiyar a.daxıu
inirlendirmiş ve efendisini tehdit etmek mecburiyetinde bırakmıştı. İhsan aynı

ediyordu :
lıakkı sen nereden alıyorsun ? Diye kahyaya çıkıştı.
a aynı sert konuşmasıylaİhsan' a cevap verdi :
şanı seni adım adım takip ettim. Ve geçirdiğin heyecana şahit oldum. Bu işin sonu
gün hastalanıp yatağa düşeceksin.
i-sonu ne olacak ?
mi olacak ? Ne olacağını elbette sen benden iyi bilirsin!
.ecekmiyim ?
ikide.
zel !
at çok gençsin .
çıkar?
ı:ıçliğine ve güzelliğineyazık olur.
e.n bu kızla hiç konuştun mu ?
nuşmadım, fakat konuşabilirim.
m akşam için kendisini davet edebilir misin ?
emaksatla?
~m akşamki temsile. Anlıyorum ki, Shakespeare'in hayranla.rın~füt~~\~9.~~9{
k;vseviyor."Tiyatro Akademisi'nde" bu günlerde Romeo-Jııliet'igy.nµy911.~.irlik;te
di gidiyorum.
, ihtimalsana kapıyı açmaz. Bir mektup vereyim de kapınına.l

***
kahya koşarak İhsan'ın odasına girdi. İ1}8.an
eyecanlı olduğundan ziyade, sırıtarak gülüyordu.
ndi:
ne oluyorsun Murat Ağa ? Bu heyecanın nedeni bfotavş~{m1<gprdi.iri..
oğlum, tavşan falan yok ama güzel bir kız 1;,ahçede 1;,el<.-liy9r.
hemen sabahlığınısırtına geçirerek bahçeye çıktı.
,rede bu kız ?
ç~de sizi bekliyor.
yor musun 7
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içinde

uçmaya

benzeyen

bir heyecan

vardı.

Kalbt

i*?

anı alev alev olmuş gibi yanıyordu... Bir an için tekrar y
/Karşısında, evet karşısında beklenmedik bir zamanda Scar1etVets
Kekeliyordu :
ünaydın... Sen burada...?
:t elini İhsan'a uzattı. İhsan avuçlarına aldığı bu mermer elleri deriniibir
ötürdü.
kadın ani bir hareketle yerinden doğrularak İhsan'ın gözlerinin .içiI+e
alevleri bir aynanın camı gibi seyretti. Sonra yine o mermer parmaklar
· -e uzatarak :
Bey, dedi, bir an için gözlerinizikapayınız, onlara daha fazla bakaınıyorum;
içinde dolaşan bir alevin yanışlarıyla Scarlet'in ellerini tuttu ... Scarlet a:
yle devam etti :
yınız, ellerim ellerinizedeğmesin.
yine ellerini çekmedi. İhsan bu mermer eller avuçlarımı üşüttükçe, içirıq.y]q.
pir bardak su döküldüğünü hissediyordu. Scarlet hiç şüphesiz, İhsan' dan daha
uıüyor ve heyecanınıiçinde saklamaya çalışıyordu.
dedi, ellerinizi çekiniz. Fakat kendisi çekmiyordu, yalnız elleriyle değil
an'a bağlanmak istiyor, bir ömür boyunca onun kollarında saadet de~Jert
ğı tasavvur ediyordu. İhsan nereden karşısına çıkmıştı ? Aynı heyecan içiQ.de
etti:
okunuşta kalplerimizinbirleşmesindenkorkuyorum, çekiniz ellerinizi.
Scarlet'in içindeki yangını pek çabuk hissetmişti. O "çekiniz" dediği halq.y,
iğinden ellerini.• çekemiyordu. Scarlet'.iQ.•·içirıdekt.heyet;ı:ıı:ı ye İhsan'a karşı .olc:ın
ketleriyle, gözlerirıin Jfa.d.eSiyle iv.e nilıayet .se.$İl).Q.ekt .. ahenkle pek çabuk
gözlerini kapadı. Parmakları Scarlet'in atkısında...

***
' Akdenizin bir sahil kasabasıdır. Dağları, denizleri, portakal bahç.eler.irlttRW
dralı misafirlerin sayfiye yeri olan Girne, tarihi eserleriyle de t~Ş
bir
a.nm sokakları ıssız olmakla beraber, "Tiyatro Akademişf;~'? >9rı~>~~
iyatronun önünde duran araba geldik1e7ini. haber veriyord.ijt Şç~\yt;+m
ihsan'm gözlerine dokundurarak ılık oiı:. şesle kulağına fısıldad.ı:
Bey, gözleriniziaçabilirsiniz.
rüyalı bir uykudan uyanıyormuş gibigözlerini açtı. Genç(aq.amm./M~Şğr)gğ
ştı. İhsan:
,:dedi, tiyatro burası.
adam arabadan atlayarak Scarlet'in inmesine

~me)ra.~

bir kalabalığa kaynaşan tiyatro başlamış bttlµnuyql'.Q.ll.,
şµkfuıet
in temsilini belki zevkle, belki heyecanla seyrettiler..~~~tune:Şçtıdetve nede
e-olsunbirlr)irlerine bakamıyorlardı. Sessizliğiyine.İJ:ıs.ı:ıı:ı'~
şµ~libpzdu :
.ılbuluyorsunuz ?
i~t cevap vermedi. İhsan yine sordu :
ôrlar nasıl?
e(yine cevap vermedi. Oyun hayli ilerlemişti.Romeo ve Juliet'in öpüş sahnesine
, ani bir hareketle Scarlet oturduğu yerden kalkarak İhsan'a seslendi:
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Bey, kalkalım artık. Bu kadar kafi. Arabacıya lütfen seslen.ir1.l'llş~?
kekeledi:
at...

a.· fazla oturamıyorum. Ağır bir yükün altında
<lığını hissediyorum.Ne olur kalkalım artık.
ilirş;iniz, fakat...
.1:Jacıya lütfen seslenir misiniz?
lt;:lt İhsan'ın cevabını beklemeden dışarıya çıktı, İhsan aynı sessizli
ii.Genç adamın birdenbire neşesi kaçmş, heyecanı zail olmuştu.
aya bindikleri zaman, Scarlet saçlarını yüzüne dökmüş, gizli
san, ona bir tek kelime söyleyemedi. İçinin acısını manasını, e
aşlarını pek çabuk kavrayabilınişti. Scarlet, belki onun için yalnız
di.
a çiftliğe girdi. Scarlet İhsan'a sordu:
evime kadar götürmez misinizİhsan Bey ?
edersiniz.
sonra arabacıya dönerek emir verdi :
.payı "KırlangıçVillası'na" sür !
a biraz sonra "Kırlangıç Villası'nın" önünde durdu. Scarlet · bu def~
şine fırsat vermeden arabadan inerek kapıyı açtı. Fakat içeri girmedi; IÇ.ijr
ridöndü, bir masal kahramanı gibi İhsan'ın önünde durdu ve:
lerinizi kapayınız diye bir kumandan gibi emretti. İhsan hariketsiz 'bi
adı. İhsan'ın yüzünde ılık bir nefes dolaştı. Sonra birdenbire dudakkırfü
'şi kurdun ısırışları altında bir yılan gibi kıvrıldı. Dudaklarına d.eğ.e~
dızları döküyor,. .içinetatlı bir serinlik veriyordu. Şimdi mermer kıı<iıµ
.ın olmuştu. Şimdiyılan kadının emreden sesi değil, yalvaran sesi işitili ·
zleriniziaçınız !
; . gözlerini açtı. Fakat karşısında ne Scarlet ve ne de mermer ka<igı.wr:
ğından uzanan mermer bir elin içerisinde duran bir tabanca, telıfü{)s.:

***
dudaklarında bir gönül şarkısı, içinde bitmeyen gecelerin.yııl<.ı.c

üdü. Gecenin bu korkunç karanlığını yırtan bir tabanca sesi kµJ
ar çerisinde top sakallı, kara gözlüklü adam bir hayal gibf1-#~~
bütün bir gece penceresi karşısında yıldızları sayarak sa.'bclhı.
la konuştu, zekasının·bütün parlaklığıyla, hayatının bu. hem
sbihal ederek bir türlü uyuyamadı.
kadın kimdi ? Buraya nereden gelip.. neden yerleş~~t{ '?
dedikodu yapılmıyor, o her zaınanki, sırrını vei1i;~}Jl11a.,
eden buraya gelmişti ? Niçin erkeklerden uz~(;)'~Ş~
ak bir sızı vardı... Fakat bu sızı bir gönül hil<~)'~§~\C~~~S~~ğ~j?J;Iepş~~
i gibi hayatı da meçhuldu. Muhakkak ki, va.rlı~ı.µçilll.1.fls<:.ıpp;ı.µş;L~yyL yat1111.
,fr hikayesi vardı. Çözülmeyen anlaşılmayanb.ir hi,kJiyy.
çok erken saatinde bahçeye indi. Murntu~ğ~'~~~~§I~p.cli;/pnµpla bir tek
şmadan çamları, denizi,dağları dolaştı ve doğap./gµpyşle 1:Jirlikte tekrar köşke
t Ağa, efendisinin bu sessiz dolaşmasından kqyku duyuyor, ona gecelerin
sanki haberi varmış gibi davranıyor vt;:; lı.i,,;t,;.;_ ~,:;y
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***
aşın köşkü.. Bahçe renk renk fenerlerle donatılmış, adyt
yordu. Olivialar Scarlet şerefine bir parti tertip etmişler,bu p
arasında İhsan, Safa, Haşim',den müteşekkil bir kalabalık gq
sında İhsan ve öğretmen Safa Bey yer almışlar, Olivia piyan.p
iyanoyu müteakip bir alkış. İhsan Scarlet'in kadehini doldururken
ar bizim için güzel bir gece tertip etmiş.
gülerek İhsan'a cevap verdi :
Acaba bizimiçin mi?
en söze karışarak :
ebiz dostları için, fakat bizden fazla bilhassa sizin için. Sizin güzelliğiıu~}iç
diyorsunuz !
urmadan içiyor, içmek veya sarhoş olmak için içiyor... Zaten
tan sarhoş olmuştu. İhsan'ın fazla içişi Scarlet'in hiçbir zaman
;an' a darılmak veya ona ihtar etmek arzusuyla :
'çiyorsunuz İhsan Bey ! Dedi.
en Scarlet'in ihtarını iyi karşılamış olacak ki, genç kadının
nra:
edi, içmeden sarhoş olmaktasın.
eni bir kadeh boşalttıktan sonra:
ey, dedi, bu akşam belki üçünçü.içkili geceniz.
Scarlet'e dönerek devam etti:
gece müthiş ,bir.\sarh,pşluk.geçirdim. Ne kadar acıdır ki, sarhoşluğuın
hemen sordu :
?
erime cevap olarak bir tabanca, sarhoşluk olarak giderdi ve içinıirı. y:
türdü .
.ek bu kadar üzgünsünüz ? Bilseydim...
.en, İhsan'la Scarlet'in konuşmasından birşey analmadığı.•• için
bakıyordu. İhsan içini çekerek konuştu :
ar hep böyledir, dedi. Tıpkı bir denize benzerler. Bazen usluy,
den fazla hırçın.
ruhu tahlili güç bir muammadır İhsan Bey.
,µne siz ve ne de biz tahlil edemeyiz.
:tacı acı güldü. Bu sırada Oliviamasalarınayaklijş~r~•:
lerimiz, bir parça çalmanızırica ediyorlar.
.enScarlet' e :
kabul ediniz Miss Scarlet?
a aynı şeyleritekrarladı :
diyoruz.
ti. ayağa kalktı, piyanoya doğru yürüdü.
şlara dokunur dokunmaz sihirli bir ses ..,...,•...,v,• u,.nu,..u

dar güzel bir kız değil mi İhsan ?
güzel çalıyor. Fakat bilmem neden, titriyorum Safa Bey,
36

eriz.
asadakiler konuşuyorlardı :
iyorlar.
yorum.
frınesele.
güç olsun ? Görüyor musun birbirlerine ne kadar yakın,
ar?
bu parçanın ismii biliyor musun ?
f.A.şk" o bir rüyadır.
de kimin için çalıyor?
· etmem. Siz bu kadının nasıl bir kadın olduğunu bilmiyorsunuz. Hayat:ırı.dflmüş değildir. Nasıl oldu da bu akşam buraya kadar gelebildi.
a,da bahçenin bir köşesinden. garip bir ses işitildi. Bu, Haşim'in sesi idi. Yine

~m."

diye bir türküye başlamış.ve piyanoyu susturmuştu. Scarlet, Haşim'e çok
1ki hayatında yalnız acıyabildiği tek insan Haşim'di. İngiltere'de .doğ11p
ağmen, sosyeteden her zaman uzak kalmış, bu dedikodulu muhitten her zamaf
şsetmiş ve çok geceler ailesinin ısrarlarına rağmen, daima yalnız; kendi kalbinin
emeğe, kendi kendini mahkum etmişti. İşte bu yüzdendir ki, insanlardan.uzak
hayatına daima tazelik ve renk getiriyordu.
sızıları, kadınlık ruhunda her zaman için onunla mücadele etmiş, fakat lM'fR~
nu mağlup edememişti. Durgundu, bu durgunluğu günlerce uzayıp gider ve l:ıu
·· nnde zamanın nasıl. akıp gittiğini hissetmezdi.>>.f ctl<cıt birdyııbire l<ad~.
arlarında- dolaşıncıya:bsı~lf;l,dlğf :za:ınc111.,. . ~yp,clm±... ~-ı.t't"l"lf', clt\şt\11<.1.yl.y[İ.µy< pak.im
· Haşim' e bile ınağl~~ 9lW-"<l~·
sına döndüğü ·zarnan·hel'~y$tyt:fyyy~t·,@i~'ixşislendi:
, beğendiniz mi İhsan Bey?
arlaınanızıbilhassa rica edecektim.
a. bir zaman.
lur Mis Scarlet?
yf kadınlara benzemek istemiyorum.
akşam dans etmeyecek misiniz?
Bey için belki bir defa.
,ekk:ür ederim Miss Scarlet.
a< piyanoda "Bahar gelmiyor" islınli
çarlet'in önünde eğildi:
ans rica edebilir miyimMiss Scart~t~
kşam her nedense Scarlet'in Btıı~~,. neşesi üzeriııclyydi:
ktan unutmuş, çoktan içinde duydµğµ s.ızılara gözt~i ·
kadın olmuştu. Su gibi bir mahluktu. Bazyııbir p:ll'l
.ibi renk vermezdi. Bazen renk ve dekor içerisinde u
nutatmin etmezdi.
lişeceler kadınlığını denizin ılık dalgalarına bırak~
e>massılını yaşar,çok geceler kumlara yqslanarak.
,.k:µımcır}~
ederclLKumlarda sabahladığı geceler de ofordu.)1\tı ~~~yıyrip.qy>çoğu
defa.inçe
levent·şehzadelerin uzattığı bardaktan şarabını içyr)\fy/~,M ~~q~JJ, .~ii)'Ü#;. Türk şa~i·
lıakespeare kadar tanırdı. Hatta Nedim'in şi.iyly1'İıı.i·ii 'l".~k:Çei.bilen bir İngiliz
inerek okurdu.
a:tiarılayışı, geniş kültürü, Scarlet'i dört defa kadın yapıyordu.

xij<l~t,,Jlı<<~ği~Şij1'/
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Jyİhsan'ın kollarında dönerken, Türk sanatına olan hayr~ğ
4Ji az çok isimleriyle anıyordu. Kadın, şarap ve camlanri
'ın kulaklarına söylüyor ve bu · akşam sesindeki ahenkle it'd~
let, bütün bu heyecan dakikaları arasında birdenbire denizi
rku sarmıştı. Fakat çılgınlığı hiçbir arzusunu yenemiyordu.
· ,e kadar yürümez miyiz İhsan Bey?
edersiniz. Bir masal perisinin emirlerine, bir masal kahramanı "l:layJJ?
flkşam Scarlet'in bütün kadınlığı üzerinde. Her gecekinden daha güzel, .ğ
]Jği ona o kadar yakışmıştı ki kendiliğinden adeta bir deniz /8.].
u. • Yürüyor, yürüdükçe yerlere sürünen entarisinin uçları, denizin kumlaragç
güzel bir ses çıkarıyordu.
µiz gecelerini çok severim İhsan Bey!
nizden bir beklediğiniz mi var?
let, İhsan'a alaylı gözlerle bakarak:
ır, dedi. Denizler bir şarap gibi beni sararak sarhoş eder. Denize bayılırım iliş

, Scarlet' in izahından:memnun görünüyordu.
l1SU11Z •. Bir sandal-gezintisiyapabilirmiyiz ?
orkulu olmaz mı ?
::r; şeyin tehlikelisi ve kork.ulusu zevklidir Miss Scarlet. Tehlikeler daima hyyyçı:ıtı
ecan size zevk vermez mi ?
en...
da bir masal kahramanı olduktan sonra, korku kalmaz zannederim :ty:(işs
uz omuza yürüyorlar. Scarlet'in rüzgarla dalgajanan liİlf#"Jlı§an'ın om .•
;garda.ya.ytlan.. kokularıyla adeta onu çıldırtıyordu.• G~~ıl;:af,~ gözlerini
uşup yandı. Hayatına karışan• bu kadın,b~en OtJ.a. zevk vefü~8ft•ğ~~tıde.ha~:
nu sonu gelmeyen binbir düşüncelere siiriiklüyordu. Belki ~~~µtLola.1:>il~di•
.tte · ·. karar vermek imkansızdı. Belki • bu · macera ona bir fac;ia, 11<:l.Zlfla:
i çok defalar normal olmaktan çıkar»: ve onu karanlıklara s"i:i.'riikl,
:yecanınıyatıştırmak düşüncesiyle :
a,vlarım galiba sizi rahatsız ediyor İhsan Bey, d~~i.
.Şan• güldü. Scarlet'in durgun: bakışlarında hiç ~.~..Jebessüm yoktu. Sa\;,
~fl,kıyor, denizin ruhuna kattığı ahengi zevkle dwli~prq.u.Hatta öyl~
Ş<l11'm omuzlarına dayayarak gözlerini kapamak ve u:zıuı boylµ<de
.ile adeta çırpındı. Fakat birden bire kendini toplayabildi.
Scarlet'in manevi zevklerine hayrandı. Şimdi o da iç~ğ~iavm..\hp,ü
anla titriyor. Fakat titrediğini Scarlet'e belli etmiyordu, İhş
üzel bir koku duyuyorum diye konuştu. Bu koku herlıajğ,
su;bir hayat iksiridir.
e kadar naziksiniz.
şan ~~heyecanlanıyordu. Scarlet'e bir şey sormak isfi~~
· · el· qn~ıpen ediyor, ona korkulu gözlerle bakan bir ya.ğ<l11c
çimde bir sual dolaşıyor, diye devam etmek istedi, fakat yine boğazıma sarılan bu el,
şmasına :fırsat vermedi. Ne olabilirdi, eğer böyle bir sual sormakla bir günah
tlacaksa, sayılsın bütün maneviyatını tbplayarak, dudaklarına gelen suali bir hızda
kalbinin ta içine kadar işileyebilen bir ahenkle sormak istedi, fakat yine boğazına
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güğüm onu men etti. Scarlet İhsan'ın gözlerindeki
eak ki:
y nü sormak istiyorsunuz İhsan Bey? Korkmayınız,
bilirsiniz.
türlü karar veremiyorum.
lyt yine İhsan'Ia alay ediyordu.

istedi

'?
· le konuşur gibi İhsan kat'i kararını verir. Scarlet'in
nutuyor, varlığından hicap duyuyordu. Hemen sordu:
nasıl doğar Scarlet?
garlar uzaklardan "Aşk bir rüyadır" parçasının sesini
muştu:
@O güzel bir parça çalıyor.
o bir rüyadır İhsan Bey.
n.böyle tatlı bir rüya görmek istiyorum .
.yat bir rüyadır İhsan Bey, insanlar ömürleri boyunca birkaç güzel rüya görürler,
n şimdi bu rüyaların birine girmiş bulunuyorum. Scarlet dalgın gözlerle İhsaıı'a.
·· .ce İhsan'ın kulağına eyilerek mırıldandı:
slı bir adamsınız İhsan Bey.
let'in bu akşam müzipliği tamamen üzerindeydi. İhsan mevzu değiştirmekiçiı:ı,
akşam denizde gezmeyecek miyiz ?
akşam hayır.
I'ID için bir gezinti teklif edecektim.
reye ?
Hilarion Kalesi'ne.
kgüzel,
bül.mü ?

bül
omuz omuza yürüyerek· bahçeye dGti:iduier: V
en hepsi sarhoş olmuşlardı. İhsan v~. Starlet
hayretle gülerek karşıladı. İhsan bu akşam her
afa Beyin, Olivia'nın, heykeltraşın ve hatta S
asadaki içkiyi zevkle dudaklarına götürürken hep bu
µımasasına yaklaşarak İhsan'a seslendi:
l::lil. Bey, bu akşam çok durg~~:ı.
stayım Bayan Broklesby.
·
ia alaylı bir sesle :
addi mi, manevi mi ? Dedi.
'ın başı o kadar ·dumanlaşmıştı'ii.Olivia'dan
biraz istirahatid~h·
esini rica etti. Heykeltraş İhsan'ı k~p.di,yatak odasu1~
iyordu. Uykusu içinde müşfik bir e.ljn bir tüy gibi
~şe • kokulu bir hava dolduruyordu. Kirpiklerini hafif\~ıIJij~~~~~-f~pıJerini a~{\,
0,W<.llldl... Evet, Scarlet. Bu anda . gördüğü bir rüya, onıı cl~rm:;ye ,S()llStlZ hayaUe,ry
özlerine inanamıyordu. Gözlerini tekrar kapadı, telg-~i~~~}·(~~~tbt1 defa Scarlet
L Gözlerine dolan yaşlarla başını yastıklara göınere~}liiç).<µ;ırıağabaşladı.· Hasta
ıları olan bir hasta. Kendini her. şeye kapamakiştiyp.rdıı.
i, niçin aşkla karışık doğar?" diye söylendt :St1 hayat muammasını, bu gönül
·• edebilmişti? İhsan yine kime dargındı? Kendiı:ıe n:ıi, yoksa hayata mı? Başını
sokuyor ve sanki Scarlet'in kokusunu .: bu yastıklar üzerinde buluyormuş gibi,
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patlayıncaya kadar ağlamak istiyordu. Yastıklardan

sızc:ll).

usunu. içerek boşalıyordu.
ak için, durmadan ağlayabilmek için çıldırıyordu. Fakat ı:ı~ <~:

.rağlayamıyor, istediği kadar gözyaşı dökemiyotdu. Tabiat mı k:ltş
albiniyakarıbu ateş damlaları?
fona koşmak, dizlerine kapanmak ve içinin bütün hislerini ona dğ~~:
bir hareket kendisi için bir küçüklüktü. Erkekliğini unutuyor ve ak:lıp,:
istiyordu. Bir an için iradesini toplayarak düşündü: Şimdi hissediypf4H;
in. ve ne de onun kızının aşkı yanıyordu. Allah'm kızı Meryem bile 15
kendi kendine soruyordu: "Aşk, nasıl doğar?" Yıllardır, asırlı:ır1w

ii bu kuvvet hiçbir şeyden kaybetmiyordu. Bu arada İhsan'ın içi•. gecele
i.her şeyi karanlıkla örtmüş, dünyasınıgöremeyecek bir hale gelmişti.
arda bir hayal göründü... Fakat İhsan bunu görmemişti. Siyah gözliil<lü.c;t,
anıdan odayı seyrettikten sonra uzaklaşıp gitti: İhsan yatağında gü.liiyprdij.
yerine gülmek gelmişti. Birini ezip parçalamak veya öldürıw~k işt@Y'

***
ahın erken saatinde kalktı ve Olivialara seslenmeden çıkıp gitti. Güne
. Fakat tam güneş korkunç bir kızıllıktayken güneşe
ların bittiği ve bir alev yığınının denizi kızıllaştıran yer
aşarak veya sulara gömülerek gidebildiğı kad
ki, hiçbir ses ona bu uzun yolculuğa çıkm
culuğa çıkmasınıreddediyordu.
en bir ses sanki onu böyle konuşduruyor,
, git, sonu gelmeyecek meçhullere doğru · gitme. Seni · y~ı;ıı
aklaş, bu semtten. Daha mümkünse bu kasabadan uzaklaş.ve. g,it.
indeki ses tekrar geliyordu :
'
· büyük tehlikeler bekliyqr..
yine içindeki sese kafa tuiarcas,_~._ _ .•
.
bu yolculuğa gitmiyecektir. ·Önu hlçbir tehlike hekleyemez, İradesine hakim
ehlikeleriyenebilecekbir kuvvettedir;
... .
·.
yolunu değiştirerek bahçeye dönüyor; ~ljkte kimseye sslemneden odasına
atağına uzanarak saatlerce kalıyor.
·"' · · ··
1 -,

***
ydın oğlum, günaydınİ1'f~g~~~
gözlerini açtı. Başucunda M,.~i~ğa ona sesleniyordu.
.. · biraz süt içmenize doktor rn.ı~~de ettioğlum.İsteı;seı:ı.:~,t~~~~
Ağa'nın dediklerini aiılaınıyordu. Alık·.. alık ,ihtiyı:ırıp. yµ~~~.f j~~~
sta mıyımMurat Ağa ?
pğlum, iki gündür kendini bilmeden yatıyorsun.iyifl:lil<.halkl çok hc;ty~ç),ur,
~ II1üjde vereyim. Sevinirler.
mani olmak istedi :
anlat. bakayım. Ben nasıl oldu da hastalandım?
kapıdan çıkarken İhsan'a cevap veriyordu :
@ı@etm~, sonra anlatırım. Beş dakikaya kalmaz gelirim.
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gözlerini daha fazla açtığı zaman, kendini perdelerisi>7:
ldu. Yatağından doğruldu, ani olarak sinirlenmişti. · Bµ.
~Loda idi. Niçin onu bu odaya kapatmışlardı? Uzun yıllardall.
arını ne açmış ve ne de tozlarını aldırmış, her şeyi; babasını gfüıü
' Qdayı dolaşmağa başladı. Geçmişteki bu faciayı tekrar hartırla111~
için bu oda yeniden ona açılmıştı ? İşte karşısında annesinin onsy
Yanında uzun bıyıklarıyla duran babası ve masanın üzerinde kaplı
ayır ... İsyan etmek istiyordu.
ti.bire sendelendi ve döşemeye yuvarlandı, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.
basınırr uzun· bıyıklı resmi yanında annesinin tazelik fotoğrafı ağlıy0r1
ğında bu odayı açmışlardı ? Kafasında durmadan tekrarladığı bu'. suale sinitıem
çıkacak olan ilk şahsı parçalamak, öldürmek istiyordu.
anlı bıçak : Dünkü soğuluğunu hala muahafaza ediyor. Babasının uzun
asaletli. duruşu, yakur karakteri ve annesinin daima tebessüm ede~n ~~i
ta gibi yanan bakışları bütün canlılığıyla duruyordu. Zavallı annesi korktiılç/ piy
:rbanı olmuştu.
mişteki bu acı hikayeyi kafasında tekrarlamak istemiyor, vücudunu saran alevleriiı.
yayıldığını hissediyordu. Kafasında korkulu sahnelerle yeni bir hayat başlıyô~,
iyle dolu bulunan bu yeni romanın sayfaları ona adeta heyecan veriyordu. İhsaıı
titriyor, sinirlerinin alev alev yandığını duyuyordu.
ak odadan çıktı, sabahlığıyla bahçeye indi, ahıra yürüdü, sesinin çıkabildiği
arak Murat Ağa'yı arıyordu .
.urat nerdesin be herif
şarak efendisinin yannıa~elen •. • füti!clf•
.S'~~l~ı-~. kanlanmış olduğunu
hayret ederek ona sokuldu, .faJ8a_rcllı§aıı?nr üzerine, çl.gğm-ı yürüdüğünü görünce
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şladı.
an Murat'ın yakasına sarılmış, gözlerini onµ11.;g<Ş~lyı-l~ dikmiş haykırıyqrdıı.için beni o menhus odaya kapattınız ? Yoks<;1. 'b.yı:tlde mi babaıııµı<i.~i}?.~.tW.~
istiyorsunuz. Uğursuz bunak, niçin susuyorsun cevap versana. Şin:ıq;i p
mek istiyorum.
at İhsan'ın ayaklarına kapanarak yalvarıyordu:
an'cığım kıyma bana , doktor öyle istedi. Kimsesiz .bir yerde>yat
Seni bir hastaneye yatrt~caklardı, korktum, müsaade etmedim .. Yö
istemiyordum.
l
an birdenbire Murat'ın
dövmeğe başladı.
en de böyle olmasını istemiy9rdµm Murat Ağa.
tiyarı kolları arasına aldı ve göijsüne basarak hıçkıra hıç~t~.~~l
cağa, göğüs göğüse sanlmışar ağlıyorlardı. İhsan, ihtiyari
J.Odanın kapısı önüne geldikleri zaman, İhsan eliyle odayı .M:t}t~~;~ ~~t~ı:iı-çl<.)
ütfea kapayınız Murat Ağa dedi ve bir daha açılmaması için ~~/ t}ı-~L
tiyar adam sessizce yürüdü ve bütün kuvvetiyle kapıyı çeke.r~.1<:;~i:l~~ç.lf;
hsan'm gözleri yine büyümüştü. Fakat bu defa bu yeşil gözleı-qyy:t{:gı-Ictıiyyı-iiı.e, 11.1,µş;Ws
{seziliyordu :
l\1urat Ağa, diye . söze başladı. Annemin kanıyla bula,ş~ş ğlGllljpiç~ğı görünce,
iye kalbim attı ve kendimi kaybederek döşemeye . )!UJ'i:lJ."laJJ,<ilill. Kaf~
içinde o
gecenin macerası bir sinema şeridi gibi geçiyo.rdu.>J3ır .geçi~t~ l;ı~p annemi
qum. Zavallı anneciğimi ... Ne olur Murat Ağa, o. odayıbir kere d,alj.ı;ı:; açmayınız, bir
a bu acı hikayeyi hatırlanıak istemiyorum.
.
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İhsan senelerin ıztırap dolu izleri üzerinde ; toplayflp·
örı.un korkunç akıbetini düşünerek tekrar hıçkıra hıçkıra ağla.ı_mıy
Ağa ve zavallı İhsan ağlıyorlardı.

***
derin derin nefes alarak Scarlet'in köşkü önünde durdu. Elleri titryy~;~
avallı Haşim fazla heyecanlı görünüyordu. Scarlet bir peri misali 1<.fl:I?J
lsın çıldırıyordu. Mahsun bakışlarla Haşlın'in gözlerine bakan Sc~Jyt'
usu olduğunu hemen hissettmişti:
var Haşim, bir. şey mi istiyorsun ? İçeriye gelsene. Haşim, korkulu 9q~ı
aktı. Bu bakışlarda yalvaran, dilenen müşfik nazarlar hep Scarlet'in gqzlı
jyordu,

im, içeriye gelmez misin ?
· ., ..Scarlet'in araladığı kapıdan içeriye girdi. Koşa koşa her . zamanki odasıp~
Scarlet'in gelınesini bekledi. Scarlet ona kendi eliyle bir kahve pişirmiş ve. Y!iP-9'.i
gülerek odaya girdiği zaman Haşlın gülerek ayağa kalkınış ve Scarl~f
vinçli bakışlarla elinden alarak tekrar .koltuğuna gömülmüş ve yorgurı.luğıı:qıı
lan bu kahveyi Scarlet'in elinden zevkle içmişti.
di dinlendinmi Haşim ?
şekkür ederim, Allah sana çok çok Ömürlerversin kızım.
at bir söyleyeceğinvarclı, değil mi Haşim ?
şim korkulu gözlerle yine Scarlet'e baktı. Fakat Haşim korkulu baktığı halde
gözleri daima gülüyordµ,
ana bir müjdem var>I-I~>d.ydi,
emnun olurum Haşim.
at...
akat?
öylemekten utanıyorum.
için Haşim ? Hiç insan müjde vermekten utanır mı ?
şim gözlerini yere çevirdi, halının üzerinde duran. .lç~d,.iyy l:>ajsajs1;1Jd,.ı,.. . şJ~ylf,
işti,
içocuğumuz oldu, dedi.
~arlet hayretle Haşini'e bakıyordu.
,~y demek istediğini anlayamadımHaşim.
a.şiın yine her zamanki gibi mahcuptu :
asıl anlayamadınız? Dedi. İşte iki çocuğum
aşim Scarlet'le göz göze gelmekten korkuy~~ijiJ,r,'13/fŞlW Çf}"irdi, ~ş~~.·
uyordu. Scarlet ona yaklaşarak eliylebaşını kaldırdıye. gözleı-ip.iµi!ÇW,y
en galiba bugün hastasın Haşim, dedi.
l:Iayır hasta değilim.
parlet sabırsızlanıyordu:
.t\.çık konuşsana Haşim, kimin çocuğu oldu?
';[arzanıındoğurduğu, gebe değil miydi ?
Çarlet· katıla katıla gülüyordu. O kadar çok gülırıiişfililq<ii~ôltuklardan birine
'.Başiın donuk bakışlarla ona bakıyordu :
aha söyleyeceklerinvar bayan Scarlet ;
Söyle Haşim, Bana neşe getiriyorsun.
ugün aksine ben de çok mahçubum. Hem bu son söyleyeceğimçlençok korkuyorum,
fdeğil de utanıyorum.

i
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aşim, biz artık birbirimizi iyi anlamış iki dostuz. Hiç birbiriımzç].~
i/?Bizim için her şey açıktır.
~apıdan çıkarsanız söylerim.
~ani yalnız mı kalmak istiyorsunuz ?
Evet...
arlet kapıya doğru yürüdü ve salona çıktı. İçeriden Haşim'in sesi
:E3izim ne zaman çocuklarımız olacak?
carlet, az önceki sözlere kahkahalarla güldü. Odaya uvııuu"'

ştu. Birkaç defa "Haşim, Haşim" diye seslendi. Odanın
en dışarıyakaçmış, koşa koşa çamları geçmiş, tepelere doğru
arlet, içinde şimdiye kadar duymadığı bir sızı ile yanıp
1.1. Benliğini saran, kalbini yakan göz damlaları daha ne kadar sürecekn
ıııu kıskanıyordu. Fakat Haşim'e karşı hissettiği duygular müşfık
bu zamanlarda maddi duygular duymaya başlamıştı. Fakat bu
istemiyordu.
u akşam yine tabancasıyla ağaçları kurşunlamak hazzı içinde yanıp ı.urusuu
fırladı. Fakat kendi tabancasının sesinden evvel kulakları yanından
sesi onu korkutmadı. Elindeki tabancasını meçhul bir istikamete
t · silah attı. Dallar arasında onu adım adım takip eden top sakallı
iyor ve görünmemekte de ısrar ediyordu.
u akşam Scarlet'in bütün kadınlığı yine üzerinde idi. İçinde
bancası saatlerce çamları dolaştı, denize indi. Durmadan etrafa
durdu.
.13ir aralık kayalardan birinin üzerine oturdu ve denizi seyretti.
mırıldanıyordu. BelkLbir şarkı söylüyor, belki de içinin acılanıii
iyle· dalgalarla konuşuyordu.
san, bu sabah yatağından çok iyi kalktı. Hemen Murat
~/ gönderdi. Bugün, St. Hilarion Kalesi için bir geziye ıya/4.'-"-"Y
~vvel deniz. sahilinde Scarlet'in verdiği sözü unutmamıştı.
.~şesive kokusuyla gelmişti.
urat Ağa heyecanlı bir surette geri döndü. Efendisine getirdi~
rdu. İhsan:
-Ne haber Murat Ağa? Seni sevinçligörüyorum, dedi.
-Evet beyirtı, Bayan Scarlet yarım saata kadar geliyor.
masını emretti. Kendisi beyaz ata binecekmiş. Sen de çabuk
Murat, koşa koşa merdivenleri inerek ahıra girdi ve
emen yataktan :fırlamış, sırtını değiştirmiş ve
./İhsan, bahçeye çıkarken karşısında Haşim'i ,,..;{m.;"""'
.-GünaydınHaşim, nasılsın bakalım?
-Geçmiş olsun beyim, hasta olduğunu
m de müsaade etmediler.
.-Teşekkür ederim Haşim.
Haşim, suratını asmıştı.
-Fenar6irhaber de duydum İhsan Bey, dedi.
--Neymiş bu haber bakalım?
-Sizi o menhus odaya kapatmışlar. Salıp içeriye 01nrıPli
Murat Ağa önüme geçti ve bana mani oldu.
sözleriniisıtmıs olacak ki
Ağa hayvanlar elinde ahırdan çıkarken
katılıyordu.

43

şim yine deliliğin bugün üzerinde ... Durmadan iş karıştırıy()f'.
Murat Ağa'nın Haşim'e darılmasına müsaade etmedi:
Murat, dedi. Haşim'i fazla hırpalama.
ırada Scarlet çamlıklar arasında göründü, hayvanlara doğru yürüyı
.y-yaları demek bu kadar erken zamanda hazırlayabildiniz Murat Ağ
@tbayan Scarlet, hayvanlarım emrinizdedir.
· Scarlet'e sokularak :
aydın Bayan Scarlet, dedi.
. Günaydın Haşim, fakat ben sana dargınım.
in. bakalım ?
bana seslenmeden kaçıp gittin. Hiç olmazsa sualinin cevabını

"?
·

yutkundu:
Şey.
yle Haşim .
... Söy ... Söyleyeceğim ama utanıyorum.
dana Haşim,
euklanmın kime benzediğini sormadınız da ...
9:tmuşuın Haşim. Söyle bakalım kime benziyormuş çocukların ?
ı··

atıp.bana,
l@t .•.• içi sızlayarak güldü. İhsan Haşim'i görmemek için başını
aı siz <le benini sualime cevap vermediniz.
yd,i o sualin ?
şim yüzünü ayuçJaı-ıiçiıı@ı.ı!<lı~ Ş(:)~&i~kı:ısnµŞcarlet' e çeviı;.qM;~~!,k@!s@.1@
im ne zatnançoçuklı:ır~p1':ıçc:ık.çl.@ııµştim?
e(gqzleri yaşlı, Haşim'ingözlerinin içine bakarak teselli edicibiı?.s~s!1
güıı gelecek, elbette bizim de çocuklarımız olacal},;E-J'c:ışim.
·
ayuçlarıyla yüzünü kapıyarak kahkahalarla .gü.4µeye başladı.
unuz. açık olsun , elbette sizin de bir güiı çocuklarınız ô}flçı:ıktır.
içre doğru koşarak kayboldu.
· ·

***
rat Ağa seslendi:
ijy-yanlar hazır Beyim.
lçt ve .İhsan atlara doğru yüriidüleı:..Jhsı:ııı Scarlet'iı:ı JJ°
isi de kızıl atabindi ve St. Hilarion Kalesifµç.doğru c.ıtpc:ıŞ}XQ
l:l.l"l@t diye fısıldadı. Bu tabiatta her _şey güzeldir. İnsanlı:ın ·
ğµzel denen bir şey vardır. Fakat bütün bıı. güzelliklerij:ı
<la. aşktır.
demek istiyorsunuz.
bu topraklarda bir Venüs'ün yaşadığını tahı:ıyyülç)
Venüs'ler V¥mIŞ.
·J~tçc:ırpı:ıııkalbininvuruşlarını dinleyerek sordu :
~<len bahsediyorsunuz.
ııµş'ün doğuşundan. Scarlet sabırsızlanıyordu .:

·7
g:ner kadından, karşımdaki Venüs'ten.
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et'in titreyen dudakları, birşeyler söylemek heyecanı>ile
san bu yaşlanan gözlerde bundan bir ay evvel gördüğü renklerig··
arını onun ıslak gözlerine uzatarak sildi. Sonra içinde yan.~
dudaklarını onun saçlarına uzatarak öptü. Gözlerini mahzun b~
ışlarını dudakları ile birleştirdi. Scarlet İhsan'ın bile işitemey~ç
ıldanıyordu, İhsan onun son sözlerini işitemedi. Çünkü dud:·
erisinde birleşmişlerdi. Scarlet şimdi İhsan'ın işitebileceği bir sesle koııqşm

elinde İhsan. Beni sonu gelmeyen yollara götürmeni istiyorum. Betµ'
ediğin kadar sık. Korkulu rüyalar görmek istiyorum. Şimdi bu aşk ~.cı.r
asında yaralı bir kuşun kanat vuruşlarını duyuyorum : Kalbimiziıi.
.Ölünceye kadar .· kolların arasında sıkılmak yine kolların arasında can Y,
titriyordu :
boylu daha bir çok yıllar, aşk ve çılgınlık içerisinde yaşamamız laz;ıµıı
let yalvaran, dilenen gözlerle İhsan' a baktı :
aı bana vadediyor musun İhsan ?
r şeyimle.
let birdenbire asabiyetle oturduğu yerden doğruldu ve büyüyen gözlerle İhsafü~
ykırdı. Bu haykırışta kalbinin bütün yıkılışını ve her şeyin üstünde varlığırıµ:ı.
zaklaşıp gittiğinihissederek bağırdı :
n: çıldırmış bir kadınım. Belki de günahkar bir kadın, Bu anımda kadınl~ğ~1~'}1}
an utanıyorum. Artık susmalısınız, susmanızı istiyorum. .Niçin karş®a,çıktınız>'?
arşıma çıkardılar ?
an Scarlet'in karşısında çılgnıadp~üştü, ne diyeceğini;
iye kekeledi. Scarlet toksesiyle.İhsan)aemrettL:
ni takip et!
an yerinden doğrularak Scarlet'i takip etti. "Kraliçe Pence
-~ sükun bulmuştu. İhsan :
:te burası,dedi, "Kraliçe Penceresi".
az daha yürüdükten sonra :
urası da "Kraliçe Odası " diye sözünü tamaınl,ta.pµdi.
arlet daha sakin sordu :
e diye bu ismi vermişler ?
aliçelerden birisi buradan kendisiniatmak sure·
Scarlet soğuk bir sesle sordu:
i\şk yüzünden mi?
hsan buralarını çok iyi tanıyordu. St. Hilarion Kalesi ]ıa.l<l<:~,
Scarlet'in sualine bir tarih kitabında okuduğu ve şimdi .de. ha.t.µılıı·
atarak cevap verdi :
-Yenedik hanedanlarından güzel bir prenses, uzun bir .ha8c%~~
kraliçeye ınisafir olmuş. Onsekiz yaşındaki prenses,>~üıil~~i,~~~~iı
arşı bir aşkın kanatlandığını hissetmeye başlamış. Bu a1.~tg~J:J,~ii/~~liiıiş
... Prens~s
krala kalbini açmayı düşünmüş, fakat buna bir türlü tl.1~~~:l+'~ 9I~ş.
Krala
ça, kral onun misafirliğinehürmeten, onunla alakad~ .e~~~,iig~a. lıµrrxıetgöstermiş.
tecrübesizliğinden cesaret alan prenses, kralın' ona kcl.fŞ! gqşt~rcliğiialakanın bir aşk
inanarak aşkını krala kati süretle söylemeyekarar verrajş.
ir gün mermer havuzlardan birisinde yıkanırken,.>kral·•·. ona yaklaşmış, güzel
un ahenkli duruşuyla sulardan çıkarak, ıslak vücudunu. mermerlere bırakan genç
aşkını krala söylemiş. Kral prensese yine iltifatla mukabele etmiş. Kraliçe, kocasının
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pencereden seyrediyormuş. Kral bu sırada prensesin· · · ·
bir çiçek gibi koklamış. Prenses ıslak vücuduyla kralın boynu.
rensesin dudakları gayri ihtiyari birleşmişler. Genç kız y
.. Bu anda korkunç bir çığlık işitilmiş, bu çığlığa müteakip kraµç.~
arak intihar etmiş.
t'in bu aşk hikayesi karşısında dudakları birkaç defa birleşerek ç1.yfil,
ciddi bakarak:

1 bir aşk hikayesi, dedi.
, yakıcı gözlerle Scarlet'e baktı:
} o bir rüyadır Miss Scarlet. 13u rüyayı görebilenlerene mutlu.
let İhsan'ın sözlerine karşı:
· kısa bir zaman için, dedi, fakat rüyadan daha güzel ne olabilirİhsan Bey?
atve sen!
let güldü:
.
?Hıhhh... Demek ki sizi büyülüyorum?
, Akdeniz'e bakarak cevap verdi:
:kınız tıpkı bir rüyaya benzer Miss Scarlet.
:t İhsan'ın gözlerinin içine bakamıyordu. Bu sihirli gözlerdeki cazibe onu bugµ.µ.~
<l.efa mağlup etmişti? İçi de yanıyordu. Bir an için kendi kendine düşündü. Ya füm
an, diye söze başladı ve şöyle devam etti. Ben, bütün insanlardan çok farl<ls
.dır. Bu bir tabiat meselesidir. Elimde olmayan bir şey. Siz yanımda olduğuııu.~
· de şüpheli ve sızılı korkular başlar. Öyle anlarım olur ki, kendimi tamaırı@:tı.
varlığımı bir hiç uğruna esir ederim. Bu, bir kadıniçir). büyük bir küçüklüktür.
ındır ve kadın olarakkalırıalı<iır.•Yanii.anhyorsuııuz,kadın, mağrur ve daima .eş~
aşamalıdır,.demek istiyorum. Birikadnxiçµı.küç.ülmekve esir olmak kadar tehlil<:el.i
ur.
an, dalgın bakışlarla Scarlet'i dinliyordu.Scarlet,aynı ahenkle devam etti:
alına unutulmamalıdır ki, varlığından kaybeden veya küçük bir fedakarlıkta.PP.1~~
her şeyini kaybetmiş demektir. Kadın, kurban etmeli fakat kurban olnıall1£lİ1.g.-tr
ın, cemiyet kanunları hilafına, ezebildiğini ezmeli ve icap ederse de pat:
kadın, kadın olduğunu böyle ispat edebilir.
, acı acı gülüyordu. Scarlet, daha bir çok felsefeler yürüttükterı.satır
dı:
lnış bir nazariyeniz vardır Miss Scarlet. Dediğiniz. gibi kadırı..k~~~q
alıdır. Yani her zaman için kadın erkeğin esiridir. Bu tabiat kanu11u.çl
u değiştiremez.
şarkılara mahsus bir anlayıştır İhsan Bey, Halbuki biz kadınlar Sizq,
.ii düşünürüz.
en sizin her dediğinizikabul etmek zorundayım Miss
qarlet İhsan'ın bu sözlerine dargın bir şekilde cevap v
Ben hiçbir zaman kimseyi zorla ikna etmek düşür .
. kanaata dayanan bir münakaşadır. İster kabul edersi#
!rkes kendi fikirlerindeserbesttir.
san mevzuyu değiştirmek düşüncesiyle:
enin fikirlerin.. 1Yşüncen ve varlığın yanında önırüı:tıün so11llll& kadar başbaşa
ana dünyalar doltiu saadet getirir Miss Scarlet.
aadet gülün ömrüne benzer İhsan Bey.
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>J:ıayatı pembe güller arasında gören bir insanım. Benim; iç'
bir kuvvettir. Bilhassa bu kaynağın içerisinde siz bulundukçı:ı
iğini tadarım.
ı:,fkati surette İhsan'a anlatmak istediği her şeyi açık olarak söylemçl,<;
Bey, benim hayatım tezatlarla yoğrulmuştur. Benim bir anım bir
gülen, gözlerle Scarlet'in gözlerinin içine· bakarak tatlı ve ahe
içimde dalgalanan bir deniz, ben de senin kayalarına çarpan bir dalgacığ
aadetufuklarına doğru seninle başbaşa yelken açalım.
ilk defa olarak Scarlet'e "Scarlet" diye hitap ediyordu. Bu hitaptaırrrıe
let içini çekerek güldü. İhsan bu gülüşteki sırların manasını hemen anlıy,ı;
ve okşatıcı sözlere devam etti :
let, dedi geceleri rüyama giren bir kadın vardır. Bu kadın beni her

z

or. Ben acaba bundan nasıl kurtulabilirim?
unutmak lazımdır İhsan Bey.
let "İhsan Bey" dedi, adeta İhsan'la istihza ediyordu. Fakat İhsan bütün enerjisi:r:W
na cevap verdi :
vet Miss Scarlet onu unutmalıyım. Fakat yaşayabilmem için bunu yapacağım,IIefj
isaz daha sarıyor, biraz daha kendine çekiyor ve belki de gün gelecek, ben.i
ükleyipgötürecektir.
arlet derin bir nefes aldı :
hh... Bahar... Sen, senin ılık nefesin beni, beni sarhoş ediyor İhsan. Ne olur artık:.
gyle konuşma. Maneviyatımın parçalanıp ezilmesini istemiyorum. Ruhumda
sızılar çok derindir İhsan. Büyük bir aşkın kefa.r7t.i:r:W çekiyorum,
Şizin her şeyiniz.·bizimjçiıJ. ın7çhuldııı· Şça.~ı~t[GV~~~kaşklaryaşamış insanlar,
'şbüyük insanlardır. Onların.hayatla.rınıc.dirılem~lrı:\<Jtg.~;/~ana
yeni hayat .ufuWarı
a bir şey tasavvur edilemez.
let yaşlı gözlerini sildikten sonra,Jh~~0~,elipaı~!ft~1,al,<;yfu"ii~ii..aelki ·, haya.tıı-ı~~
larak ağlıyor, ilk defa olarak göZ;tr:~i~lt· döfil.iyordu. Sesi titri;y-2:r k.qnµşıırken
.yordu:
··
an, dedi, hayat maceramı dinleyebilmeniz· için.. sizi evime çağırıyı
an'ırt da gözleri yaşarmıştı. Şimdi bu güzel kadın karşısınde
ssizce yürüdüler ve yİµ~i ı:ıym sessizlik içerisinde atlarinı:ı bin,e:rı:,.~;
aldılar.
· · ·
· ·.·. İKİNCİ KISIM
1

uvarlarda raks
çaktan taşan alev dalgaları, avizelerdeki mum ışıklarıyla ka.y:ııa-ş
Bol
yemişlerle
u ışık dalgaları içinde dağ çiçekleriyle süslenmiş<bi:r
·
an'ın karşısında
masada iki içki bardağı... Scarlet yeşil. bir tül\jçefi~i.iı.ı
gı
siyah kaplı bir
gözyaşları arasında hayat hikayesini, kendi ekyazısıyl~n~:
azen gülerek, bazen ağlayarak ve bazen de· coşkµn llıç~µcl: a boğularak okumaya
yaya nasıl ve ne zaman geldiğimi bilmiyoı-um. ~ğı-e11111~k/jçin, de hiçbir zaman
değilim. Yalnız dadımın arada bir : Seni yaraıw~tdiirıya.yagelirken bizi üzdüğün
i de haşarılığınla evi yakıp kavuruyorsun,dediğiılixda.lı:nahatırlarım. Annemi beş
eldiğim zaman kaybettim. Tıpkı bana benziyormuş. Yalnız onun yeşile kaçan
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iyi hatırlıyorum. Babam benimle fazla alakadar olamıyor
· · mücadelesine kaptırmış, bir taraftan politika ile istigal ediy,
Q.rdu. Bugün ondan bana kalan yalnız bu kitaplardır.
~bah beni güzelce giydiren dadımla birlikte bir arabaya binciiı'd
dan birinin yanına gönderdiler. Sonradan öğrendiğime göre<9
em karlı dağların yamaçlarında kurulan bir hastanede can vermi
u gözlerini, yanık sesini aradan bu kadar yıl geçmesine rağmen
yıllar bu akrabamızın yanında kaldım. Burası sürülerin melediğif
elerin daima coşup aktığı şirin bir kasaba idi. Beni yedi yaş:ıınaigel,
mektebine verdiler, Burada Miss Olivia isminde çok güzel bir hocarnrz;[J~;
sevip okşadığını, saçlarımı avuçları içine alarak başak okşar gibi okşa.clJğ
Miss Olivia'yı anneme benzeterek ve onda bir ana şefkatinin temiz hisl~
ktebirne seve seve gider, mektep saatlerim geldiği zaman, adeta bir kuş/ôl
lki mektepten ziyade Miss Olivia'ya bir an evvel ulaşmak için uçmak isterdim.
bir su çağlayanı halinde akıp gidiyordu. On yaşına geldiğim gün bu)şir~
evi evinde yaş günüm kutlandı ve aynı gün de bir arabaya bindirilerek kasaba~~
annıa gönderildim. Şimdi çocukluğumun şen günlerini yaşadığım bu . şirip..
~ak, sevgili hocama hasret.dadımın beni tatmin etmeyen muhitine her gün .biraz
şamaya çalışıyordum.
ainın akşamları eve geldiği yoktu. Her gece dadımdan dinlediğim masallardansda
ordum. Nihayet bir sabah eve gelen babamdan bu evin beni çok sıktığını;
ık usandığımıbeni başka bir yere göndermesinirica ettim.
am belki hayatımda ilk defa .olarak beni karşısına aldı, saçlarımı okşayarak şunları
carlet, her ne dersenhaklısın kızllll. !al<ı;ı!dşleriın o ka~~·\ı?k ki, bir türlü senin1~
yorum. Bu benim hatamdır. Fakatµı~rakyetıne;bu:~,f,~(~Qnra, seni bir kolej~
istersen orada yatılı kalırsın ve bu muhittentamaınenu--1;;1;,;;£~:...~"
günden sonra yine uzun bir müddet babaırıııı);~~iinü
et bir gün yine o iki arabacı kapıda göründü. ~~~ıın beı:u'ieliiµden tutar~
endisi de yanıma oturdu, bir çok kalabalık c~~(lelerdengeçtik, şehrin,
Zaman arabamız büyük bir binanın önünde' durdu. Dadım yine
büyük binaya girdik. Büyük koridorlardan geçtikten sonra birn Qd.
adı bu odaya girip çıktıktan sonra beni bir nörsün eline bırakarak y:
okşayarak uzaklaşıp gitti.
n anladım ki, babamınbeni leydi olarak gönderdiği mektep burasıidi1

***
arlet, şöyle geçmez misin ?
Idiğimin ikinci günü bütün kızlar etrafıma uçuş1.1J.µşlar heın~n,. ~ım,ı.i;ğğ:r.~111Ilek
ğrüşüp konuşmak istiyorlardı.
eri onlardan uzak kalmayı tasarlıyor ve dadımın tmrs~~,~~İı1~,,[~f1.l'~gnlatdan
ben kaçtıkça onlar da bana yaklaşıyorlar, sokuluyorlarq.ı.;;~g.~tfl- yı:ı.yı.JJ.)Jnışlar gibi
tlarımın arasında yeni bir hayat bulmaya çalışıyorlardı.
e.le içlerinde yumıırcuk gibi, deniz gözlü bebek kadaı-<$~~~l>l:Jir/,~ızvardı. Bu kız,
alan bana arkadaşlık etmiş, içinin duygularını giz,leµı~~~~ .~~tmış, büyük idealini
~~n söylemişti. Ber genç gibi onun da kalbinde birçpk a~l~ar yı:ı.tıyordu. Sevdalıları
.> Fakat onun en çok sevdiği sinema ve bir .gineµıa<yıldızı olmaktı. Sonradan
· e göre, Marta Londra'nın bir tiyatro grubunadlıtisap etmiş, Amerika'ya gitmiş,
unamamışve geri memleketine dönerek, özlediği hayata kavuşmuştu.
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Ondan çok defalar uzun uzun mektuplar alırdım. Bu rrıexı.upıaeıınu
iğini yazıyordu. Yine başka bir mektubunda ayrıldığını,
efa evlenip ayrıldığını yazıyordu.
Fakat onun son mektubu çok acı idi. Hayatını samimi ve

"'ını

ve ideali olarak kabul ettiği son sevgilisini bir otomobil kazasında
sonra da hayata küs, . insanlara küs bir ömür sürmek için, bir
i bir hayat yaşamaya başlamış.
Burada Marta kadar samimi, Marta kadar güzel bir çok dost edinmişf
ın en munisi, en sakini ve en sessizi idi. Ben adeta ona aşık olmuştum.
ele seviyordu. Çok geceler onunla mektebin avlusunda ayın sırma
üzerlerimize serpilirken dolaşır, geç vakitlere kadar; birbirimize içimizin
ık.
Onun da benim gibi kalp sızıları vardı. O da sekiz yaşına geldiği zaman
kaybetmiş, o da kimsesiz bir hayatın ıstırapları içerisinde eziliyor,
i<başını omuzlarıma dayanarak hıçkıra hıçkıra ağladı.
(N) Koleji beni tatmin edecek güzellikte idi. Burada tanıdığım ve dost uıuu~ı
kadaşlar vardı. Çoğunun da benim gibi ıztırap duyguları alevleşmiş,
hep bu muhitte yer alınış, aynı ruh ve karakterlerde insanlardı. İşte bu
.ttikçe saran bu muhit, sağlam bir bağlılıkla kendine çekiyor ve bütün bir
lu.
Kolejime çok erken ısınmıştım.Hocalarım ve arkadaşlaım annemin yokluğu
· ımeyecek kadar müşfik ve şefkatli insanlardı. Fakat bir gün geldi ki, bu çok ls
imsediğim kollejimden bir kuvvet yine beni alıp götürdü. Bu defa da şar
eldesi olan bir diyara gidiyorduk.
Babam hariciyeden-bir iş alınış İstanbul'a gidiyoruz. Bu haber bana
. i[).ün annemi kaybettim, uzun müddetsbabamdanyuvamdan uzak yaşadım,
.eje verildim, şimdi de yurdumdan, tanıdıklarımdan · uzak kalmak
açılış müjdesini getirdiği halde, bu yolculuk ve bu yeni muhitthic
yacaktı. Ben buna kati olarak inanıyordum.
Bir sabah yine aynı arabada eski evimize döndüm. Arkadaş
e uğurladılar. Benden sık sık mektup istediler ve mektup yazacak:'
.ııhitten çok benimsediğim ve sevdiğim dostlarımdaij,,,;¥e hocalarnııı..ıcUt
11a bir surette tesir etmişti. Onlardan gözyaşları aı;~ş1.11cla.
dadıını ve babamı meşgul buldum. Babam, bir saate
ti. Evde dadımla yalnız kaldığım zaman ona sordum :
-Bu ani karar neden icap etti dadıcığım.
Dadım gözyaşlarını silerek :
-Bilmiyorumkızım, babanın bu işlerine akıl erdiremiyorum, gitti.
-Orada ne yapacakmış ?
-Baban, İstanbul'a yerleşeceğimizi
-İngiliz hariciyesindemi?
-Bilmiyorum,
-Fakat hocalarım beni tebrik ettiler. Babamın .,,<>,,.;+;c.";
-Komşular da öyle dedi. Hem canın sıkılmasın
lde canımız sıkılmayacak. Orada da kolay dostlar temin c:m::nzı;
e çıkar.
-Yabancı bir mühite yerleşmek, oralarda dost temin etmek., Diyerek söylendiğim
dadım, sözü değiştirerek:
-Hadi hadi kızım, dedi, çabuk ol vaktimiz yokmuş. Odana çık eşyalarını hazırla .
yse , şimdibaban gelir.
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ijteessir bir vaziyette odama. çıktım. Doğup büyüdüğüm
eceleri seyrettiğim yıldızlara artık veda ediyorum.
stıklarıma dudaklarıım uzatarak onları birer sevgili gibi öptüm.
·· zlerimi yastıklara, yorganıma sildim. Onlarda
stiyordum.
alanmı yine gözyaşlarım arasında topladım, bavuluma
.yordum ? Çok sevdiğim, bir küçük fotoğrafımla, bir iki cinayet
önüne oturdum, yüzümü iki avucum arasına alarak düşünmeğe bı:ı.,Mc;tuıu
bul'a bir türlü gitmek istemiyordum. Bu yolculuk beni gittikçe
zlerimi silerken dadıımn içeri girmesi beni daha fazla heyecanlandırdı.
ım adeta beni suç üstünde yakalamış gibi mahcup oldu. O, y~
'ôkşadı ve beni yanaklarımdan öptü. Bu sırada dadımla göz göze geb:nişti
tutamamış gizli gizli ağlıyordu. Dadımı annem kadar candan severdim.
'er, nasihatlarını sözü sözüne tatbik ederdim. Fakat bugün dadım da bt:ıtıiş
söyleniyor, durmadan ımrıldanıyordu. Hatta bugüne kadar bana 4
rum, bugün beni ağlar görünce şöyle çıkıştı :
in ağlıyorsun Scarlet ? Benim şeker bebeğim. Sana artık darılacağım.
görmeyeyim. Gözlerinin yaşlanmasını istemem. Alimallah
etin bir kadın olduğumu benden daha iyi bilirsin. Hem bunaı:ı.pfıy
O da şehir, bu da şehir. Orada da sinemalar, tiyatrolar, abideler?c'iberseyr
yle dadıcığım, fakat sen niçin ağlıyorsun ?
en sana içerlendim de ondan.
a. bir kere ağlamayacağıma söz verdim. O z~ııı;ı.>b~nii.l{ollarr ı:ı.rı;ıışı.pc;ı; ,:p.ı.ı
e yanaklarımı tekrar tekrar öptü.
dım çıkıp gittikten sonra ben yine yatağıma kapandım ve Çül;UKJ.ug.uıg~
eçhul bir sızı ile dakikalarca
ağladım.
prum. Yalnız aşağıdan babamın "Scarlet, "---1,:;.l
imi alamıyordum. Babam, koşarak
başında ağlar görünce saçlarımı okşayarak
senin niçin ağladığını anlıyorum. Merak etme
defa olarak babama karşı geliyordum :
ayır baba, dedim, hayır baba ben buradan öteye bir
?Siz istediğiniz yere gidebilirsiniz.
bam yine saçlarıım okşayarak :
at niçin bu kadar ısrar ediyorsun Scarlet ?
"zlerimi sildikten sonra, penceremden uzaklara bakarak
en bu muhitte annemi görüyorum, bu yuvada onun vanıgmı
sunu ve teravetini buluyorum.
defa babam da yaşlı gözlerle bana baktı. Ben şöyle
emi bırakarak nereye gidiyoruz. Bu topraklarda
edemez. Ben, onun mezarına kapanarak yalnız kalmak,
topraktan gelen kokusunu, koklamak, mezarında
Ne olur baba, beni teyzemin yanında
beni bağrına basarak hıçkıra hıçkıra ağladı.

***
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yolculuk var ... Uzak iklimlere, başka diyarlara göç edece~:·
hep bu yolculuğu düşünüp sabahı bekledim. Şafağa karşı<gij
emi rüyada gördüm'. :
-ıarı bembeyaz karlarla örtülü bir kasabadayız ... Yine kar kadar\b
Genç, kibar, güzel kızlar... Buz gibi salonlardan odalara girip çıkı:
en tutarak bir odaya sürüklüyor. Bu odada annemle başbaşa kalıY:
ularak bir kenarına oturuyor, annemin nur gibi yüzünü, altın saçlarırıı
ona birşeyler söylüyor. Annem gözleri kapalı babamı dinliyor. Sonra ·be
yatağa, annemin yanına ta yatağın içine sokuyor, bu sırada annemin
Ü görüyorum. Beni bağrına basıyor, fakat her nedense beni öpmÜy,()riöBe
odamın ışıklara karardı. .. Babamın gözlerinin yaşardığını gördüm. Anneı.n;yğ
oğruldu... Durmadan öksürüyordu. Annemin . öksürüğü katıla katıla\/~e
Yatakta annemin birkaç defa sarsılıp düştüğünü gördüm. Göğsü inip kallqy,
si durdu, Zavallı anneciğim son nefesini vermişti. Babam beni kollarıi ar
.emin üzerine kapandı. Bu sırada beyaz sıvalı odanın içinde yıldızların kaynaŞt
enk ve ısık yağmuru. altında odaya dökülen yıldızlar içinde annem doğruldu.
t içerisinde idi. Yıldızlar sanki alnına bir taç işlemişlerdi. Bize doğru s~
.. üdü. Ben ona doğru koştum, heyhat anneciğim gözlerimin önünde kaybolmuş
'mnüş oda tamamen kararmıştı,
ve ter içinde gözlerimi açtığım zaman kalbim bir saat gibi çarpıyordu. KeR~t
ım, Odam aynı oda, yatağım aynı yatak ve aynı dekor. Henüz güneş doğmaıillŞ}
annemin rüyalı bakışları ve uzun boyu. Alnında yanıp sönen yıldızlar içerisİılcly
bi doğup batan, benim güzel annem.
başımı yastığıma çe;viriyorumye klitlakana ağlaınakdçinçırpınıyorum.
Fakat
:z;ipınarlarımtaınaıııeıı . kı.ı.rµı.n;µşga.lit>a,açılnııyqr;göeyc1ş1dökemiyorum.
1Il

e

ne

***
ısrar ve yalvarmalarıma rağmen, bugün yolcuhiğc1..çıkıyqı;um. Ne ağlaınıŞş~
aın; ne babamı, ne de dadımı ikn~:f•~emedim.
eve. uğrayan babam, bir saate k~~:,~~e.ls:etedeceğimiz haber.İlli 911.Jı~ı,Piğit
tekrar uğradı. Dadım, ben, bab~]~ef PJ<i.iğtotomobilel).areket,etJ°
r yolculuğu hiç de fena. geçmedi. B{ıgü.pgpµryolculuk esnasını · ·
ı, Yalnız yolcuhığmıızun bir gecesinde Dardanel'den (Çlillakk
Jç1, tutuşlmuş, deniz. bir kumaş gibi yanıyor, babam güverte4er.i1:>e
uyordu. Babamın gözlerine baktım, yuvarlak yüzüne doğı-µ
faını. taşıyordu. Ona ııe plduğunu, niçin ağladığını sordum,' Şµşt
çe. konuşmadı .. Anlıyp,Fdµmki, babamın içinde bir sızıyctrdı
sızı.
bu saaten sonra kaınarctşına çekildi, kitapları araşın.ıig§
örünce aynı ilahi sukünet içinde konuştu :
Jar, ben .adeta sizi unutmuşum, siz. de hiç seş>çJ.k:R~
· bu kadar meşgul. gördüğünüz halde, biraz •. olswıceğJe1.1.ı'"
a. bir çocuk gibi cevap yerdim :
· ciltmekten korktuk baba. Ben birkaç defa müdalıalei~tiiıe~\istedim, dadını razı
).t

eskiden büyük ve tehlikeli bir hastaıık. se.çif~i~f;;içjn :zaıııan zaman böyle
c1tlerce konuşmadığı olurdu. Evet rahınetJi. alll.lCPJ.cpll.ct müdahale edecek olursa
ctrdı .. Babamın çoğu günler odasına . kapancll"aj{. kaldığını ve yemekten yemeğe
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diğini dalına hatırlarım. Yemek zamanı geldiğinde anne~
babama" diye ağlardım. Sesimi işiten babam da hemen odasınq~
elirdi. Yemeğe oturmazdan evvel beni kolları arasına alır, saatle:b
.ve acıtırdı.
k> mavisi ışıklarla denizin kaynaştığı ve ipekli bir kumaş gibi. y

··· ağlamıştı? Ona bu akşam böyle bir şey soramazdık. Fakat benİ111
,j:f heyecan·vardı. Hele dadımın mazmun gözlerindeki o bakışlardan.his
:l?ama bu hususu sormak istiyor, fakat cesaret edemiyordu.
ayet bizim sormamıza meydan kalmadı, babam kendiliğindenaçıldı .
akşam sizi tamamen değişmiş olarak görüyorum çocuklar. Her
'?Sizi bu uzun yolculukla bir akşam olsun eğlendirmedimde ondan değil
ım hemen söze karıştı:
münasebet ? Biz kendi kendimize de eğlenebiliriz. Bizi sizin.eğlerıc:1:
. Bak benim çiçek gibi kızım vardır, o benim her şeyiındir. Fakat berii4
orum. Bu yavrucuğa yazık.
.efa ben de söze karışıyordum, hem de öfkeli bir şekilde :
· yazık olsun dadım ? Ben bu kadar zavallımıyımki, beni...
rn edemediın, zaten ne söyleyeceğimi de bilmiyordum. Başımı avuçl~
ya başladım. Her halde üzeriınde beni ağlamaya kadar sevk edecek/ve.
mesele dadımın sözleri değil, babamın bize karşı olan Iôkaydisiidi.
yanıma geldi, yüzümü avuçları içine alarak okşamaya \)aşla.Qt;
laşırken konuşuyordu :
et, bu akşam hepsiniz de benim gibi ıztıraplısınız. Bu hisr ben.qe
;e kadar sirayet ediyor. Ben pek iyi biliyor11i:''i~tlıissediyorum ki,\il5.
Kki ıztırabı ve gözyaşlarınıdüşünerek hayret K<li~~.~Şll111.¥m;
am şöyle devam etti
·
· · ağladım. Fakat ne..• yazık ki istediğim ve hissetiğim.gibi ağlayanıl:l.,
lt·i mavisi Dardanel denizinin·köpüklerine baj<~~kibütürı bir geceyi
.ek istiyordum.
x \(JI
eden diyeceksiniz. Bu uzun bir hikayedit:.~p~ü,Ueıtfüsa11an ~ıı.ı
· yolculuktan dönmeyenlerin, dönemeyenlerinhikayesi.
ne kadar çabuk geçiyor.
da babamın bir kürsüde binlerce halk yığınına hitab ettiğinixğğ
us seçimlerine iştirak etmiş, üç devre üst üste , eni'l<ıt:"0~{
,tıı. Babam olduğu için değil, güzel konuşur, güzeLsğz;
ni eski kahramanları tarif ederken, tarihin anlattığı : Güze
den bir şey.
sesi bu akşam heyecandan heyecana taşıyor ve. arada
am ediyordu:
oruın.
bütün bir geceyi Dardanel denizine bakarak katıla 1<c1.t
inl,erce
k istiyorum ? Evet, anlatayım : Ben bu topra
nım
varlığımdan
. Bu topraklarda cansız yatan ırkımın çocukll:l.:l!f[~,
opraklarda sessiz
de en ulvi bir parça, bugün bu topraklarda kaMı:ıı~
Her
asker gibi o da
ykusuna dalmış bulunuyor. Merak ediyorsunuz cl@ğµ'
aparak öldü.
tahammül edemeyerek sordu :
@n bahsediyorsunuz ?
ç~dan yıllarca önce bu topraklarda babarrıı.j~~yh~ttfırı.ijııgün o da binlerce
işte şu karşıdaki meçhul asker mezarlığındayatrr1aJttc1.~ııt;
birdenbire oturduğu yerden kalkarak dolaşmayabaşladı :
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bıı akşam onlara layık olan hürmeti yapabildiysem kendimibalıd
ada ben de söze karıştım. Genç kızlığımın verdiği belki y:
ıındeki heyecanları saklayamadan konuştum :
<.bunda· haksızsınız babacığım. Başkalarının topraklarına ayak
dürmeğe mahkumdurlar. İngiltere nerede ? Dardanel toraklanne
at onu bu topraklf1Ia; sürenlere de lanet ediyorum. BeŞy
e insanlığı bir koyun. şµıiisii. gibi istenilen istikametlere sevk .e
öldürmek maksadı ile iiısano.ğlularını birbirine saldırtmak kadar t.ari
hiddetlenmişti :
yet için ölmek şarttır kızım dedi, Senin zekan henüz bu gibi · siyasi

k bir olgunlukta değildir. Kansız hürriyet yaratılamaz. Hürriyeti elde
. Geride kalanlara iyi bir hayat hazırlayabilmek için bu bir tabiat\y,
nun önüne hiç bir kuvvet geçemez.
dalıa uzun konuşturup yormamak için yataklarımıza çekil~
gece erken bir saatte yattık.

***

yolculuğum esnasında bence babamın göz yaşlarından dalıa mühim v,
eden ikinci bir hadiseyi de kaydetmekten geçmeyeceğim. Cebelüttarik'
minin güvertesine çıktığım zaman, bizden biraz ötede uzun boylu, ma
üzel bir gencin hırsızlamadan devamlı surette beni takip ettiğini görü
toyluğu beni ilk anlarda sonsıız hayallere sürüklüyordu. Kenı
er alması için titrediğim bu genç k~di ? Onunla bir fırsatını· · ··
iyordum. Fakat dadımın yanımdan, ayrilrÜ.ayışı ve ikide birde bu ge
beni korlmtuy, · ·
·
· ·
amdı. Vapurdan .denize taşan ışıklarla köpükler kaynaşıyor...
algalardaki ışıklar· adeta birbirini öpüyordu... Güvertede dalgın
smer delikanlın:ınbabamla. konuştuğu. gözüme çarpıyor. Ha
ha dadını bali>~a·birşey mi söylemiş.? Fakat bunda b
ara sokuluycfrru:n, heyecanlı konuşuyorlar, büyük bir
a babam genç adamı tehdit mi ediyor ? Bir türlü anlaya
onlara yaklaşarak: .babama sesleneceğim. Adımlar
gibi yaparak yanlarından geçerken birden bir.e başımı
, ben de siziarıyorduill.
isi de. bana doğru yürüdiiler. Babam,bizi şöyletanıştırğJ :
Scarlet. Dünyadaki biricik varlığım odur.
bana dönerek :
iye'nin Londra ateşesi Sacit Bey.
un bakışlarla elimiuzattım, avuçlarımızkaynaşmış gil;ıiJfü:ı;\1
.un oldum.
eref oldum.
ısız etmezsem refakat edebilirmiyim ?
:p verdi:
,memnun oluruz.
çıldırtıcı gözlerle baktım ve çıldırtıcı gülüşlerle güldüm._.. JJ.
ildiğimihissediyordum. O aynı mütevazi sesiyle devam etti : ,f~":~\:·t '-i:. ,
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adam. Onijrua bir

fak:at babanız çök

I. bir İngilizce konuşuyordu.

Anlaşılan uzun yıllar Londra s
ki, lisanındaki ahenkle; taktim edilmemiş olsaydı onu >l)
im. Babam manalı bir gülüşle bana döndü ve ona hitap etti :
ı· kızım benim kadar inat değildir. Onunla daha iyi anlaşabil
federsinlz Sacit Bey, bert yetimi.kızifüa bırakıyorum,
tatlı bir tebessümle • yanii'rnzdart ayrildı.: Heyecanlıyım. o da
ünüyordu,
seviyor muydum ? İçime yeni bir ateş düşn;ıüştü. :eeni bir yıld
:teş. Muhakkak bir surette . bu. ateşin söndürülmesini istiyorum,
: Kadın erkeği ve erkek de kadını tamamlayan birer yarımdır.

gioi,

oü akşam

ışik gecesinde · YaşıYörüm.

refiK

tuşan Ay, bütün ihtişamıyla içime akıyor ve ben bu sukünet
. sanki yudumlamak hazzıyla yanıp bitiyorum.
·l,üflet hazari . acidrr. • Hele . uzun y9lculukta teıiilii, edilen dôstluklfu' bir
ınkilap ederse~ insan kendini tutamayarak k~nditji bü büyük engınnı
'aybeder. Belki de bu anında· o da aynı. hisleri duyuyor, onun kalbi de a
isse.diyorum ki, o da benirn kadar heyecanlıdır. Gözleri sabit
. Gözlerinde tebessümlü ışıklar yanıyor, fakat ne o ne de •· ben
z. İçimizde sevgi ve şefkatin parlayan renkleri bir su halinde · d
· e bakıyoruz ve gözlerimizle birbirimize konuşuyoruz. Onun bakı:
saret verdi ve :· ·• • ''Yolculuğunuz nasıl •. geçti
cUyebildim. Sesini
e uınnyorum .:
yo lcultikla,r
1• · ~ 1 •

,C·

c\

·. ';. ''

·,

· beri, yöıcuıukıarı hiç sevmiyorum.
· u bükerek tek bir kelime ile cevap verdi
et.
azik konuşuyordu, kibar bir
oldukları öğretilmişti.
Türkler Sacit Bey kadar
o
işmiş olacaktı.
f etmeyiniz· Saeit Bey, dedim. Veiçinıd.~ · . sakladığunışt;
işündüm; Fakat birdenbire içimi dökmek olinazdi,
11iuiliş
ki,
ile konuştu :
am ediniz
p-olmuştum;
çevirdim ve. dalg
na yaxıaşu ve :
fazla müteessir götüyöru.tn; dedi. Bir şeye datgnı füisımz ?
uecım, oıraz oaoama oıraz ea ınsanıara ...
etmişti:
aramı?
yanlış cevap vermiştim :
iyorum, içimde anlaşılmayan bir ruh
· - · · · bilmiyorum. Afedersiııiz ...
güldü. Zaferi bütüıi konuştuğu zamanlarda .. ğa
ha güzellik veriyor ve beni bu güzellik karşısrnô.a
Türkler böyle sizin gibi mi ? diye sordu.
• ,. _
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-Türkleri benimle ölçemezsiniz. Çünkü Türkler benden daha çok ilerf.y,
anlardır.
Bilfuiyöruiii, fakat bize Türkler hakkında iyi şeyler söylefueıilişletdi.
a bildiğimiz, ne kadar yazık ki, çok kötü ş~ylerdif. Fakat bihfıiyoIUI;rJ.,
, yazık değil mi?
Sacit Bey heyecanlanmıştı :
iTfük, diye söze başladı, ve şu şekilde devam etti, doğruluğun ve güzeUiğirı.
·,µtün dünyayı dolduran insanlardan çok daha başka karakterlerde
ır. Türk'ün gururu büyüklüğü ve azameti tarihiıı sayfalarında yer almıştır.
medeniyete sahip olan Türkler, hiç de size analatıldığı gibi değildir MisslS
· ık ki, size bizi çök yfuiliş anlatmışlar ve bu surette de kültürünüze ilia.JJ.~
Çok güzel anlatıyorsunuz Sacit Bey. Bu izahınıza teşekkür ederim.
özleri gözlerimde düğümlendi, bakışlarında lfadeleşen pırıltılar kaynaşıyor.qµ.
itl..forikle.ri içiııde. orıu uzun boylu seyrettim .. Susmasını istemiyordum. Halb
konuşuyor ve hep susuyordu, sustuğu zaman daha güzel olduğu kanajıf'
\:ı. O konuştukça içimde bir pınarım ifadeli akışı canlanıyordu. Halbııki,
un hakkında hayale gelmedik şeyler düşünüyordum.
izlefi dalgalarda, bakışlarıyla ufukta bir şey atar gibi bakıyor ve devam ediyördfü
ben konnıştum, biraz da siz konuşmaz mısınız ? Sizinle çqk:
()ruz, hiç de babanıza benzemiyorsunuz. ·Hayır... Afedersiniz, fakat. adet
iyör, sanki siz onun kızı değilrnişiniz gibi geliyor bana.
ldüili, gülerken de dağılan saçlarımı toplamaya çalışıyordum :
üsjiade eder inisiniz ? Dedi.
arı saçlarımda dolaşıyordu. Rüzgatdan<lağılan saçlarımı, toplayabil
ediyor, oh ne iyi adam ! Gittikçe ona hayran oluyorum.
lliiiet etmeyiniz, dedim.
akis zevk duyarım, dedi.
ekkür ederim, dedim.
gülüştük. Kısa · bir · müddet. içiııde birbirimize o kadar kaynaşmışt~
üşünüyor ve ne de arkamda bttaktiğıili hatıralarıma dönmek istiyö.fd
rü · işgal eden sevgili anneciğimin yokluğu ve onun içiıi duy~ı..ıij~.
lar hatırlamaz neşemiıı bir dereceye.
az;~lclığını benim
!<adar . ince duygulu bir adam. Eğer ~µtüntW~~'lder .böyleyseler., l<:
ar ve mesut addedecektim.
rahatsız ediyorum galiba Miss Scarlet.
böyle konuşuyorsunuz Sacit Bey ?
a baktı ve cevap verdi :
. .. . Saat on ikiyi geç\~~iS friüsMde ediniz de. sizi kailiaramza
adan zaman bir haylivi~~lrIIıiş. Üşütücü bir rüzgar çıktı .•
siniz, sorıra hasta olursunilz:,
;şanı ondan ayrılmak istemiyordum. Fakat gözlerinde g91:'4y_r..
istefüeye onun arzusuria "evet" dedirtiyordu.
kamarama kadar götürdü. Uzattığı elini avuçlarım içiıı4r~t~~ıg
e müsterihtim. Bu akşam galiba güzel bir uyku uyuy~r,ij~8·~~W}·.
· aya girdiğim zaman babamı ve dadımı yatfil<la]j~q~).1:>~ı4um. Mışıl. . rrıışıl
· Şessizce söyuiıdurn geceliğimi giydim, hakikateiji>için:ıd.efı iuçınak, b~l,ıt}~a
zusu çarpıyordu. Yatağıma girdiğim zaman. rajıı:ıt >bir• uyku uyuyabileceğimi
fakat ne yazık, bu akşam uyuyamıyor, durmadan yatağın içerisiııde sağdan
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ııüyordum. Dışarı çıkmak istedim, yıldızlarla başbaşa kalmak, (de
sleriyle tabiata hitab etmek istiyorum.
atağımdan doğruldum, sabahlığımı. sırtıma geçirdim. Fakat titı-iy;
isler dolaşıyor. Çıksam, çıkmasam diye düşündüm, fakat yine yatağ
····saat kadar uyumuşum.
abalı dadımın sesiyle uyandım. Şeytan.kadın baş ucumda durmadan söyl~
esutsun değil mi kızıın ? Sacit Bey'i çok beğendin değil mi kızım?
değil mi kızım?
rmadan sual soruyordu. Dadımı ilk: defa olarak yatağımın başından Jfô
·ç de aldırmıyor, durmadan beni soru yağmuruna boğuyordu. Nihayet d.ay:
başımdan aşağıya çekerek sokulabildiğim kadar, yatağıma sokuldU111.
tutmuş yorganımı çekiyor ve beni muhakkak kaldırmak istiyordu, i:fl
rulduğu işitildi, dadım yürüyerek açtı ve yüksek bir sesle :
yurunıız Sacit Bey dedi, Scarlet henüz kalkmadı. Galiba akşam J#
en yataktan fırladım, fakat birdenbire avuçlarımı yüzümü kapayarak
ısında duran Sacit Bey değildi. Kapının eşiğinde babam kahkaharla gülüyqr,

***
111 sabırsızlıkla bekliyorum. Adeta gecenin rüyasını görüyordum .. Ç
'de tertip edilen süvarede onun kollarına atılacağım, sıcak göğsüne y:
madan geç vakitlere kadar dans edeceğim.
babam müsaade etmezse. Dadım ona fena bir şey söylemişse, bir
üsaade almak istiyordum. Yoksa evvela babama ım açılmam lazıınd.ı,
qu işi daha iyisi dadıma anlatayım doğru olacaktı.
ğa gömülmüş, füsunlu gözlerle beni seyreden dadına koştum,
yalvarmaya başladım :
1~.nğım senden bir şey rica edeceğim, fakat. ..
le kızım, benden saklayacağın hiçbir şeyin olmamalı. Ben seniııia
şanı babam beni süvareye götürecek mi?
. götürmesin kızım ?
ak ediyorum da ...
etme kızım, o götürmezse ben seni götürürüm. Fakat bir şartl
beni hem sevindimiş, hem de birdenbire müteessir etmişti
ın nedir dadıcım? Dedim.
beni üzmek için yine bir şeyler
· e.baktı :
.e devamlı surette yanında kalacağım.
kabul ediyorum.
seni yalnız bırakmayacağım.
hiç dışarı çıkmayacak ımyıın ? Dans etmeyecek llli)'~>?
deceksiniz, fakat yalnız kalmayacaksınız. Sizi . bıış. füı.ş
Aıııauı, bir de içki

bu açık olarak konuşmasına sinirlenmiştim, Q:ı::ıfl ıığ:µ- ç;~yııp verdiğime
oldum:
i .kıskanıyorsun demek, istediğin saat ben . çel§liı:fü'ıt.şğ;.Jq.ılırsınız, istediğin
jniz dadıcığım.
dadıma dokunınuştu. Fakat hiç de itidalini kaybetmeden ayağa kalktı ve
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yanlış

anlıyorsun

Scarlet.

Gençsin,

tecrübesizsin,

SyJJ+

artık· çocuk değilim dadı, ne sen ve ne de babam beni · kô11J

hayatın ıstırapları içinde yoğrulmuş, her türlü mücadele:)'ı
ana verdiği dersi kimse vermemiş, hatta ne siz, ne babam ve.ny
·, benim için her şey mukaddestir, bilhassa siz. Size karşı olan.
eya sizden çekindiğime atfetmeyiniz. Ben artık hayatın zevkle(
paya mecburum. Bu benim için, maddi ve manevi bir zevktir,
a.d.e bir ihtiyaçtır. Ben bu ihtiyacı yalnız yatağımda kaldığ
ye rahatsız oluyorum. Bu ıstıraba artık bir son vermeliyim dadı9ış
beni hiç, hiç tatmin edemiyorsunuz. Yüzümde yanan ihtirasın ışıld
şediyor, Siz neden ve niçin benim derdimi anlamıyorsunuz ve aııl.:
z.? Soruyorum, size soruyorum... Fakat yine günahıma, korkulu qij
epnek istemiyorum. Ben yalnız olarak her arzumu, her isteğimi hallyfl'
kolları arasına kapandım ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya baş1adım.i.Çi;'
nn, içimin acılarını açık olarak meydana koyuyordu. Dadım bir anne
yor, gözlerimi uzun eteklerine siliyor ve ben içimden taşan
enmeden ağlıyorum. Dadım beni ikna edici bir çok şeyler söyledi,.fi
.ç. duygularımahitap edemedi.
ğadıcığım, dedim. Kafi.... Siz beni öldürüyorsunuz. Annemi genç
rı içinde bir demet çiçek gibi toprağa verdiniz. Zavallı annem .. ,
in ona karşı olan son vazifenizi ifadan kaçındınız ? Bugün m~z:.
isulamak için ona gözyaşlarımkafi değil miydi?
da melankolik düşüncelerle 9arpan kalbim. beni daha fazla hayı
uzaklaştırıyordu; Dadım baq'11Ild~<qahasakin, bana daha fazla
endi kafasının düşüncelerinindışlllqalıiç})~ şey yapmıyordu.
dizlerinde daldığım zaman, o<.beni.rahatsız etmemesi
·Y · kımıldamadan kaldı ve kendime geldiğim ve ruhumun,
o konuştu, bu defa benim yerime o ağlıyor ve o gö
.e benim kadar gözyaşı döksün, belki biraz daha aç
t1.

B~,

J?'

um kızını, dedi, ben biraz dışarıya çıkacağım. sen de ister~e~
ğadıcığım, bana müsaade et burada kendi ke:n (iim.• e ya~
da bu saatte gelmez.
eceğini tahmin ediyorum, çünkü Sacit Be
ışmaya tutulmuşlardır. Sacit Bey'i de bab~[ı~ayli I9ru
or, babam kim bilir ona neler anlatıyor ve neler kabul etf
irdenbire değişmişti. Ona şimdi hak veriyor ve bağamı
düşündüm ve kendi içimden yine kendime ·•· kg.f}µŞt
.., silahıdır. En büyük tehlikeleri yenebilecek birik
· yalnız bırakmayınızve benden ayrılmayınız."
ışarıya çıkmıştı. Odada yalnız kalır kalmaz, he111.e
~ım. uzun kirpiklerimden yaş damlaları, yaşll)~a·~
··ırulüyordu.Uzun parmaklarımla göz pınarlarll.1).1<.~~~11·~~~}~~~s~yiettiğim
e.şükrettim. Allah ne büyük bir kuvvet, Tanrı~y/m~~~'11Il'.~~~cıljk.
e soyundum, Tanrı'nm bana verdiği, verqiŞ.i.r\~e~~i.M1Ş~ettiği bütün
p.d.imi temaşa ettim. Bu anımda bütürı. var;lı,ş~a>kyl'l~.in:ıi.onun yanında
na ulaşmak veya sahip olmak, bütün iç sızılarıµı.ı. t(lJ]:laıtıeµ. giderebileceğime
.

.ı:
. .. .<:,

·.·.·.··

. .

. ..•...

e kudretli şey. Ve ne muazzam, ne muhteşem bir kuvvet? İns~g
or. Aşk med ve cezir halinde bazen insanın içine doluyor ve baz~m
bir zamanda uçup gidiyor. Onun sönmeyen ateşine tutulanlar,> nı
ardır.

***

şin batışını sabırsızlıkla bekliyordum. Akşam siyah tüllerini tembel \Ji
küyor. Ay, henüz nazlı uykusunda minik bir kadın gibi kıvranıyor y:y
lü göstermiyor.
lade bir şekilde giyindim. Acaba bu akşam o beni beyenecek mi? Ben_
ir gµzellikte miyim? Biliniyorum, fakat her halde bu akşam beni arayacak;
phesiz onun hakkındaki düşüncelerim tamamen değişmiş olacak
anın kapısı vurduğu zaman ani bir heyecan geçirdim. Kapıya koştum, fak:
hayal sükutuna uğradım, çünkü gelen Scait Bey değildi. Babam yi:rıe ip"
eketle içeriye girmiş ve dadıını sormuştu. Dışarıya çıktığını söylediğim zamaıı,).g.
a fırladı ve biraz sonra dadıınla beraber geri dödü. Babam evvela bana, soill"I:!.
.ek:
et hazırlansın, dedi, Sacit gelecek. Bu akşam onunla süvareye gidecekmiş, az;
dans etmek şartıyla müsaade ediyorum.
cimdcn babamın kollarına atıldım ve boynuna sarılarak şapur supur onu öpmeye
kkür ederim babacığım, teşekkür ederim, demek ki bana müsaade ediyorsun, oh
babasın. Benim senin hakkında çok kötü düşüncelerim vardı. Meğer sen , evet
babaların en güzeli ve en iyisisin.
beni bu heyecanımı belki anlamış, belkfanlaınamıştı.
Fakat eski kurt, hiç
mu? Beni saçlarımdan. okşadı, tıpkı bundaır on yıl - evvel, çocukluğumun ve
senelerinde okşamldığıın ve sevildiğim - gibi. · Bir.:menekşe demeti halinde bertl.
koklaya, koklaya öptü.
güzel giyinmemi söylediten sonra koltuklardan birine oturdu ve:
i bakayım, dedi, karşımda süslene bu-· akşam seni·- seyretmek istiyorum- Berıirı:i
, sevgili kızıın.
dadıına dönerek:
/'t _
dedi Scarlet bize annesinin yokluğti.lJ.ii> hissettirmiyor, o tıpkı anıi@ş~<şip·
~lmiş , bu kadar zama~dır ben ona alıcı gözle bakmamıştım. Scarl~t(b;µg..
aınızda doldurabiliyor. Mesudum, dedi. Tahayyül edi.1.ıneyeçyl<.
uzun bir zamandan sonra, annemden bahsedişi beni çgl<.i~
öyle bir akşamda annemi düşünmek, bütün neşemi ve hey.yç
mahsus mu yapıyordu? Hiç .. de tahmin etmiyorum, fakat al
afırliğe , b~;0!ş~zintiye gideceği zaınan bir vesile ile baıı~
amın böyle .liareket etmekte başka başka düşünceleri \7'1.fclf~
ğın
..tün düşüncelerimi değiştirir, beni hayattan uzakhışt~J,r
gömerek, her şeye kendimi kapardı. Annemi hatır ığıın zamahlar ruh
.imi kaybederdim.
risinde yüzer ve hayat denizinin dalgaları arasında ke
döndüm ve:
.çığını, dedim, niçin beni böyle üzüyorsun ?
ünasebet kızıın?
ayağa kalktı, fazla heyecanlı görünüyordu :
· yanlış anlıyorsun Scarlet, dedi. Niçin bu kadar hainsin?
_ı,ıade ediniz de konuşayıın bab~cığıın.
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cevap vermeden çıkıp gitti.
kadar ben de buhran geçiriyordum. Fakat heyecanını gittikç
ıkça bu heyecan bana yaşamak iradesi veriyordu.
son defa yüzüme baktım, gözlerim pırıl pırıl uçuyor, bakışı
rdu. Yeşili çok sevdiğim için bu akşam adeta yeşile bürünırıii.
mbe renkli yüzümü alevlerle karışmış bir şekilde görünce çok(.§y
ak beni beğenecekti. Ona bağlanabilirdim. Güzel miyim? Belki, . .fal<

a

ağlanabilirim. Her şeyimle ona inanıyor, fakat bilmem ki o bana itiı.
san ruhunu tehlikeye sürükleyen kara bir şeytandır. Güzel .ıniyim?;l.4'.
zel olrnayı:ıbilirim. Hissediyorum ki cazip olan bir tarafım var .. J3pyli
ğlunun ruhuna girmenin sırrını bir türlü anlıyamıyorµın.
ızlıkla kamarada dolaşıyorum. Birdenbire kapı titrek .bir elin vuruşµ MY
erek koştum. Heyecanlıyım, bir türlü kapıyı açamıyorum. Parmaklarllil.
··topluyorum.Fakat bu sırada kapı açılıyor.
ilir miyiz ?
it'in sesidir.
hay ... Işığı yakabilir miyim? Bir dakika bekler misiniz?
ığı tercih ederim .
.tiyari bir kahkaha attım, o aynı ciddiyetini muhafaza ediyordu :
güldünüz Miss Scarlet ? Dedi.
eyecanlı bir ahenkle titriyordu. Sükunet içinde cevap verdim:
ık sevilir mi Sacit Bey ?
ın Allah gibi bir kuvvet olduğunu söyleyen şairlerimiz var.
ür ederim, çok naziksiniz SacitBey. Şiındiçıkabiliriz.
girmek istiyorum, fakat fazla çekingen .olduğu. için teşebbüs y.Çl~
· zaman, Sacit Bey'in evvelce ayırmış olduğu masaya oturuyq111~;9
. Babamın tavsiyesini hatırlıyorum : " Az iç çok dans et." Fakat.i
sonra ben içmeyebilir miyiın? Ne emrederse ve nasıl istersebtı.~lsş
şekilde sarhoş olacağım. Bu akşam belki de om:ı.plıı ha.ya,t
irini yaşayacağım.
; .
a güzel bir İtalyan şampanyası gelmişti. .:Şj~ciyi tanışın;
içtik. Bunu bir, iki takip etti. Yarım saatin içinde pek az şey
koparıp attığı bir dal gibi sallanıyorduııı, Dansa kalktık;
, fakat neşem de yerinde. Dönüyoruz, durmadan b~iılt .g}
şımı Sacit' in kalbi üzeriıı~ . dayadım, saçlarımı bir şal. ~ipi
kulaklarımdan içime a~~r onun sesi, bir su dökülüş"
,~r an biraz daha beni keı:ı~~~ çekiyordu.
et, diyor, sen dünyadak.iJ~~Warın en harikuladesisin.<S"
zun yolculuklarım; b~~'ı,bir çok kadınlarla tanışr
flerin karşıma çıkardığı!ve ·nihayet • hayatımın yaİ1:U7,
lrnnuşmasını beğeniyorum. Diğer erkeklere hin ·• def/iberızeımvor,x l[atlJ$eleri
adığı gibi anlatıyor, hiçbir şeyi gizlemiyordu :
ırnartıyorsunuz Sacit Bey.
oruz, içkinin verdiği geçici bir zevkle değil~ ~9~~yki aşk ateşinin bizi
J].\IVetle, birbiriınize daha fazla sokularak dönüyor.µ'?£.~~.ı:ı~l?ildiğiınizkadar.
)itti, masalarımıza döndük, kahkahalarını ona he)'?Can.<veriyor, onu coşturuyor,
~ yaşamanın hazzı içinde kendimizi kaybediyoruz:. Ya yolumuz ayrıbrsa ? O,
men anlamış olacak ki
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-Scarlet; bu yol hiç bir zaman ayrılmamalı diye içten
cevap bekliyor. Sustum, o kadehlerimizi doldurdu ve ve
musikisi ile konuştu :
-Yollarımızın ayrılmayacağı şerefine.
Ben son saadet damlalarını yudumlayan bir insan gibi içiyorum,
il seyrediyorum. Yarım bir daire şeklinde yüzüme dökülen

r rengim tamamen değişmiş, gittikçe kızıllaşan bir alevin dalgalar
erum. Birdenbire ayağa kalktım, o da kalktı :
fÇıkalım, dedi.
·
geminin güvertesine doğru yürüdük. Deniz bu akşam içimiz gibi .:,cı.uı\_J"'
halde geminin teknesini dövüyor, bu akşam kalbimin
. Yüzüme vuran serinle biraz açıldığımı hissediyorum. O yanımda
tte, bir şeyler anlatıyor, acaba onu dinliyor muyum? Belki... ve
üzerimde içimden fazla tesir yapıyordu.
rgun denizi her nedense hiç sevmiyorum Scarlet. Bir şeyin sakini
etmiyor. Çetin mücadelelerin doğurduğu heyecan her zaman için
bu hususta nasıl düşünüyorsunuz ?
ıışuyorum, durmadan dinlenmeden konuşuyorum, neler söylediğimi
at bu anımda içimde yıkmak, parçalamak ve ezmek isteyen bir kuvvetdo
ın:
Ierinizde aldanıyorsunuz Sacit Bey, Münis insanın ruhunda her z
ecanı bulınak imkan dahilindedir.Fakat yırtıcı ve parçalayıcı insanlar...
vam edemedim, başım göğsüne düştü, hakikaten sarhoş olınuştum.
ı, bir şeyler söylüyor, fakat işitemi:>ıorıım,cduyaınıyorunı,
yalnız kalbipi
can veriyor, hissediyorum ki· beni>kolları<arasında sıkmaktan çek:
Yalnız düşmememe yardım ediyor, ·. ~ariketsiz kollar~dç1, uy;µınakc
.. O, hiç bir hareket gösterıniuor. Ey~!fij,};ıissediyorum ki, .saçl~~d.~
,d.ır. Anlıyorum, o tatlı, bayıltıcı k()'~farla saçlarımı kok:lu:yo.ı-, 9.p
r, hiçbir şey s'öylemiyor.
.;ı'
·.
·· '. kollarına aldı, baygınlığım birdenbire geçmişti. Hemen kuc&ğtµı
aklarını çekti, halbuki benim safsatalarımı dinlemeden
üyük bir heyecanı ve iştiyakla beni parçalamak isteyen bir .• lı&'.?l
eğini tahmin ediyordum. O sakin görüşlerinden hiçbir şeyrl<:
i ve salona ing~·)
kun bir gece iişıyoruz. Masamızda son kadehlerimizide boş
emretti, müsaade etmedim :
içmeyebilirsiniz, fakat müsaade ederseniz ben bu akş~
.ı:ırhoş olınak istiyorum.
bilirsiniz, fakat siz içerken ben duramayacağım, ben de d
liyiz,bu gece bizim çılgınlıkgecemiz oİmalıdır.
· görünüyordu. Zaten bütün hariketlerini teferruatıyl&
Birer limon suyu getirtti, biraz da bu .su ile vaJ#t
fakat maalesef hiç bir şey yapamıyorum. Hep susuyo
im.

e yarısından sonra bir dereceye kadar
jııleşmiş, ay salkım salkım dalgalara dökülüyor,
okşayarak konuşuyor, hep konuşmasını
verdiğim olınuyor yalnız o konuşuyor:

çıktık.
arasındayım,
mukabele
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~iraz da tabiattan bahsetmek güzel bir şeydir değil mi Miss Scarl~~fif~
şu erguvan renkten, dalgaların yarattığı tabii musikiden, ne .bile
konuşmak ve bir şeyler söylemek istiyorum
udaklarının saçlarımda dolaştığını hissediyorum.
ana saadet veriyorsunuz. Dünyadaki kadınların en harikuladesi sizsiniz.
gularıyla kaynaşan yol birleşmelidir.
· .e bir su çağlayanı halinde dökülen bu sesi, dudaklarım tekrarlıyor's'
adınların en harikuladesi sizsiniz."
aralık ellerimi tutuyor, titriyorum, heyecandan veya korkudan titriyorum. ,?:

itmesiniistemiyoruz.
anıyorsanız, kendimi bahdiyar addedeceğim. Bu yol
arak kalmamalıdır.
arlet, size güzel sözlerle, aşkın izahııµyapacak değilim.
arıyla kendimizi eğlendirmek istemiyorum. Bu his içimden taşan bir arzu%u.t\·
önük bir halde parlamaya çalışan gönlüme siz adeta bir meşale oldunuz. İçip:i
r.ı taşan alevlerle kaynaşıyor. Bana inanmak, sözlerime itimat etmek, bilseniz.baıı~
getiriyor. Bu saadet içinde sizin de bir hisseniz bulunmasınınasıl arzu ediyorum; bir
zaman bana iman edecek ve sözlerime inanacaksınız.
n seni ilk gördüğüm günden sonra kendimi çok başka bir hayal aleminin içinde
e.celerce bu hayal denizlerinin ergenliği içinde çırpınıp durdum. Bu tahassür bana
pembesini getiriyordu. Senin yanında olduğum zamanlar kendimi tamamen
adınlığımın gururunu hiçe sayarak kendimi sana esir ediyorum. Bu içimden gelen
a kendimi anlatabiliyorsa,aramızdaki yol niçin birleşmesinSacit Bey ?
erim gözlerinde oynuyor, beni tekrar. kollarına alınak heyecanını ruhumda
, ne olur başımı son l:>ir c:lefa gajı.a. kııfüine dayasanı, ve yahut onun göğsüne
ynuna sarılsam ve. onun ..·. t:,ir.. yapraky gibi titreyen> dudaklarıyla dudaklarıtnı
Düşünüyorum : Bu Türkler/ niçin biraz > çekingen davranırlar, neden
· acılarını, ıstıraplarını gözlerinden okumazlar.•• İçimde hudutsuz bir sevgivari
onun kollarına atılmak.
enbire kendimi onun kolları arasında buldum. Beni sıkıyor, sııçJaı-1.ijı.i'
J öpmüyordu.
kollarında kamaranın kapısına geldiğim zaman, adeta bayılmışt
tını, fakat Sacit'i karşımda görmedim. Dadım kapıdan çıkmış banay
den tutarak beni yatağa götürüyordu.
yaralı gecem... Kurşun yemiş bir kuş gibi yatağa uzanıyorum.
akar başımda dönen odanın içinde onu göremiyoruıwı..i,rpzlerimik~l)l:lı
de o dolaşıyor, gözlerimi açmaktan korkuyoruWc:·it~~ebe.k17IlIIl~d'
Oh, annemi görüyorum, inci . halindeki te~;),;,t~emi·}!i~ğlı
tamamen ıslanmış, dadım başucumda gözlerirni)isiliy:9.\){(iP<l
fkeli öfkeli durmadan dadıma bir şeyler söylüyor. Dudaklar~,
ım dökülüyor. Birleşen dudaklarımda bir haz, hayr~t İ£~~i~~:. ~~~~'
üşlerine behzemeyen bu öpüş bana ürpertiler, titrep:1.eJe:t.1.igeti:ıJiy9p§:0Y'e•ter.ı.;p.l:lSSas
c:ıdar tesir yapıyor.

***

gün kendimi bilmeden, yolculuğun zevkini tatmadan yatmışım, Sacit Bey her gün
etmiş, hatta günün ekseri saatlerini başucumda geçirmiş, "Scarlet, ben geldim,
" diye söylenip durmuş, fakat ben hiç de onu işitmemiş, onu duymamış ve hep
ekilde sayıklayıpdurmuşum.
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saat annemi, bazen babamı ve bazen de Sacit'i sayıklıyortll~~RF
dilimde hep Sacit'miş. Arada bir "Hayır, buna müsaade edy)]}y,
e oluyormuş.
ndime geldiğim zaman dadımı yambaşıında buldum. Babam dışarıg.
ıış. Dadıın:

fr. dakika çağırayıındiyerek dışarı çıktı.

az sonra babamla Sacit Bey içeriye girdiler hemen yatağıma koşarak gµJı
rdular. Babam saçlarıını okşuyor, Sacit Bey yine aynı heyecanlı ve/ahe

izi çok korkuttum Miss Scarlet. Meğer ki sen böyle bir gecenin ezgisinept
kadar hassas, nazik ve ince bir kızınışsın ki, ben bunu anlayarrıad
en ne aptal adamınışıın.
it· Bey benimle durmadan alay ediyor ve beni incitiyordu. Yatağıından
nun işitebileceğibir sesle ınırıldandıın:
eviyatıın yıkılmıştır Sacit Bey. Maddiyatıın üzerinde zerre
a emin olabilirsiniz.
şekkür ederim, Scarlet, siz yıllardır benim aradığıın bir
alıdır ki, maneviyatından kaybeden birisi, maddiyatını da
maneviyat yan yana yürüyen iki kuvvettir.
el felsefinazariyelerinizvar. Fakat bunlar bana vız gelir.
di teşekkür sırası bende Miss Scarlet.
uzun konuşamadık, Muhaveremize babam da karışınıştı. Zaten uaulll.ı.µı;
k mecburiyetinde olduğum için, her ikimiz de susmuştuk.
am ve dadıın, havayi şeylerden bahsettiler. Ve bizi ıstıraplar
Her şeyden fazla ben buna üzülüyor ve bundan müteessir
aha fazla ondan uzakta kalışımdan ileri geliyordu. Dadıın belki
at babam hiç de o taraflı görünmüyordu. Yine onun kafasında
!USU, başka bir şey düşünmüyor. Her şeyi kendi ic1n0ıve:rher
.eher şeye hakim olmak istiyordu.
n insan ihtiyarladıkça, çenesi kuvvetleniyor ve her şey dud
.ı:ır için kadın, aşk hiç de düşünülecek, ilgilenecek bir mesele olıuuyq
ar zaten kadın hakkındaki düşünceleri de eskideıı<peri çok si]jl(
, hep kitaplarıyla ve parti işleriyle alakadar · ·
· =
•
yüzden kaybettik ve annem genç yaşında ölmekle

***
sabah, İstanbul'a hasta bir halde indik. ıvızııı uaı
9.rmedengeçtik. İstanbul'a inerken Sacit Bey kartım um:ı.l\.aı
i)fogiliz konsolosluğuna götüren otomobilden hiçbir
µ. düşünüyor ve kendi kendime ınırıldamyorum:
onu . kaybedersem, ya o bir daha bana
; Sacit düşündüğüm karakterde bir insan uc~ııu.ı.
ek bile hatadır. Geceyi konsoloshanede
tuttuğu bir köşke yerleştik. Bana Boğaz hakkında
şairlerinin Boğaziçi hakkındaki şiirlerine hak
atılabilrdi.Türk şairlerine olan hayranlığııngün gt:ytll\.yy
· çok güzel. Bahar içinde bir aşk yuvası. Bu saaclet yuvasında yine yalmzıın.
geliyor. Dadıın bütün gün evin işi ile meşgul, ben de bol bol kitap okuyorum.
başka bir işim yok. Kitap okumak gazete karıştırmak. Arada bir Beyoğlu'na
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·papçılardan İngiliz dergiler, gazeteler temin ediyor, bazen· biıo~·

or ve tekrar Boğziçi'ndeki hülyave

saadet dolu aşk yuvama. . .clğ
eğilim. Yalnız arada bir Beyoğlu sinemalarında görebildigiınJ~g
· gideriyor ve beni kendi vatanımda yaşatıyordu.
bu aşk ve saadet kaynaşan yuvamda yalnızım . Hasretini çektiğip:g
nlümde yaşattığım bir masal kahramanının ıstırabıyla gün oluyor
azabı çekiyoruın, gün oluyor onun tesellisiyle bir ümit buluyorum. Te
assas oluşumdur. Ne olurdu taş gibi bir kalbim olsaydı da manevi du
ine ağlayacağım yerde, daima hayata gülsem, insanları elimde bir
ben de bu ahenksiz yaşayış tarzı içinde yeni yeni sürprizlerle her yeni
lsaydım. Zaten saadet melhum nedir? Her gün yeni bir hayat, her gün.yy · ·
içinde efsaneleşmek, venüsleşmek insana saadetin altın rengini getirmez
ıstırap içinde, her doğan yeni günün uçuşan kuşlarını, Boğaz'ın ş~
bir Tanrı elinin çizdiği bu muhteşem yağlı boya tabloyu seyrederken, bu .cly.k
ade aranmaz mı?
· nüzün balkonunda daldığım bu güzellik ihtişamı içinde melankolik till±
eta kendimi unutmuşum. Meğer dadım bir saatten beri benim hareketlerllllf
aış. O kadar dalmışım ki, dadımın yanımda bulunduğunu hissetmeden keıı.cl!
konµştuğumu da hatırlıyorum : " Babam, annem, dadım beni çok defalar
okşarlar, hatta ısıra ısıra öperlerdi. Fakat Sacit'in dudaklarının dudaklar~
i heyecanı, ne babamda ne annemde ve ne de dadımın öpüşlerinde bulmuştum.
hayatımda beklenmedik bir inkilap yapmıştı, O, ne heyecandı, ne mütiş
iirpermeler geçirmiştim. Günlerce beni rahatsız ederek, yatağa sermiş, hep onuıı
· · bir hayat bulınaya çırpınmış ve belki .deistedigiıni . yine elde edememiştim.
için muazzam • bir · hadise Qlmuşttı.
h~%§~Ş <guygll1)1a kadar tesir yapan,
evi bir ıstırabın altındaher•··•.gün?bir.aztdaha Ytiı?.~~0ydenbu .tebessüm, hayır
üşteki korkulu ürperıneleri tekrar yaşaınakheyecaıııy~~+.ij~,tttremiyor
değilim.
~ülyalar içinde biz de günlerce . rüya ·~~J~rek· yaşamış,gf Sccµ:let; Fakat unµt~~
e tehlikeli bir kuvvettir ki, peşinde süı:iil1~iiği insanlartmuJ:ı~~ şµrytte\şgııu
ııçurumdan fırlatabilir.
t
ı dadım söylüyordu. Onun sesiyl~·;:~ileııdiıne geldiğim·· .. :zıµ~,
ine alarak hıçkırmaya, ağlamaya başladlITJ:\ıISarsıla sarsıla pcµ:
a adeta yeni bir hayat veriyor, gönlümdeki'bütün acı duyg
ş~ip götürüyordu. . . • ..
let, kendine iyi d~li\t yt, her gün vaziyetin biraz daha veh~~t
ki hastasın .
her şeyi silip çıkar. Yalnız. y~şıtı,y;
e neşelenmenin h~)t1i{ıiçinde yaşamaya bak. Kederi
.
':çine göm. Gençsin}<g~~elsjnve bu kuvvet karşısında has
tıklan zaman seni yıkarlar.
r dadıcığım, ben anneınin de hasretini çekmiyor değiliın.
, beni bu hale siz getirdiniz.
ırıklarımakarışan sesimibelki dadım anlıyor, belki de arılGll111y<-\f~1.1.:
· buraya getirip bu dört duvarlı köşkün silik çerçevesi/.İÇİ.ıle.emi.I{gq'ıpey.ykti,piz?
imezardan ne farkı vardır?
ak J?a1kondan odama indim ve yatağıma kapanarak sMtlel'C~ ıtı,ğla.clwı.
1

<En

K.~!~,feW

***
akşam yine.buhranlı bir gece geçirdiın. Yatağımdan fırlayarak: ka~t,ığım zaman,
öz yaşları içerisinde buldum. Odam simsiyah karanlıktı, elelqri~fyalctım. Aynı
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lmarnıştı. Sanki bir kara duman bulutu içerisinde
ldızlar yanıyordu. Ateş damlaları içerisinde parlayan gök
una bir fısıltı veya konuşma gibi pir ses geliyor. u •.
· roruın. Aynı ses tekrar işitiliyor. Tekrar etrafıım
· yatağa atıyor ... Odanın içinden süzülerek pencerenin
fa bana baktıktan sonra akıp giden kara bir yılanın 1:s11.1Uaı.
M.

oşarak odama çıkmış ve beni yatakta ağlar görünce boynuma sı:ı.r
e oluyorsun Scarlet, diye ağlamaya başlamıştı. Ben de ağlıyorçl
ya doya ağlıyorum. Hıçkırıklarım arasında :
im yok dadıcığım.dedim, korktum, hem bilsen neden korktum? Blll,'
encereden gülerek bana baktı ve sallanıp gitti.
özleri yaşlarla dolu, gözlerimin içine bakıyor ve acı acı gülüyordu.
içinden geçenleri gözlerinden okuyorum. O, kendi kendine eı:niniı:ıı
Sacrlet, delirmiş olacak. Zaten bu gibi hastalıklar ekseriyetle yıland
ve biraz sonra da soluğu ...
zavallı dadım aldanıyordu. Henüz delirmiş değildim. Aşkıının
ılan meselesi ise, uydurma bir hikaye veya hayal değildi. Dadıını teseUi.yt
ştım belki rüya görmüş olabilirim. Seni de rahatsız ettim.·•••••·.A.n
güle gidebilirsiniz. Güzel rüyalar temenni ederim.
a güzel rüyalar kızım, diyerek dadım odamdan çıktıktan sonra yatağ
y tatlı bir uykuya daldım. Sabahın erken saatinde köşkün kuşlu.:
le uyandım. Gün berrak, gökler ise ilk defa olarak bulutsuz ve temiz .
Iının hazır olduğunu dadım söylediği zaman sevinmiştim. Bug'"
en fazla acıkmış bulunuyorum, Kahvaltıyı büyük bir iştall. . ile
ş gibi doydum. Dadıma seslenıneden tekrar yukarıya
oturdum. İki günden beri okumakta olduğum " Yağımı
sırada aşağıdan .dadıının"Scarlet, kızım" diyerek be
remiyorum. Romana o kadar dalmışım ki bi.r.[Jµtlü kendimi
geldi ve babamın beni telefona çağırdığ~,şevinçle,
ç

·

, çok mµ.]:ıim bir haberi varmış. Ne duruyorsun ırn:s:sınıc:ı,
'skin miskin oturma!
·. ·
yumrukları önünde itaat ederek telefona koştum ve heıneı:ı
Alo ...
'sin Scarlet ?
pabacığım.
pir müjdem var.
~panlanıyorum, devam etsene babaciğım,
dy, müjdem var diyorum, hala anlamıyor um,mu
geliyor babacığım.
ge seni zeki bir kız sanıyorduın, meğer ki,
benimle alayım etmek istiyorsun baba?
bir tarafa bırak da akşama iyi yemekler
ahizesinde dudaklarım titredi :
.. Sacit geliyor ... Demek ... Nihayet
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a babama öpücükler yollayarak ahizeyi yerine bıraktım. Şimdıfg~,
ederek dönüyorum. Dudaklarımda hazin bir aşk türküsü, dad
<lda dönüyor, dönüyoruz. Dönebildiğimiz kadar.
ım da şarkı söylüyor. Zaten dadımın billur gibi bir sesi var, söyluy()ı
Evimiz adeta bir bayram günü yaşıyor. Dadımı kucaklıyor, o> b

,µ.yorum, öpüşüyoruz. Ne zevkli dakikalar yarabbi, hep neşe ve s
Dadım söylüyor:
güzel elbiselerini giyerek onu karşılamalısın. Hiç de dargın gör~ı
ediği şekilde onunla konuş, ona sokul, yaklaş kendini, her şeyini açilc
söyle, ben sana müsaade ediyorum. Baban da elbette taraftardır.
ıının boynuna sarıldım ve buruşmuş yanaklarını parçalarcasına ısırıp, öp
ıcığım babam bu işe ne diyor? Kendisiyle hiç bu hususta görüştünüz mü? .L'X. U
n hiçbir şeyi gizleme;ne olur benim şeker, inci dadıcığım.
kızım, ben babanla bir şey konuşmadım. Fakat o bana sözleriyle bunu dain::ıft!
idir.
cığım yalvarırım sana, benim ve onun için elinden her ne gelirse yap. Gönlü~f.
.ygularına hitap ediyorum. Bu günleri sen de yaşadın, sen de sevdin sevildin. A..şlGiı
ıkıcı bir kuvvet olduğunu sen de bilirsin. Sana sığınıyorum. Bu dünya üzeriµde
ım sen kalmışsın. Babamın benimle ne kadar alakadar olduğunu görüyorsu:ıı,
a. Kalbiminhassasiyetine,yine temiz duyguların cevap versin dadıcığım.
onu tekrar tekrar yanaklarından öpüyorum. Dadım hemen kollarını sıvamış ve
yulınuştu. Ben de içimin ıstırap sızılarını dinleyerek köşkün·balkonuna çıktım ve
· yeşilliğiiçine gömülerek kitabıma daldım.
· klasiklerini pek • seviyoruın.>Modern. İngiliz Edebiyatı'nın bazı yazarlarını
rirlerine tercih ettiğim oluyor.
.ğrmırdan sonra" muharriri"beyendiğhn romancılar arasında olmakla beraber,iE~
erine tercihen seve seve okuyorum. Muharir, eserinde geniş ruh tahlillerinf;Yff
raber, eserine seçtiği anormal tipler, benim üzerimde bekleni17µtesiri yap~YBfz
edense esere gittikçe bağlanıyordum. Bu romanda anneminpıı~ııııu ve .~f~
orum ve işte bu yüzdendir ki, kendimi bütün varlığımı orı..a verdiın, q.lJfµp
okuyoru.
·
.
'ın erguvan renkleri içinde tül tül denizi• ~1},ı,layan güneşm.\sp~>/ış.
~er Boğaz'ı gördüm diyemezler. Bir gün oi)~~~daki Boğaziçi, ak
aşımaınaklaberaber, ben Boğaz'ın bu saatlerini ço~ış~viyorum.
yine cıvcıvlısesi duyuldu.
let, romanı bırak da giyinınene bak. Alimallah Sacit Bey'~/ô ..
?de seni beyenıneyecek. Be~~7 bütün gayretlerim boşapidec
rhanım için boşuna helak olu~~ı~ da o istifinibile bozmuyor.
ım haklı konuşuyordu. J'~'pii[),ı!:iı~omana dalımşıın. Sac.it'in
Sinirlerimüzerinde bu kad~t~~~~ir edeceğini bilmiş olsayq
.•. Çok zayıf bir insanım, birdenbire her şey beni sarıygı-pi§l~;ii~)~~ll'/.~~tyor,
~şk da böyle doğmuştu. Birdenbire gözlerim tutuşmu~;riçiJ.1;ı:.~ly.~ralev yanmaya
· sarhoşa dönmüştüm.
kapayarak kalktım ve odama girdim. Baban:ıt11/rı::ı;ff.~Şt,r~~/ benim odamın
embe tüllerle süslemekti. Yatağımdan tutunuz da peııc~reniım:rlier köşesine kadar
cJ..ekor göz alıcı bir şekilde odamı·süslüyordu. Halbıık:ibyn.. Yf
seviyor ve bütün
ile tercih ediyordum. Halbuki babam da yeşili sevn:ıiyor, pembeye bayılıyordu.
u akşam onun arzusunu yerine getirınek, hem de babacığımı sevindirınek için bu
başa pembe giyiniyordum.

~1i
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imi açtım, hafif bir boğaz rüzgarı ince pırıltılarla odama doltı)'fl?i{;§f~g!~~iince
· uçurmak istiyor, eteklerime dokunup geçen rüzgar adetaj~~exdoluvordu
.
.. Yine birdenbire buhranlarını başladı. Neden bütün bir Ölllf'.hl

geçiyor. Azap, işkence ile yoğrulan bahar yıllarımınben de gü.11~
iyor muyum? Yanıyorum, böyle dört duvar arasında geQ.~
our beni tekrar İngiltere'ye gönderseler ve orada yatılı bir kolejey:
zakta, onun ıstırabı içinde kalp sızıları çekmek benim için bir ıstır~
Sacit'i seviyorum. Ne olur o da benim kadar beni sevebilse. Hayat
ez mi? Bu Sacit'in elinde olan bir şeydir. Fakat niçin ve niçin o da be
oksa onun kalbi benim kalbimden daha sert ve daha yıkıcı mıdır? Ha.y.
Iendiğineyanıyorum.
evin bütün hazırlığını bitirerek, elbiselerini değiştirmiş ve yanıma cı.L<:nıısrn
yıldızları sayar görünce, yine birdenbire hayret etti ve yanıma
ya başladı:
.µyorsun Scarlet? Niçin yine dalgınsın? Ayla yıldızlarla başbaşa yine
sun?
· ve vatanımı!
f bir tarafa bırak artık Scarlet._Bugün bizim neşe ve saadet günümüz. İçine yine
ıstırap dökme. Gözlerinden anlıyorum ki, ezici bir kuvvetin tesiri altındasın..
dim, kendini hayatına aşkına salıver, maziyi unutmaya çalış, istikbali düşün.
yeni bir hayat bulmamız için böyle düşünmek ve böyle hareket etmek
yiz, Bizim de annemiz, babamız vardı, biz de aşkın sıtmalı tesiri altında
.p kaldık, fakat zaman her şeyi silip götürdü. Gençliğinin ve güzelliğinin başı
ana bunları unut artık.
cevap . vermeye fırsat bulaınadaıı ~a.pıow->pp.ündy biriotomobil durdu. Dadllll
ereye koştu, ben bir rüzgar gibi k9şa.1<.oşa..t11.yfdivenled .indimve kapıyı a9t~.
~lerim gözlerinde ışıklarla kaynaşıp ,söng~} ·gü.lüyordu. Elimi tuttu ve avuXl~ı
n biraz ona dargındım. Fakat gözlerinin,1~w,1şini, yüzünün alevlerini görilı1Ayl1~1J
tum. Başımı kapıya dı:ıyadıınt saçl~-Xr dalga dalga kıvrıınla.ı-:ına,x,.bakan.
ıyorum. Sacit de benim gibi hey_ycctnlar geçiriyor, elimi
.lvaran gözlerle sanki benden bir şeyl~r dileniyor, af talep ediyol
· ek istemiyordu.
bir mabut karşısındayım. Mabede girebilmym için onun iznini ta.Jijp
konuşuyor. S~şfclfu1ağıma bugün ahenksizt~fJi.~o:r,'. Fakat benXffi-Y
ıyorum, hatt'~v1)?akıyordeğil bakışlarına da cra,Jıy9ruın. Bu ak:ş
rden biridir. · . '
dar da güzelvRi)'iniyqr.l3inbirgece masallarında.~~YY/ed'
r. Hayranıyıın,'r'~~,ğ~:zylljğin,
bu asaletin hayranı~~; .~Yr
olacağım. Fakat'<.)?Acaba. o da benim gibi mi d~~~~i.j,y,
istiyor. Fikirlerimin birdenbire değişmesine doğrµşµ
a.böyle fena şeyler düşünüyorum?
lar niçin içeriye girmiyorsunuz? Yoksa birbirinizyf],1.esa:
ir, onu dadım takip ediyor:
Bey, anlaşılan Scarlet sizden şikayetçi.
evap veriyor:
, hiç de böyle değil. Geliyoruz, merak et.111;y~~,;r,~~~J~oqyı:ngan.gstederden
ınızı alıp kaçacağımdan korkuyorsanız, al<lat11..Y9f§HiH~··. Sakın · beni o kaçırmış
kum bundan başka bir şey değildir.

66

~<bir sevinç dalgası, hafif bir rüzgar gibi kalbimi okşaya.ı
·ssediyorum
özlerinde de hicranlı bakışlar var. O da benim duygula.:r
·
da
bana yanıyordu. Dudaklarım kendi içimden mırıldandı:
ak
ecektir."
girdiğimiz zaman, babam biraz dinlenmemizi istemişse de
mek odasına geçtik. Babamla Sacit Türkiye rakısına can attıkl.
rakı getirdi. Halbuki ben, bu akşam içmek istemiyordum.
~J.birkaç kadeh içeceğimi söylediğim zaman Sacit Bey bir kahkaha ile:
ryine bizde, dedi.
alık babamın yüzüne bakıyorum ..
zaferi? Diye sordum.
fa. babam cevap verdi:
'Bey'le iddia etmiştik de ...
sözlerini Sacit Bey tamamladı:
ben kazandım fakat babanız bilmiyor ki gözlerinizi içeriye girer gip:ı:].e:z:
surette arzuma muvaffak oldum.
cevap veriyor:
hlikeli bir şahıssınız Sacit Bey. Kızımı uyutabileceğinize bakılırsa onu bir daj-ıa.
emeyeceğim.
abalarla gülüyoruz, onlar içmekte devam ediyor, konuşuyorlar. Ben de arada
götürdüğüm rakıdan bir damla alarak onlara iştirak ediyorum.
radyoyu açtı. Güzel bir müzik odayı dolduruyor, ac.aba yine dans mı edeceğ~f
etmek için kalbim atıyor fakat onlar masada .belliit.~~en
unutmuşla.1';
şuyorlar. Nihayet daha. fazla, daya.ııaııı.a.~~-iRe~~.frfyiia.Ç.ll'lak 'için kalktımiXf
tdüm ... Gök mavi, .• . yıldızlar\ paı-ıl .pa,rıh
ı.~1¥-la.l'ınygaça\,ildiği· •kada.l'

1~~9r\ı~t

Düşünüyorum- '"Ne.····olw-r;bu ~şaııı pn~a. ~~~~\}',;~Bia bir···· mehtap. ale~i
. diı~ en mesut insan olarak hissedeceğim. Bü'ilıf;ış.tıraplarımı bu gezintige:tı
ğ1Ille manıyorum."
da. rahatsız olduğumu Iµşş~ttrıiş olacak ki, yaruijy.ı{pğ~lgi!\kulağıma
ş
mı sıkılıyorScarlet? Yine p=~~et~i~l~~yapıyorsun?
üyor musun" der gibi dadıma 1/i~i~;dşaret ettim. ı.JLt,o •.•ıııı nerıneı:ı
$.acitBey'e seslendi:
)N.ımı&ızv.;v.
güzel bir parça çalıyor, dans etmez"l~~iııiz?
utulduğumu şimdi anlayabilmişti. tfemeıı yerinden kalkarak/iğ,
stan sonra:
ebilir miyiz?
yerlere kadar
e eğildi.
ı çok Sacit ll~f&Jrliı9im, Emredersiniz!
çarparak kolla,3:7.::lj;filifiyoruın, başım yine kalbi üzerind~.qi
't·i{:·:Y·?\~/%'1':l}i.·
.
'
-. _---'' ;, . '
ine bakamıyo~~s'sessiz · adımlarla dönüyoruz fak~t>tq
"tğümüz gibi de&iı{,~ahasakin, daha sessiz, mfüev~f;g~
kadar. Onun karşısında.·kadınlığımı,· faziletiıni.ye™iM' ~~~{?.~~~/,µiiutarak
riyorum. Babamın, dadımın odada olduklarını düşüllll'lf~~ııi'Yn1a)g~.şiirıen:ıeden
gayrı ihtiyari dökülen bir şarkıya o da ahenk uydµru.XPF· <Ppşµ~qı:-;µz, baş başa,
dudak dudağa; coşup dönüyoruz.
. dansı bitirdiğimiz zaman odayı bomboş bulduk>D~~nn Ve bttl:Jwn bizi yalnız
· İer. Masada karşı karşıya oturduk. O, benden fazla heyecanlı görünüyordu. İlk
oldu.
let, bir ay izinliyim,memnun musun1

ö~~,f
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habere sevinmiştim. Fakat belli de etmek
den başka bir şey söylemeden sustum. Sacit bu hareketime
--Memnun olmadın mı Miss Scarlet?
ine gözlerim gözlerine daldı, bakışlarından renk renk
görür gibi oluyorum.
Güzel, diye mırıldandım,
Yoksa bana dargın mısın Miss Scarlet?
Hem evet, hem hayır.
Anlayamadı
acit müteessir görünüyordu:
¥oksa yanınızda bulunmamı istemiyor musunuz?
iye sordu.
vet! Dedim .
.yret içindeydi:
etmi?
yret etmeyiniz, dedim, bu içimden gelen bir arzudur .
nalı gözlerle gözlerimin içine baktı:
ğru mu söylüyorsunuz?
·,zlerimden şüphe mi ediyorsunuz ? Bugüne kadar
it ayağa kalkmıştı; gözlerinin renk renk
· hissediyorum. Yanıma geldi, belki
enbire geri dönerek sandalyesine
issediyorum ki, dudakları
acıyorum ve kendime
1-"imiiçimde

ı;::;.ııuauıı

i]di
çkırarak anıaısamı
mabedine girsem.
bir çılgınlık yapmamdan korkuyorum. Her zanıaı:ı
qluyor. Bu anımda çok zavallı olduğumu hissedix
9ı:.ı.urı dudaklarından dinleyeceğim bir
'Hüyorum, manasiz düşüncelerime
.1a.ğına fısıldadım:
aklarıma değen dudaklarınız, iki gün
öyle küçük bir şey karşısında duyduğum nassası~eJl\~wvun
bir ay gibi uzun bir süre haber almadan nasıl vasavabilirdiı
·•naziksiniz Miss Scarlet. Hassasiyetinizi,
anı takdir etmiyor değilim. Fakat bana da
nümde bir çok maniler .· y;ır.. ilk zamanlarda
en, sizden uzaklaşabild
dım. Beni kendinize
boylu bir şeyler daha söyledi,
.ek istiyor fakat kapalı konuşuyordu.
açık konuşmaz mısınız Sacit Bey, dedim.
ilik bu kadar yeter, dedi. Uzun bir
istemiyorum. Müsaade ediniz de biraz

gecemizi
kadar
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ışa,rıya çıkmaz mıyız, dedim, mehtap güzel, gece ışıklı, ii~.Q"
an birini yaşıyor.
eınnun olurum, fakat rahatsız etmez miyim?
şam yine baştan başa asalet kesilmişti. Bütün felsefesi üzerinde.
anızdan müsaade almayacak mısmız.?
it soruyordu. Daha fazla dayanamadım.
çin bu kadar zalimsiniz ? diye sordum.
Ide, buyurunuz çıkalım .dedim,
da yürüyorum. Oh, saadet üşütüeü.bir rüzgar var.
zlarıma aldığım eşarbım beni ısıtmıyor. Bir taraftan rüzgarın esintisi
heyecanı beni adeta titretiyor. Bir kuş gibi kanatlarının altına sığınsam
bir gece dolaşsak, komışsak-hatrassevişsek.
orsunuz galiba, dedi.
etmiyorun. Soğuk mu var?
dar• değil. Hafif bir serin. Koluma girdi. Onun kolunda yürümek, içime sa.t:ı.,
erinletici damlalarını döküyor. · · Sahili takip eden bir yol üzerindeyiz. A.y
<le denize dökülüyor. Sularda aksimizi görüyorum. Elleri saçlarımda dolaşı:yq,,,
demiyorum. Eşarbım omuzlarımdan düştü, açılan göğsümde hafif bir .nyft}Ş
nefes en hassas duyguma hitap ediyor sanki. "Hayır" demek istiyorum. İınkarıı.
ım düğümlenmiş, konuşamıyorum, çıplak göğsümde dudakları titriyor, şiın.(ii
kollarındayım. Bu dudaklar yalnız göğsümde uzun boylu sıcaklığını taşıyaraj_(.
alnız bir defa" diyebiliyorum "evet yalnız bir defa ". Fakat imkansız, bütµrı
ğmen daha fazla mukabele edemiyorum, şimdi tamamen çıplak .kalan göğsümde,
1 yarµyor. ve beni,······ bütün>varlığıınla/k:en~ipe
l1ağl.ayan .•• bu. güzel adamın
nefesini veren ve ebedi' yrk:u~ll.Ila. dalan. bir?b.alıtiyar /gibi,<kendimi unutuyorum..
bir dudaklarımın" · Ohrı.az yalnız bir defa'.} diyerek konuştuğunu ve titrediğini
Evet, hepsi o kadar.

***
eceyi bizde geçirmiş, benim odamın karşısındaki odada bütün bir. gecy;.~i
la kıvranarak uyumaya çalışmış, belk] uyumuş, belki de gö:z,;{y ii ' •
tl
~
nasıl . geldiğimi, dadımın yard~~ıiji • soyunup, yatağ
. Gözlerimi kapadığım zaman için1e y~ı~.~ların döküldüğr
dan sıyrılıp bana doğru akan bir yıldızın içinde anneciğ~
oya siyahlar giy~ş
yanıma· yaklaştığı zaman gözlerlllltl;.b
göz yaşları içinde ~yerek
bir heykel gibi karşımda cl~~
annem elimi tutuyor, 9i1dan korkmuyorum, sonra saçl~ırr:ıı.p
için parmaklarımı. ~~~tıyorum, müsaade etmiyor. D~~
an bir ulviyetle açılıyor ve bana şunları söylüyor: · '' Şpş.:r
Dizlerine kapanmak istiyorum, yine müsaade . • etI11i~ğy;
ladığı sözler kulaklarıma bir yıldırım gibi ·doluyqr,rtif
bir tehlike karşısındasın."

le

daha fazla bir şey söylemeden veya . sqyle~e~~~~~< ~~~~ıp
gidiyor.
onun sesi çınlıyor: "Scarlet büyük bir tehlike k~~ısµı~.~~µıl\Bu ses belki bin
da dalgalanıyor ve titreyerek uyanıy8ruın·;' ~parl7t\ büyük bir tehlike
Yarabbi ne yapmalıyım, buradan, bu evden bu muhitten uzaklaşmalı mıyım?
veremiyorum.
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Güneş beyaz bir duman içerisinde yükseliyor, dadımın aşağıdanis

azır". Merdivenleri inerken annemin sesi kulaklarımda, yüzüm sapsı:ır
. Kimseler yok. Babam ve · Sacit sabahleyin çıkıp gitmişWx;
rengimin uçuk olduğunu, akşam.herhalde güzel bir gece geçirdiği
en. adeta heyecan duyuyor, gözlerime.dikkatli nazarlarla bakarak
ımı okşuyor, okşayabildiği kadar.iDadım dışarı çıktıktan sonra ben
Bu sabah hiç iştahım yoktu. Bahçeye•indim. Taflanlarla örülmüş çardağ
uzandım, kulaklarımda annemin sesi:" Scarlet büyük bir tehlike ka:rş
bu ses durmadan kulaklarımıdoldumyor.
inliyorum, annemin sesini içime damla damla akıtarak kendimi dinliyor
ses ne anneme cevap veriyor ve ne de düşüncelerimi toplayabiliyor. Gözler"
Onsekiz yaşındaki sevimli annem. Annem niçin ölmüştü? Bilmiyoruın. U
#çirdiğini de hatırlamıyorum. İşte· annem yalnız bir sabah ölmüştü. Gece ba
e gitmişler; geç vakit gelmişler; ertesi sabah da annem ölmüş. Şimdi
Annemin ölümünün gizli tutulur muhakkak bir tarafı var. Ben bu s
· . Yerimden fırlayarak doğruldum. Gözlerim ıslanmıştı, galiba ağlıyôrll1.1:l;
tum ve onun ellerine sarılarak yalvardım:
11.im şeker dadım, son ümidim sensin. Senden
sana, benden bu hakikatı gizlemeniistemiyorum.
·11~ ne oluyorsun Scarlet ?
muz buhranlar içindeyimdadıcığım.
let, ben senin dün akşamdan sonra uslandığını hatta uslandığını değil,
tahmin etmiştim.
.andım dadıcığım,fakat püyük:bir.vicdçUJ. ~zabrjçindeyinı.
bunları artık .' unut>veir,;1.Ş~)T,;lipctlc;(.)11~11qey~~t~ftll yeni·ufukları açılıyor.
.eler tasavvur ediyorduın;şirrıdksen11e.lerdüşüııüyg17şııp..
sız dadıcığım,ben bu sırrı çözmeliyim.
i sırrı kızım?
m. niçin öldü?
iri ilahi...
Jam.
edilmiştir.. F
. . . . az, annem muhakkak suretle bir hiç uğrjlı.lt.·ı·;·ı./1.<urban
,. . .tıx,,.. ,·.
11.değilse yarın vereceksiniz.
(!elilik yine çocukluk, Sen hiçbir zaman uslanmay~.ç~sın.
.ısrarlarım karşısında,:ft>\perişan görünüyordu, Yü;jpü avuçlar~/ii,
aşladı. Onun kollar~~~ tuttum, başı göğsüme c düşmüştgr<fü
dımm ?u anında, ~illıtir
ıstırap altında ezildiğini hissedirpı-,
rum ki, anneme bır{~~{s>ynamnıştır. Dadım nıçın hıçkırı)Tot
en bu sırrı çözmeliyiı1#Ne anneme yapılanları ortaya çık.
zalandırılmalıdır.
. ..
artık dadıcığım. Ne kadar göz yaşı döksen ve ne kaqarj(.~ğl
(lan kendinizi kurtaramayacaksınız. Annemin kemikleri
şanı annemle görüştüm. Bütün hakikatleri baha söyledi.
gözleri yaşlarla gözlerime baktı, dudakları titriyprqijfx.~~.~0/~~.Şl<),l"ıiiiç#ıde
tamıyon ve konuşuyor: Sen delirmişsin Scarlet, :rzic~~q~r~tp~~rcıJıuılJıtak
seni görmek istemiyorum. Ben senin hakkın(.ial(•i(}q~~~~feı~tiwi
bµ. . (.lt).(.İan
iyorum, Başınıza geleni çekiniz. Baban gelsin, ycl17ı,gqaniJ~z;i yok, buradan
u

..

an yok, müsaade edemem. Edemeyiz. Beu>filq.rl~~~~~ısrar etmeyeceğim.
aydınlatır.
·
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aha uzun konuşmadan odama çıktım. ve bütün bir gün kendLk~
eçirdim, Kah roman okudum, kah koltuklardan birine uzandım.
·şündüm : Şimdi daha iyi hatırlıyorum. İçimiz ışıklarla kaynaşıyqı.-,
denizle birleşmiş, ayın ışıkları kayalarda raksediyor, içimizde al~v
ecelerin alevi ve renkleri içinde yanıp tutuşuyoruz. Yıldızlar
. Bu anımızda dünyayı geceyi, denizi, ağaçları, kayaları velhasıl he
ltıda görüyoruz. Fakat birleşmek için aramızda uzun mesafeler Vfl.f;

· e bir alev yığını dökülmüş gibi yanıyoruz. Fakat içimize ne bir elin .bir
ne de gönüllerimizeserinleticibir rüzgar dalgasınınkarıştığınıhissediyoruz.
a tutulanlar olgunlaşıyorlar. Çünkü hissediyorum ki onunla tanıştıktaıi
yatımda bir inkilap ve kafamda ise bir olgunluk hüküm sürüyor. İçimde onlll:l.
but karşısındayım. Mabede girmek istiyor. Belki demir kapı karşısında (!.:l.
bir mümin gibi yüz sürıneye hazırlanıyor. Ona cevap veriyorum : "Olınazjr;
unla bir daha görüşmeyeceksin!
çjp babacığım?
iseler bunu icap ettiriyor.
t nasıl?
ısrarın lüzümu yok. Söylediğimi bir kere söylerim. Onunla bir kere daha.
sin.
sinirli bir halde çıkıp gitti. Hemen dadıma koştum ve babamın vaziyetini
hayret içinde kaldı:
e kızım, dedi. Ben akşam onunla gizli görüşür ve anlaşırım. Her halde babanın
e bir hikmet var.
acağım dadıcığım, Sac.it'c\ t~lef9,:ı etşe~'?
~ye telefon edeceğiz? Kiırıbjlµ- Şa.çitiPUişaatte.nerededir?
elde olamaz mı?
· etmiyorum.
ere telefon edelim.
:qndaoteli aradım ve Sacit'i sordum. Bu sabah oteli terk ettiğini söylediler;A.,ı
adığını sordum, fakat her nedense cevap alamadım. Bundan sonra ne<
a, bir cevap çıkmadı.
iki gün eve gelmedi. Sacit'in görünmemesi beni adeta çıldırtıyqı.-d.-11.. ~t~Jı
etmişsem cevap alamadım. Akşama doğru ondan iki ~sıfırlık bir m~R'tµp
ektubu açtım: "Scarlet ayrılışıma müteessirim. Vaz;i1~~~.< ı,gyfo\~'
ık." Bayılmışım. Dadıın sinir kolonyalarıyla sinirlerijl~~şt~;g
or, bir türlü ayılaınıyoruın. Beni kollarına alarak yatağa.)tı~f~'
n, dadımla babamın sesleriniişitiyorum. Babam çok sinirligöri.i:ı;ıi.iyqr:
,t nerede? Diye soruyor.
korkulu bir sesle cevap veriyor. \I"''··
da, odasında, birdenbire hastalarj '
ses. kesiliyor, gizli bir şeylefi}llif~uyorlar
sedıyor. Babamın tekrar gürleyen ·
müsaade edemem.
akşam rahatsızsınız,kızın yanına çıkmanızarazı d~ğ.İIW:1.
evap vermiyor. Dadım devam ediyor:
::ı;ı gizli bir şey olmaz. Muhakkak her şeyi öğrenmeliyim.Babanı cevap veriyor:
şey öğrenemezsiniz.
müsaade etmeyeceğim. Scarlet'in yanına çıkmayacaksınız. Sonra, babamın
11.erdivenlerde işitiyorum, arkasından dadım da koşuyor. Merdivenlerde bir
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.uyor. Babam hiçbir şey dinlemeden
doğruluyorum, babam :
ılsın Scarlet ? Diye soruyor.
rahatsızım babacığım.
miş olsun.
ekk:ür ederim.
it'ten mektup aldın mı?

odama

giriyor,

babacığım.
ap verdin mi?
s malum değil.

t

iyorum.
.ektubu görebilir miyim?
yerde duran mektubu babama uzattı.
büyüyen gözleri ve titreyen dudakları karşısında heyecan duyuyoruz:
"Scarlet ayrılışıma müteessirim. Vazifem böyle icap ~++:~:.,~
elindeki mektubu parçalayarak pencereden fırlatıyor:
irine karıştığını görüyorum.
! Diye yumruklarım, sıkarak pencereye doğru yürüyor.
iniyorum, yataktan fırlayarak, önünde duruyorum :
yalan söylüyorsun. Sacit'e alçak demeye hakkınız yoktur. Bab
Dadım koşarak ona mani olmaya elışıyor.
müsaade edemem. Sen bu' akşam . hastasm. Jiayır, bunu da... Dad
J.ıhakkak surette dilinin altında sakladığı bir şey var. Babam
şezlonglardan birine fırlatıyor. Dadım durmadan bağırmaktadır:
bunu yapamazsınız.Babam haykırıyor.
diyotum sana, daha fazla komuşmadan, buradan çık, git !
ç1rtık, Siz tamamen delirmişsiniz. Bundan yirmi yıl ..e""el ~X~'
a ne duruyorsun. Biz seni kovuyoruz. Haydi arkanı göster.
üzerime kapanıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıygf·
Yan eden komediyi ben de göz yaşlarım arasında seyrediyo
abama mı yoksa dadıma mı sığınacağım?J~türlü karc11"y7~
Babam niçin Sacit'e küfrediyor? :l1ii~ti;onunla . .• Ş?{f
dadımın göz yaşlarına karışan gi.)e:tiı>yaşlaırım <h°
rum. Yarabbi ne oluyoruz? Babam niçin üzerime yiiı-~,
eye varamıyorum, yalnız kafamda dolaşan" Niçin" den l:>;;ışl{.
beni kolları arasında sıkarak kendi odasına götürdü..Ela
leyerek
başına benim odamda kaldı. Ben de dadımın odasında.
ce dadıma
iç yüzünü bana anlatması içip rica ettim, dadıınbt~
Beni eliyle
ıktan sonra kapıyı kilitledi ve kendisi de şezl?fü~
aıctı. Uyuyup
niyoruın ama ben bütün bir geceyi zaman zaınap./lı.iç ak göz yaşlarım
dim.
kalktığım zaman babamı odada bulamadık.• Dac1.n.n.
?!arak evi ve bahçeyi
ye telefon etti fakat kat'i bir haber alamadı. Ha;iciy~cl~n.~erdiklericevaba göre
dairesine gitmemiş. Geldiği zaman bize tekrar telefon edeceklerıniş.

)'a~
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l:lll').a doğru babam eve telefon etti ve ilk vapurla

ı..,vrn..ua

erimizi almış ve akşama dönecekmiş. Kendisinin gidip
söylemedi. Biletlerimizin gelmesini intizarla bekledik.
gelen bir memur, bize biletleri getirdi ve vapurun Cuma günü
Babam gitmeyecekmiş. Bizi de ihtimal göremezmiş.
hazırlıklarımızı şimdiden yapmamızı bildiriyor. İki gün
Baki hayatımın büyük hatırasını taşıyan İstanbul'a artık veda Prtnrru·r
anın bize göstereceği elim sahnelerine intizar ederek hazırlığa ua~ıauıı
emri üzerine İstanbul'dan kalkan bir Vapurlahareket ettik.
diğim İstanbul'dan yine göz yaşlarım içinde ayrılıyorum. Benim
sözüm yalnız şu oluyor: "Kızı kadın yapan İstanbul".
yolculuktan sonra kendi evimize kendi mühitimize yerleştik.
ızerimde bıraktığı fena tesiri bir türlü izah edemiyorum. İki gün raha
her istediğimiyatağıma kadar getirdi ve bana elinden geldiği kadar 1- •
ünümüz ahenksiz bir hava içinde geçti. Akşama doğru
tık. Bilmiyoruzfakat Londra beni bugünlerde hiç de tatmin etmiyor.
.ezevk almıyorum.Konuşuyoruz:
· çok durgun görüyorum Scarlet.
de· hissediyorum dadıcığım,'fakat her nedense neşelenemiyoruın,
ajıdan da bir cevap çıkmadı, ben de onu merak ediyorum.
ıanıı düşündüğüm yok.
*Iısın kızım.
sözlerini işitmemiştim. Eve döndüğümüz zaman
heyecatılıgörünüyordu. Ellerftitreyerekmektubü açtı ve bana
:i görmeden ayrıldığınızamüteesserim. Fakat böyle.hareket
k emelim vardır, eğer mua:ffak olursam kendimi dünyanın
1.ıl edeceğim. Sizden mektup istemiyorum. Beri hiçbir

1

mektubu
ördüm. Fazla müteessir olmuştu, yanına
eye başladıın. Parmakları saçlarımda dolaşıyordu.
let, dedi, babam delirmiştir. Çok korkuyorum,
am hastalanıyor mu dadıcığıın?
kızıın, bundan yirmi yıl evvel bir kere • füı.şt~lanmıştı.
astalanmış diyorlar.
••; ; .,
zavallı babacığım. Demek ki onun bu dµnya üzeriııd.elq
iştir.
bana dargın görünüyordu:
ban bedbaht değil bir canidir.
ıl dadıcığım,cani mi?
teessüf öyle.
yorum dadıcığım.
.imı daha fazla konuşturamaınıştım. Mektubu "".u""u.
ah. kim bilir bize daha neler gösterecek. Kim bilir
({yazılmışsaçekeceğiz, diye söylendi.
ım dua eder gibi konuşuyordu. Bu akşam bütfuı.~~şş.~si~etiüzerinde. Beraber
dik, yemekten sonra da odalarımıza çekilerek • yataklarımıza girdik. Şüphe
Babam bir cani ha. Fakat nasıl? İnanmıyorum babamın böyle bir ruh taşıdığına,
t

73

.• ·• • Dadım babamı mahvediyor. Fakat mçın bunu
I)adırtu hissediyorum ki bana .bir şeyler itiraf etmek
p söyleyemiyor. Dadım her ne•.derse desin babamın bir
,ı,ı:emıyoruın.
ğımın başında duran babamın gençlik resmine dalıyorum: .uau,;u.u.

afaza etmektedir. Gözlerinin cazibesi, bakışlarındaki çekicilik
abam nasıl bir cani olabilir? Dadım yanılıyor. Bu güzellik bu
ig zaman bir cani olabileceğini-ifade etmiyor. Zaten babamın
onu böyle çirkin hareketlere sevk edebilecek bir hal .y.'I~·~;
p.µn hakkında böyle bir hüküm vermek kadar mantıksızlıkolamaz.

***
sonra babamdan bir telgraf aldık. Bankaya bin sterlin yatırdığım
e devam etmemi bildiriyordu. Dadımla bu habere çok «Pv1nrl1lc
1<:aJım tahsilimi.tamaınlamam.jçin kolej idaresini gördü ve
men yatılı olarak koleje yenidenkaydoldum.
bu ikinci gelişimde tanıdıklarımın hiç birisini bulamadım. Sınıf arkad.™
adan ayrılmışlardı. Yalmz bunlar arasında küçük, sessiz ve
ı: Olivia, onu yine burada buldum, Ailesi çok zengin olmadığı v.uıvuv
lçre gönderemediklerinden tahsiline burada devam ediyor ve hususi
,rde dersler alıyordu.
ile dostluğumuz daha. sıkı devam ettiriyorduk. Hafta tatillerini
ela geçiriyor, günlerin ekseriye .bu, boş S81ltlerinde roman v•w.ru.ı.
gerek eğleniyoruz. ,ı\ile.~iniıı . l.>ü~H-1} J~ı-~l~um p.ığıp.en misafuliJ9çf
qruz. Arada bir.. kç11di..~etJ.c:l~er~~z.w,çJçı-e
vçy~ sinemaya gittiğ~
için . artık ikinci. plfuıc:l; .g~liyor..Ç.ijrıkü .· her . ikimiz. de
,µştük. Kalbimizin bu yolc:l~f}'ıel~.çaıilivuruşlarını yine. içimizde
.qçsizliğikarşısında ancak birbirimizetebessüm edebiliyorduk...·.
s münasebetiyle kolej, hummalı bir surette yıllık müs
~eyetinin eser seçmek hususun,da. aralarında çıkan anlaş
speare'nin Romeo-Juliet isimli .eseri temsile karar verdi.
olabileceğimi tahmin etmiyordum. Fakat müdirenin
.yetinde kaldım. Hatta hocamızın "Sen. zamanımızın
iğini hala hatırlıyorum. Romeo rolü için d
izcilik tarihinin iftiharı olan Nelson değildi.
bir özellikte masal kahramanlarının ihtiş
kabet yapabilecek bir heybette genç ve
hakkında uzun boylu izahat vermek teferruata .l\ıa\#.1~
~k güzeli. Bir gün Romeo- Juliet'in provalarından çıkıyo,.
f, sizinlegörüşmek istiyorum diye önümü kesti,
bir zaman dedim, dinlemedi ve muhakkak surette
ldum. Mektebin bahçesinde yürüyoruz, sessizce
girdiğimizzaman durdu, ellerimitutmak
dedim, buna müsaade edemem.
Diye yalvarmayabaşladı,
asebet dedim.
dedi, senin karşında erkekliğimi ,.•••.•.•.•.J

Juliet'im olmaz
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af bir gençsiniz, dedim.
boylu aşk oyunları yapmamıza-ne lüzum var dedi. Sizi
erse ailenizle de görüşürüm. Babanızın adresini veriniz, yarından
.urum.
.hamı bulamazsınız, bu imkansız .
•••. ?

.çın.
tµ:ıkü, babam burada değilir.
rede ise ben gider bulurum. Babanız.başka bir şehirde ıni yaşıyor?
yret !
et, babam İstanbul'da yaşıyor. Biz.deıburaya yeni geldik.
İstanbullu mu sunuz ?
, buralıyız,fakat babamınvazifesi-icabıorada bulunuyorduk.
geldiğinizhalde babanız niçin gelmedi?
le icap etti, babamın vazifesi henüz bitmeıniştir. Hem de
;. ben kolejden sonra üniversiteye girerek tahsilimi ikmal edeceğim.
eyeceğimiteessüfle söylemek isterim.
çıkar ben tahsilinizin sonuna kadar beklerim. Zaten ben de
ekkür ederim fakat ben nişanlıbir kızım.
O gün Nelson'a yalan söyleıniştim. Fakat niçin yalan
erinliklerine kadar girınişti. O da Sacit'in yerini doldurabilecek
bu tarihten sonra hayatıma karışan ikinci erkek Nelson olu
ığım, sinemaya gittiğim zamanlarda bizi daima Robert
at Robert zengin bir ailenin çok şımart
sôylemiyordum. Olivia ise benim . her<şe;
bir şey de yoktu. Olive için de Broklesby
u için Olive'nin ona ısınıpısınınayacağınıbir türlü
il gecesi müthiş bir rezalet oldu. Romeo ile Juliet'in ö ..
on'a vermişim ki dakikalar geçtiği halde bunu fark ed
rduk. Tam bu sırada sahneye atılan Robert , Nelson'a ·
e duelloya davet etti. İki genç sahne üzerinde bir hayli dö
aladı ve bu sahne de bu şekilde kapandı.
e olduğu gibi hakiki hayat sahnesinde de Paris rolünde
n ile aralan açıldı ve birbirlerine müthiş bir şekilde dü;,;;111411
öldürmek için birbirlerine tuzak k~ij~!~· Benim
i.r sabah dadımı aratan okul idaresixJ$~filılıı:elimden
a tekrar eviınize döndük. Dad
içbir izahat vermedim. Bir gün Nelse.rFevımıze
··ıyledi. Dadıma yalvardım ve onunla görüşmeme razı
aman ilk konuşan o oldu:
in mektebe bana bir mektup göndermedin Scarlet?
le bir şey lüzum hissetmedim.
yazık Scarlet senin için canımı feda PtmPvi
atımı mahvediyorsunNelson.
on ağlıyordu, ayaklarıma kapanmış,
klarının saçlarımda yaptığı tesir Sacit'in
bana.
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danıyorsunuz Scarlet eğer Robert'e beni tercih ediyorsanız alda.m:
ğu olabilir, fakat ben de ... Devam edemiyor, hıçkırıkları onubo
karşısında göz yaşlarımı tutamayarak.
nirahatsız ediyorsun Nelson, dedim. Sükunetle cevap verdi.
rahatsız olan sen değil, benim iMiss Scarlet. Hayatımda sızın
:ya izah etmek istemeden sustu. Fakat gözlerini silen parmaklarını tu
olur Nelson, dedim, göz yaşlannıznsilmeyiniz, Bu yaşlar size ıstırap
ızellik getiriyor. Göz yaşlarınız sizin için uğurludur.
on gözlerimin içine bakarak mırıldandı:
sizin gözyaşlarınız. Bana her şeyimi unutturuyor, ağlayınız siz de be
.. üz. Ne olur Miss Scarlet? Göz yaşlarınız sizi olduğundan fazla güze"
arı, ağlayabildikleri kadar ağlasınlar.
ahalarla gülüyordum, Tükenmeyen gülüşlerim karşısında onun da
aman, hayret ettim. Sahnede olduğu kadar hayatta da bir aktör
elson, artık vazgeçmiş karşımdaki koltuğa oturarak susmuştu.
enbire değiştiniz dedim.

ü, belki gülüşleri de samimi idi. Fakat benim ayakta duruşuma hayret
tiırduğu yerden doğruldu:
ersiniz, dedi, fazla dalgınım siz oturmaz mısınız?
ekkür ederim.
ırada dadım da yanımıza gelmişti. Onun yanımıza gelişi, Nelson'u sinir
men:
saadenizle ben gideyim, dedi, bir gün fırsat düşerse tekrar görüş"
~; güle gidebilirsiniz, fakat bir daha buraya gelmemek üzere. Dad
son da bana bakıyordu, Dadım bu bakışlar karşısında değişmiş . de"'·
den çıkıp gitti.

***
o akşam benimle hiç konuşmadı. Odama yalnız }gidim. . Ve
abalı kalktığım zaman dadım beni yanaklarımdan öper~k güycı
J>
1
rmuş gibi, saçlarımıokşayarak:
: Jc
ün bize geliyorlar dedi.
er? Diye sordum.
rt ve kız kardeşi.
lenmiştim:
davet etmiş? Ne münasebet?
cevap vermedi sualime , yine ben cevap verdim:
hakkak siz.
münasebet kızım, dedi, sizi tanıyormuş.
tanıyormuş?
ert
böyle birinitanımıyorum.
iseden haberim var Scarlet, niçin benden gizliyorsun?
eyecek bir şeyim y0k dedim ve hıçkıra hıçkıra.(ti~Y~:CJ:JişJc1,9-µnrDadım
yark, gözlerimi siliyorve yalvaran gözlerle banaJ.:>~ı~~ı-~ · .. .:. ·.· .:..:.? .:.
aade ediniz dadım, dedim, ben bugün · sineınaycı;gicley41ı>w ijei beni · eyde
ır, müsaade edemem dedi.
in ? Diye sordum.
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ansız, diye cevap verdi.
etmek mecburiyetindeydim.

Cevap vermeden odama

vın..uıu

:R,obert'i görmek istemiyor, temsil gecesinde Nelson'a
9mülerek yapmış olduğukıskançlıkshiç bir zaman gözümün uııuııu\',
·111 roman okudum, yazı yazdım ve günümü bu suretle geçirdim.
mdan da bir haber alamıyordule Babamın bir daha İnzilter
alı. idi. Dadım babamın mektubunu· okuduğu zaman
abalarında gizli bit mana taşıyordu:' Benim ıstırabım karşısında
iğimi sarmış ve beni çok üzınüştµ.. Fakat dadımın babam hakkıııµ,
im. Babam nasıl bir cani olabilirdi ? Dadımın "Baban bir canidir"
gözlerinin yaşardığını görmüştünı.<Acaba bu yaşlar neyin ifadesi idi?
alekelenmiş bir katildir? Dadımın.ifşaatınabir türlü inanamıyordum.
füceleriml~baş başa kaldığım sırad::ı dadım odama girdi ve misafirlerin
Rahatsız olduğumu söyledim, dadım bana darıldı ve muhakkak surett;
etti. Dadıım kırmayarak misafirlerin yanına indim. Robert herhalde b
in bugün çok şık giyinmişti. Kız kardeşini ilk görüşte beğendim. Güzel
Robert'e benzemiyordu. Violet çok sevimli görünüyordu. Yanlarına ôt
kız bana ağabeyinin bir hediyesini verdi. Robert' in ricası üzerine. lıe
mı ve mümkünse gizli tutulmasını ısrar etti. Romeo-Juliet hadisesi
Robert oldu.
n ben de böyle olmasınıistemiyordum Scarlet, dedi.
rt'e cevap vermeden o şöyle devam etti:
.erime hakim olamadım. Varlığımın yıkılış ve senin
beni çılgına çevirınişti. Ben samimi lıislerleitiraf ediyorum. otıılllıı
ne yapardınız?
erınedim. Bu defa Violetkonuştu:
t affedilmeyecek derecede bir hata işlediniz,
ere daha yüzünüze bakmazdıın.
.e düşünme Violet, erkek ruhu sizin anladığınızd
'ekten veya ölmekten zevk alan insanlar vardır~t
ve:
irenize teşekkür ederim, dedim, eğer darılmazsanız,
y~c,eğiın.
yorsunuz <Miss Scarlet. Tahmin .ettiğiniz kadar
p veriyordu:
Scarlet çok nazik ve çok kibaır bir kızdır ağabey.
beni de rahatsız ediyor. Sij t~.prübesizliğinizde
Fakat elbette Miss Scarlet b
teşekkür ederim Miss Violet, dedim.
.t ağabeyime de teşekkür ctmenizidstiyonım Miss
üddet sonra belki... Violet gülüyor,
ive dargın bir halde bakıyor.
essir olmayınız Mr Robert dedim. Hemşireniz
peklemek mecburiyetindeyiz. Nelson' a
geliyorsa yamlıyorsunuz. Her ikimiz de
K:. Akşam yemeğine beni beraber
sürdüm. Gittiler, fakat giderken

hislerle
Rahatsız
arayacaklarını
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çekildim ve Robert'in hediyesini.açtım. Gözlerim yaşıarıa

yakuttan bit güneş gibi yanıyordu;.<Dadım"bu sırada odama
et içinde yanıma yaklaştı ve. :
let, dedi, bu yaşlar her halde ıstıralJ.1111Z değil, .saadetinizinyaşlarıdır
gözlerimlegülerekcevap verdim':
ar belki kısa bir zaman için bana.saadet getirebilir. Fakat ben,
ını istemiyorum. Sonu gelmeyecek olan saadetlere susamış bulunııyq
, Robert'in hediyesinieline aldı, zevkle ve heyecanla seyrederek:
hediyenin maddi değeri 200 sterlindir, dedi, fakat manevi kıymeti.isy.ğ
le şeyler beni tatmin etmiyor dadıcığım.
e yine hudutsuz bir ıstırap vardı. Engin hayallere dalarak, gö:z
kadar ağlamak ve hıçkırmak istiyordum. Fakat ne çıkar, bütün bir
esinde ezmektense, neşenin ve saadetin kaynağına gömülsem ve pelllğı
bütün bir ömür kuşlar gibi tasasız yaşasam olmaz mı diyorum. F
orum ki, bir gönül hastasıyım. Aşkın çıldırtıcı yıkılışı içinde kendi.•er
ar kazıyorum? Küfrediyorunı, hayata ve insanlara lanet ediyoruın,jçj
uhran var. Kalbimi parçalayan bir sızı, beni geçmişteki hayatırnnı
e orada yalnız Sacit'i görüyorum. Deniz bir kumaş gibi, ayın ışıklarıy
Ilarmdayım,içimde onun sesi dalgalanıyor : " Bana saadet veriyor8ll11..
harikuladesi sizsiniz. Bu yol, bu saadet duygularıyla kaynaşan ycıl
an ve nasıl ? diye düşünüyorum. Sacit kalpsiz bir insan olamazdı
ssas bir erkekti. Niçin ondan u,,zaklaştırılıyorve niçin hep onun.. ry.
hayallere dalınıştırn, Sacit'in rüyah.>gözlerini gözlerim görüyor, e
rum. Saçlarımda dolaşan parmaklarının ıstıraplı, fakat zevk; verici
aşkın esiri yapıyordu.
a göz göze geldik. Başımı çevirdim o sordu :
fazla dalgınsın Scarlet,
n cevap verdim :
düşünüyorum.
,yorumScarlet Sacit'i düşünüyorsun,
a. darılmak istedim fakat yine vicdanım müsaadeseımedi,
k mevzuu değiştirmek için Robert'ten bahis açtı.
'\alakadar etmez diye cevap verdim.
sinirlenmişti:
gidiyorsun Scarlet diye
tahammülüm kalmd~)j~ıcığım. Siz beni
Beni adeta bir kukla yaptı~~~~W~onuşmayanbir kukla.
bu sözlerim karşısında müteessir olmuştu :
. bizi yanlış anlıyorsun kızım, dedi. Saadetin ı:suırnawı.
Iterclh etmek mecburiyetindesin.
a imkan yok dadıcığım, fazla ısrar etmezsen çok
çsin, tecrübesizsin ve zamanla hatanı
aklanmı bükerek cevap verdim :
erime inanmanı istiyorum. Bak, vaktiyle anneciğin.~/ d.e}ı:ıyni şeyleri söylemiştim.
gibi beni dinlemedi. Yazık değil mi ? Gençliğini, güzelliğini topraklara
ne mana vardır. Scarlet, üzerine titriyorum. Kalbinin hassasiyetini senin
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· · ıstırabı hissetmiyor değilim. Hayatımı senin ıçın
ünü sana vakfetmiş, acılarınla ıstırap duymuş, saadetinle
in?
düşünme , o bize saadet değil, ıstırap getiren bir insandır. Ji

her şeyin, senin için gizli· kalmasını arzu ediyorum. Seni d
Scarlet.
ı.rrı kollarım arasına kapandı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
karışıyor ben de onunla hıçkırıyordum. Kulaklarımda dadımın
· : "Vaktiyle anneciğine de ayni şeyleri söylemiştim, o da senin
nıçın, niçin annem dadımı dinlememişti ? Acaba annemin ölümü bir
?< Dadımın ayaklarına diz çöktüm eteklerine sarılarak göz yaşlarımı silcl"
hoğularak yalvardım.
e dadıcığım, annem hakkında ne biliyorsan söyle. Benden niçin gizliyorsun?
at hiçbir vakit zaman mefhumununiçinde kaybolmaz.
durmadan karşımda hıçkırıyor, fakat hiçbir şey söylemiyordu. Ne kadar ış
kadar yalvarmışsambir netice vermedi. Dadıma bir türlü söyletemedim.
ün bir geceyi buhranlar içinde geçirdi. Ertesi sabah çağırdığım doktor da :f~~
i. Ümit kesilmişti. Günler geçtikçe dadımın vaziyetinde daha ciddi bir:.. seyip
beni gittikçe korkutuyordu. Violet bizde kalıyor, Robert günün ekserj
aıhtedir doktorlarla gelip gidiyordu. Aradan bir hafta geçtiği halde, dadımda
içbir gidiş görünmüyor, akla hayale gelmeyen.birşeyler.söylüyor,sayıklıyordu.
ar günü idi. Robert yeni bir doktorla geldi. Dadıınr uzun boylu muayene:eden
,hlikeninmevcut. olmadığını.söyledi, Bu/~i3Llıastalıkl~111bir kalp buhranından
e uzun bir istirahattan/ sqmai !(~,cl~~ g~lyc~ğiııiti:!~~( ederek çıkıp.«gitti.
ktorun verdiği yeni ilaçlar sayeslııci{.rdaciıiıır¥<ig~ s91~:1.f~!1.ciine· gelir gibi old11,,
açmaz beni aradı, hemen yanına>koşt~, yatağll!i/8~·1<:µ.lciuın ve gittii(ç~
olan yanaklarını okşayarak ak · saçlarıq,ı;.(.~.mneye .~işlı;ıciım.. Dadım ölü
le:
. nerede Scarlet ? Diye sordu.
gelmediğinisöylediğimzaman, hayret edep.gözlerle gözlerime baktıy;~
demin yanımdaydıdedi.
·
babamı rüyasında gördüğü kanaatiyle biraz '<:f1şarıya çıktığıq,ı, nı
ledik, su istedi ve su verdik.
ve ben çok seviniyorçluk.Demek ki , dadım artık iyileşecekti.
n .doktor onu dahaJ~f buldu, ilaçlarına müntezaın ı:levaın;et131e
aparak gitti. badım ğ11,;~jectiondansonra daha iyi açılmıştı. Şiit
:~ gülerek ilk defa no~J,b[(Şekilde konuştu :
önden beri hastayım ç~bı , ,
.fta oluyor dadıcığım.
korkmayınız, tamamen iyiyimve daha iyi de olacağım.
irden cevap verdik.
t

gittikçe neşeleniyordu.
fee denizler içinde yüzüp durdum. Hep dalgalatla/i:pğğµşµyQrd.iu:ı:i; Biraz da
hatırlıyorum, öyle değil mi çocuklar ?
gülüyorduk. Dadım devam etti.
) sen de burada ha, bana demek ki yardım eciiyprsurı. Meınnunutrl · Violet,
ekkür ederim. Sizi fazla üzdüm.
ağol dadıcığım.Biz senin emrinde seferberiz.
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geç saatinde Robert' in anne ve babası da geldi.
duna elli sterlinlik bir çek bırakarak gittiler. Bu servet beni
flan Sacit'in benden uzaklaşması, diğer taraftan babamın
"bağlıyordu, Robert güzel sayılmazdı, fakat serveti ve benim için
.t adeta beni çıldırtıyordu. Violet'e bakıyorum, o sanki
rimi anlıyor gibi bana bakıyor ve şunları söylüyordu :
esuduz değil mi Miss Scarlet ?
uyduğunuz saadet kadar sevinç duyuyorum Miss Violet.
adım da söze karışıyordu :
ocuklar, görüyorum ki neşelisiniz.Saadetinize iştirak edebilir miyim ?
adıma Violet cevap veriyordu :
izim saadetimiz senin neşen, bizim ıstırabımızsenin saadetin
dun memnun gülüşlerle tebessüm ediyor, ben onun
öpebildiğimkadar öpüy.orum.O, bana sarılıyor, beni öpmeden kokıuyom,

~;;,aıuııı

***
dımı dün araba ile gezmeye çıkardık. Violetle ben onu ortamıza alar
gezdikten sonra Violet'in evlerine gittik. Geceyi orada geçirdik. Robert
gösterdikleri alakayıhiç bir zaman unutmayacağıni.
}n sabah babama uzun bir mektup yazdım ve bütün hadiseyi en gizli tı:ırı:ıtimı
Mektupta dadımın hastalığına daha geniş bir yer verdim. Biraz da
Violet'in bize yapmış olduğu iyilikleri. saydım.
[smdırmak mecburiyetinde idim. Bu ailenin bize
teklifini
mı, Bu mektubumuzda günJ.e:p
hususta bir şey söylememirica ediyor w• .. h ••••
l:,~rt senin içip tam bir eştir, diye beni
ıının hastalığına hürmete onu kırmamak veya tekrar
rak etme, dadıcığımdiyerek onu yatıştırmaya
şimdi tamamen iyileşmişti, yine eskisi gibi ev
dırıyor, yeni perdeler asıyor ve muhakkak surette
.~ doğru Robert ve Violet geldi,f;izi alarak evlerine
11
iBar"a gittik.
bir aradan sonra ilk defa olar
babasıyla dans ettim. Robert'in
ive evlerininyıldızı olacağımı da·
,rt'in kollarında dönerken hep SacilJtfıl~~tırlıyordum.
böyle dönmüştüm. Fakat her neden,s~} Sacit'in
ğsünde hissetmiyordum. Sacit'in kalbi üzerine
heyecanlanırken hep kendimi ona vermek
. Fakat bu akşam her nedense aynı heyecanı
olmama rağmen, bu gecenin eğlencesi beni hiç de
alık Robert dalgın olduğumu hissetmiş olacak ki, uu.u.Clf',.+~,,,9,1
sordu:
mısınızMiss Scarlet ?
t""'f""'ı.u.ıı"'n.. için kendimi o kadar zorladığım halde, yine olgun bir nazarla ona bakarak
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.<llıatsızlığun filan yok fakat babamın burada olmayışı, galiba
Mr. Robert.
rak etme Miss Scarlet, babam, babana her şeyi yazacak. Her
arlet'in saadetini düşünmeyen bir>baba değildir.
Fakat kendinizi fazla yormayınız, sonra hastalanırsınız .
. ekkür ederim Mr. Robert.
amıza dönerken: Robert hafif bir sesle kulağuna şunları fısıldıyordu
ık saadet kuşu kapımı çalmıştır Miss-Scarlet. Mesudum ve mesut uıava¥,J,.L,,

***
rt'in babasına gelen cevapta, babamın vazifesinden istifa ettiğini ve
ayrılarak İngiltere'ye döndüğü bildiriliyordu. Mektubun taşıdığı
e kadar İngiltere'ye gelmesi icap ederdi.
yri günler takip etti. .Fakat ne babam ne de ondan bir haber gelmedi.
üzülüyordu. Robert hemen hemen her gün bize gelip gidiyor,
•Y•·• çağırıyordu.
Dadımın üzüntüsü her gün biraz daha artıyor,
Aradan günler değil aylar geçtiği halde babamdan hiçbir ses çıkmamıştı,
a geldi ve benimle konuşmak istediğini söyledi. Dadun fazla

t diye söze başladı ve şöyle devam etti, içimde garip hislerle. d
lindeyim kızun. İçimde dolaşan bu garip hisler bana babanın gelrrıı
teessir olma kızım. Allali böyle istiyor ve böyle yapıyor. Alnımızın: y:
apalım ?
sözleri barut hüzün. veriyordu . I-lıçkµ-ıklaı]~ıttu.taJnadım ve dad
sarsıla ağlamaya başladım. Dadım> .tesylli . yoluyla
etme kızım diyor, her şeyin bir çaresi bulunabilir. (¥'yni
ir. Robert'ler bizim her şeyimizdir.
·
imkan var mı dadıcığım. Babamın yerini kim dodurabil.ir ?
varlığı beni alakadar eder dadıcığım. Çok talihsiz bir
im şimdi de babamı.
elleri saçlarımda dolaşıyor ve ,~da bir dudaklariylA beni
hazırlan ve Robertlere gideceğ~;{dydi.
istemiyordum :
> i,
şanı gidemem dadıcığım, dediıntiBiraz rahatsızım.
kızım, Violet' e ben her şeyi anlatacağım. Bu akşam gitrrıeriı
t.mez misin dadıcığım ?
razı olmuştu. Yalnız olarak çıkıp gitti. Gece
oyu açarak roman okumaya koyuldum. Bu sırada
ıldığrnı gördüm fakat aldırmadım. Birinciyi bir ikirıu,
ahçeden gelen boğuk bir ses : "Juliet, Juliet" diye kulağw
eye yürüdüm.
unda tutmakta olduğum tabancamı n,>nt',>-r,>,:r,>
..
nız.?
ün ihtişamıyla bahçeyi dolduruyordu. Ağaçlar
, fakat kimseyi görmüyordum, tekrar bağırdım:

. ?
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gelmiyordu, Pencereden dışarıya uzattığım tabancamı
.ttım. Tabancamın sesini müteakip hiçbir kıpırdanış olmadı.
di ve pencereyi kapayarak, kitabıriııokumaya devam ettim.
it hayli ilerlemişti. Dadım da henüz gelmediği için yatmak
asabım birdenbire bozulmuştu. Annemi hatırladım, babamı ,
üzerinde uykuya daldım. Kapımın açıldığını, Violet, Robert
işitmedim, onların çığlıklı kahkahalarıyla uyandım. Adeta bir rüya
ydın, diye alaya benimle başlamışlardı.
runuz, dedim, ne zaman geldiniz ? Ne kapının açılışını ve ne de ay;
doğrusu hayret. Meğer siz birer Şarlok Holmes olmuşsunuz da
et kahkahalarla gülüyordu:
let seni rahatsız ettik, fakat dadının da yalnız dönmesini istemediğ
obiliyle bizi Robert getirdi.
:111llun oldum, oturmaz mısınız?
ert cevap veriyordu.

'.f 'geç, biz yarın size yine uğrayacağız. Akşama da bizde oıacaksınız•
.ert'In sualine dadımdan evvel Violet cevap veriyordu.
, evet yarın bizdesiniz, oradan da "Metropolian"a gideceğiz. Her
iiyordum, babamın kayıplara karışması, annemin yıllardır ararnıı:q
acılar içinde eğlenmek, zevk etmek . bana biraz ttı~~t şeliyordu. · }:<
eye vakti mi vardı ? Kadıncağız aklına bir şey esti~~emen yapwB
i dedim, yarın akşama hazırlaıııı-11;,/ ~l~c~ş~ ~lstın;,. ·1:ft/?\
lerimiz gittikten sonra,dadnn.~ı~~t?'~)xıktıxt ·f~~~ jki>b
bavulları açtı ve her • şeyimi önüme Sffdj. J3tı ?R~il~;wnetlimü
.t kat dikilmemişipeklilergöze çarpıy~;J+~tı. Dı:ıdım. : . ·•vI;Y/ii;
r hep senin için kızım, dedi. Kayın valıdetıinhediyesi:' · ·
ordum. O devam etti :
ın sabah da terzi gelecek ve istediğin şekilde dikecektir.
ım bu akşam o kadar güzel k~~y.şµyorki, her şeyimi uııuu:µ~
anaklarını ısırarak, parçalayarak
şekkür ederim dadıcığım, bilha
'inüyordu:
)!?i;iı'?
rt çok iyi bir çocuktur Scarlet. Bir haftadan beri
YMesutbir yuva kuracağınıza eminim Scarlet. Bir
ece daha bir çok şeyler konuştuk. Ben ona bahçedeki
nedi, "Sana öyle gelmiş olacak kızım", dedi.
diye tekrarladığını işittiğimi söylediğim
yordum.
olabilir ? Diye düşündü. Fakat bir türlü
akkak yine yumruklarını sıkarak "alçak" diye h,;n,1,-,rg('g
tatlı bir uykuya daldım, sabah da geç
ak bize gelmiş, aşağıda dadıma yardım
olsalardı kiınbilir ne kadar daha
elhasıl neşeli bir güne giriyordum.
olsun diye:
ayı için de İsviçre'ye gidersiniz, diyordu.
ediyorsunuz Violet dedim.
ş
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.Q-let dargın bir halde ellerimi tuttu ve gözlerimin içine bakarak.
ayır bunu kabul etmiyorum dedi,.J3µ>fikir benim değil ağabey~
kabir şehire gitmek isterseniz ağabyyiın fikrini değiştirebilir, o sizeJ
sela Çin'e.
Jet kahkahalarla gülüyordu.
çin gülüyorsun Violet ? dedim.
tahayyül ediyorsun da, doğrusu hayret ettim.
kala sizin için en muva:ffik yer neresidir ?

n Lübnan'ı tercih ederim.

defa da ben gülüyordum. İçimizde neşe ile doğan bugünün sevinci çall<a
eµizinin saadeti içinde yuvarlanıyorµı. Düğün hazırlıkları hummalı b
Jyordu, Robert'in babasının arzususüzerine kat kat elbiseler dikiliyor,
yapılıyor, her şey gözlerimin önünde.şaşalı bir şekilde dökülüyqrdu.
.başına evleniyoruz. Bu karar katidlr... 1;3u kararı hiç bir kuvvet değişt~f
okluğunu tamamen unutuyoruz. Sacit'i hatırlamaya fırsat bulamıyorum'
de geçen günlerimiz bizi yeni bir hayata hazırlıyordu. Hayatımda yeni
yeni şayfalarda yeni bir aşkın hihayesini yazmak için hazırlanıyorum. F
lekeli sayfalarındaki isimler beni gittikçe üzüyordu. Bir gün bütün
'şündüm, fakat içimden gelen bir ses birdenbire buna mani oldu : "Siz
:frharikuladesisiniz."Bu ses bütün kuvvetiyle beni sarıyordu.
im gelmiş, dadım çağırıyor :
letterzin geldi, aşağıya gel kızım.
.Afak aşağıya indim. Terzim büyük bir itina ile elbiselerimin proval
sahibi bir kadındı. Elbiselerimin eni küçük . teferruatına kadar dil{l<::
dikişi vardı.
e doğru Robert geldi. Akş&ına> b~Y< g~lyÇyklerini söyledi,•·.¥'
fakat böyle olmakla beraber o da gelecekmiş, F'akatViolet içki istiyorııJJ
hay dedim, istediği içki olsun.
rt hemen çıkıp gitti. İşleri çok fazla olduğundan şikayet ediy9r<i
elleşmişti, Dünkü Robert ile bugünkü Robert arasında bir ço~
çime gelen bir his, bana onun İngiltere'de en güzel giyinen erkek

***
lar içindeyim, başıda mumlar yanıyor. Bu ilk defa
;vetliler bu orjinalite karşısında çok memnun görünüyorJ~,
ediyor, adeta onu alkışlıyordu. Bir ışık yağmuru altuıd~~f-\
takmıştı "Işık kız". Evet, ışıktan ;p~>kız olınuştw:ıı.<I)
Kalabalık arasında, her fırsat buld~1l yanıma geliyor
anaklarımı öperek başımdaki muınlşı~~ıılli;yltiyor.
ve .Yine
geç vakte kadar eğlence devam etti. İsviçre'ye değil, yine
du. Robert bir sözümü iki yapmıyordu.
hazırlık yapmak için o gün dadımın evine gelmiştim, yanı
iyle devam ediyordu. İki günden beri devam eden kar şehrin manzarasını
ğiştirınişti. Eşyalarımı dadımın yardımıyla hazırlıyorum, ve onunla tatlı tatlı
. Bu sırada kapının önünde bir otomobil durdu. Dadım "Robert" diye koştu.
aktım, otomobil durduktan sonra pardesüsüyle; sarılmış bir halde bir adam indi.
arla kapıya doğru yürüyordu ve babamdır, muhakkak odur. Merdivenlerden
orum ve "Babacığım babacığım" diye haykırarak kapıya koşuyorum. Dadım da
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Babama kapıyı açıyorum, hasta bir adam gibi

uauaıu

yorum, yanaklarından öpmek istiyorum, o müsaade etmh,A-ı"
eniyor, babam ona da cevap vermiyor. Koltuklardan birine
riınize aldırığı yok. Aynı şekilde odayı dolaşıyor. Biz onu
ip .çıkyor, avluda dolaşıyor, yukarıya çıkıyor benim odama
iraz oturduktan sonra, resminin önünde durarak bizim işitmevPl"'Pofr
Annemin resmini eline alarak kalbinin üzerinde sıkıyor
fışlıyor.
yıkılmış ve perişan olmuş bir vaziyettedir. Geçmiş yılların
µ'\.haldedir.Mazinin izleri üzerinde hiç bir hatıra taşıyamadığına ıııauuı~
JJ.'.tllZda kahkahalarla gülüyordu. Fakat niçin ? Bir şeyler söylemek
hafızası zekasını toplayamıyordu. Konuşabilse kim bilir neler anlatacak.I..
stadır, Zavallı babam. unutulmuş bir insan oldu. Dizlerinin yanına.
üzerinde, . babama . bakıyorum, dadım onun karşısına oturmuş}
Jetine dikmiş bakıyor. Babamın sabit bakışlarında hiç bir kıpırdanışi!y,
~çn çekti, başımı dizlerininüzerine dayadım, gözlerinin içine bakarak sord
.İ11 var babacığım ? Ne oluyorsun ?
çevirmedencevap vermek istedi. Fakat yalnız "Hıhh" diyebildi.Ben ısrar
lç, .söyle, bir şeyler söyle babacığım.
ledi:
, ha.. Ben... Evet.
babam konuşamıyordu. Dadım yüzünü çevirdi ve ellerini avuçları içt
aşladı. Dadıına dışarıya çıkmasını işaret ettim. Dadıın aldırmadı. 13.e
ıiçin ısrar ediyordum. Fakat o. ne l?ana çyyap/yeriyqr ve ne de da.<:!
ırıyordu. Babam•.. oturduğH yerdyı:ı k.ç1.JI<-.tı, \ pgç1.nµ-ı. · içindeki res·
irıneye başladı. Anneınle eyleııdilğeri g"iip.iyyl<:ilırıiş olan resi
.bpiın o ne. duruştu. Taş bir heyke.linazaI11,e.tiyle.. kafası.dik, gö
oda.tınıkapısını açarak. dışarıya çıktı, merdiyenleri koşarak .jıı,
ip . ediyoruz. Bit: şey yapmak istiyor, fakat ne yapmak istediğ
u. · Bahçeye çıktı, havuzun önünde durdu; dakikalarca ayın sudak]
kasından ona sokuldum ve :
qığımdedim, üşümüyor musunuz ? İçeriye girelim, so
çyyap vermedl., Yüzünü avuçları içine alarak bahçede
aıı onu seyrediyoruz, su kuyusunun önünde durdu.
·ar veremiyordu.. Dadıın arkasından koşarak, onu elin,
c::ığıın bir kuzu gibi dadımı takip ederek içeriye girdi.
gptürdük ve sobanın karşısına oturttuk. Bu
Fakat. babam sanki onun konuşmasından bir
üne bakıyor ye cevap vermiyordu.
sıcağından ısınan babanı, biraz kendine gelir
dç1.d11W:l yaklaştı onu elinden tutarak gözlerinin içine ı..ı.~auı.
.•. sen.;
pildi ve daha uzun konuşamadı. Tekrar dönerek
konuşmak için kendini zorladığı halde muvaffak uıcııııcı.ı..ı.
n:ıeye başladı, dadım hemen koşarak ona mani oldu.
"" bir facia karşısındayız. Robert'i taınaınen
r.duın. Babamı bu vaziyette görürse belki de
e fena bir vaziyetteyim. Kimsenin babaım
QnU bu
esin. Fakat yolculuk ? Hani yarın yolculuğa
çaresini bulup
a etmek lazımdı. Fakat Robert babamı aXrnıı:>nıı:>
panasına olursa olsun,
1

• •
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un, bir hafta sonraya tehrini isteyeceğim. Her halde Robert beni
enbire gelir ve babamı bu vaziyette-görürse ? Dadıma yalvardım :
ıcığım ne olur babamı yukarıya, odasına çıkaralım !

11.ntll da asabı bozulmuştur:
in kızım ? Diye suali sormaya başladı. Ben de sinirlenmiştim:
. babamın yukarıya çıkmasını istiyorum dadıcığım, itiraz etme , 11.e
obert gelirse onu bu vaziyette görmesin.
bu sözlerim üzerine "Hıhh'' diye içini çekti. Yine bir şeyler SP?'le
adı. Yumruklarını sıkarak oturduğu yerden doğruldu ve odadan 9~
rdivenlere sarıldı, omuzlarında ağır bir yük taşıyormuş gibi . çökırıi
rdivenleri çıktı ve benim odama girdi. Biz de onu takip ettik/\F
ıı. boylu durmadı, elleriyle perdelere dokundu, yüzünü sürdü, b~)7:
placak ki, yüzünü astı ve hemen · dışarıya çıkarak kendi odas:u:ıaig~,
ün şeklini hafızasında saklayabildiği halde niçin konuşmuyordu D
mahzun bakışlarla birbirimize bakıyoruz. Dadıma sokuldum
bir sesle sordum :
ne oluyor dadıcığım?
dudaklarınıbükerek :
,em ki, ben onun bu hale geldiğini hiç hatırlamıyorwn. f.{astc;t
µtulduğu vaki değildir. Bu defa baban başka tür1ü.lıc;tstc;tl
elleriniaçarak dua etti :
}ım sen bize yardım et. Sana sığınıyoruz, pit" şpı:ı.Sşı
etsin?
telaş içinde idi. Onayalvan.uıp~§e~ı~~@
lüzum yok.dadıcığ1111. ~IXB~,~~1~1 · ,.
ir taraftan uzun>.bir )'plçµlJJlcc~iŞ~N
. Sen onu yatırmamayarc.tmı;etB~~/i~t~çl.1).1
çocuksun Scarlet. Babanın.vaziyetiyç9Ic1t~~~.£1«r~<?~·
Demin görmedin mi; bahçeye çıktığı zaınan ne ]<:

l

r.
,t buna imkan var mı dadıcığım ?
arkasından odasına girdiğimiz zaman hayret içind\
sınini çekip koparmış yere fırlatmış ayaklarının altında?(
· ' de aynı şekilde yerde parçalayarak ayaklarının altııiı
ye yürüyerek camları açtı.
e. dolan havayı teneffüs etmeye başladı. Ge
,µ.. diye dadımın üzerine yürüdü, ~llarını
• sJlçı¥:
eldi ve tekrar geri dönerek dakikalarca N~)ıç~.reajrı;sp.11,:iinı
başını yumruklamaya başladı, ben mani olµı.c:ık isted"
ım müdahale etti, o da galebe çalamadı. Baba.ı.Il bf
den bire değişti, gülmeyebaşladı, sükunet bulmuştu.
c;t doğru yürüdü, fakat geri dönerek koltuklardan
:rgun bakışlarında tatlı bir ışık yanıyor ve bu
, burası benim değil mi? Siz...
konuşmaya başlamıştı hayret içindeyiz. Dadıma bakıyo11J111,i.ocla bana bakıyor,
am gülüyor ve devam ediyor :
Scarlet değil misiniz ? Peki bu kadın ha tamdım ?i.Bizi:rn.iyi kalpli dadımız.
yesselam. Bu dadı nur gibi bir kadındır. Fakat sözlerim onun için, bir iyilik
almayınız.Ben teşhislerimde aldanabilirim.
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a bana dönerek yalvaran bir sesle devam ediyor :

l benim iyilik meleğim. Altın kızım, seni kalbimin üzerinde
okşayarak, sana iki yaşında söylediğim gibi ninniler
yııver. Ne olur Scarlet, şöyle bana-yaklaş,
una baktım dadımın gözleri büyümüştü. "Gitme" der gibi gö
Fakat ben dadımı dinlemeyerek babama sokuldum, o beni göğş
meğe başladı.
acığım, diyordum, ne oldu sana ? Anlat, bizden çekinmeden başıng.
.bu kadar durgunsun ? Hastalığın nedir babacığım ?
urmadan saçlarımı öpüyor, ve kolları arasında beni sıkabildiği kacl
ıyor ve titreyen elleriyle yanaklarımı okşuyordu. Fakat nedense yine kô11.·
yordu.
cıcığını, diyorum, bir şeyler söyle, içim sesinin ahengiyle yanıyor. Seni
sesini dinlemekbana öksüzlüğümüve kimsesizliğimiunutturuyor.
am, içinde yıllarınıstırabınıtaşıyanbir hasretle konuşuyor, konuşabildiğik
let, diyor. Senden uzak geçen günlerimin acısı beni bu hale getird
şına set çekmek · istedim, ne kadar yazık ki, buna muvaffak o
acı hatıraları hep beni sardı, günlerce senden uzakta, hep seni hayı
dim; fakat buna muvaffak olamadım. Bir gün karşıma Sacit çıktı ve se
döndüğünü söyledim. İsyan etti buna küfretti, lanet etti. Sözleri hemen($'
ayanamadım gözlerinin içine iki tokat attığım zaman, beni tükrükleriyle.J:>
nış gibi kafama indirdiğiyumrukla da beni yere yıktı ve uzaklaşıp gitti.
bu sözleri karşısında içimin sızladığını, hatta gözlerimin y:
aşım dönüyordu gayri ihtiyari .•. babaraın kollarından sıyrılarak id
dadım koştu ve beni kollarLarasına alru:ak koltllklardan birine otun;f
· kolonyası getirdi ve sinirlerin:1i./bir .hayli .bozdu. · Kendime gelgiğj
a konuşur gördüm. · Bir taraftan seviniyor bir taraftan da Sac.i
ammül edemeyerek ağlamak istiyordum. Babamın ·. kollarına /a
dım ve yalvaran bir sesle sordum :
bunu yaptınız babacığım ? Niçin ?
dalgın bir halde cevap verdi :
.imi tutamadım. Ben müteessirim, fakat bir şey
di o nerede babacığım ?
rakta !
dığım çığlıkla sanki odanın yık~2ığınıhissediyorum.
ıl, nasıl ? Diye babamın bo~~
daha sıkı
büyüyen gözleri karşısında ıij;i,~tli bir korku
çekerek babamdan ayırmak istl~~f~ıfmüsaade
vaffak olarak beni babamınkollıwttıdanayıtıyot.
ıcli babamın sesi, odayı dolduran açık pencereden bahçeye
.µben öldürdüm, Şerefimleoynayan bir adam parmaklar
ıı nasıl yaptınız babacığım ? Ona nasıl kıydınız ?
.µn gebermesi lazımdı. Ben vazifemiyaptım.
am yine saçmalıyordu. Hahikaten Sacit'i o mu öldürmiistü. fJ Buna· bir türlü
m. Babam Sacit'i nasıl öldürebilir?
sa şaka mı ediyorsun baba ? Diye sordum.
sesle haykırıyordu :
kızım, Sacit'i ben öldürdüm. O kara bir yılandnve{.ölınesiicap ediyordu. Oh
da öldürebildiğimiçin müsterihim.
üzerine yürüyerek haykırdım :
36

canısın, sen bir · şeriyatın lanet ettiği bir alçaksın. Sen,
bir insansın.
dizlerime kapanmış susumamısjstiyor, ellerime sarılarak
durmadan haykırarak söylüyorum. Kimse beni durduramıyor,
stiyorum, fakat dadım mani olmay.ı.çalışıyor. Babam kahkahalarla
pencereden kımıldamadan bana > bakıyor, karşımda
yumrukları sıkılmış üzerime yürüınek istiyor fakat her
sinin çıkabildiği kadar haykırıyor :
e bu dünya üzerinden yok olmalısınız. Sizi de aynı akıbet bekliyor.
rdınız, nefes alamıyorum. Nefesleriniz beni tıkıyor. Yüzünüze
edemiyor, hıçkırıkları sesini boğmuştu, dadım ona koşuyor
ya başlıyor.
ıldırmışsın, sinirlerin tamamen bozulmuş. Asabına hakim o ıarıuy

;: kendini de mahvediyorsun. Yazıktır, genç kızına merhamet et.
ında topraklara mı vereceğiz ?
deli bir kuvvetle dadımı yere yıkıyor ve dehşetle
dadımın sesi :
bunu yapamazsın buna müsaade edemem.
ayni korkunç gözlerle anormal vaziyette üzerime yürüyor. .ı"~uuuu
anlaşılmaktadır.Dadım durmadan haykırıyor:
aade edemem, dikkatli ol, dayanamıyorum, müsaade edemem.
rine dokunduğunuz an kendinizi yok biliniz,
bir saniye sendeleniyor, birdere.ce ke.ndmegelmiştir. ı...ıc:ıuıuıa
ısındayız.
elinde bir tabanca, babam.onagüforekbakıyor dadım
dama, sonra sana kıyarım.
müstehzi gülüşlerle dadıma l:Jakıyor.> Dadım geri ı,;t::ıuıuıgı
aklaşmak.tadır. Soııra birdenbire bana
hiçbir şey düşünmediğini ve hissetmediğini "'""11,,h.,,
ilmiyorum, kendimi babamın kollarında
dımın tabancası patlıyor, babam sendeleyerek
son söz olarak şunları işitiyoruz:
ela seni, sonra Scarlet'i temizlemeliydim.Ne yazık aldanmışım;
i bir tabanca sesi ve yerde upuzun yatan babamın
let ani bir hariketle ayağa
taşan alevlerden başka bir ışık oA:.AfinrrıiivMrh,
ü ve dudaklarında bir dua fısıluc:ıul,l,\.'.u
ı{Qcağın alevleri arasına fırlatarak
ları bir yaprak gibi titriyordu :
t, sonu gelmeyen bir başlangıçtıt. Son ile ua._ııaı:ız,,ı-.,
nıretle maziye·karışmalıdır.
İhsan' a döndü, heyecandan büyüyen gözlerle gözleri:rı~
casını İhsan'ın üzerine çevirdi, genç
ÜÇÜNCÜ KISIM
Scarlet'i çayırlar üzerinde bir çığ gibi
genç adama şehvanibir his veriyordu.
~-- İhsan kemiklerimikırıyorsun. Yine seninle

J.'\..Q,Ull!.LH · Yl):,111'.laJ:1 bahar
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Scarlet'in sözlerine aldırmıyor, durmadan genç kadını
İhsan da yorulmuştu, nefeslerini güç alıyor, fakat böyle
arlayışından aldığı tatlı zevkle yorgunluğunu duymuyor ve
istiyordu.
içinde yanan güneş, bahar içinde/yeşillenen ovalar ... Ruhu kaınç~~
unların içinde genç ve harkulade bir kadın. İhsan Sacit'e hak ,,,.•. ;..,,...,.r
Sacit'in sözleri arada bir dökülüyor ve bu sözler genç adama
·yordu:
ünyadaki kadınların en harikuladesisiniz.
bu sözlerle Scarlet'i ne kadar güzel bir tarzda ifade etmişti.
bir tarzda ifade etmişti. İhsan, Scarlet'ten dinlediği onun
e> bir kere daha Scarlet'i bu mevzuya dönmemesi için
iyordu.
,yet çayırlar içindeki oyun sona erdi, Scarlet dudaklarının
ay başağı ile İhsan'ın yüzünü gıdıklıyor ve kahkahalarla
de bir his v,ar İhsan ?
.. ederim Miss Scarlet.
eden cevap veriyorsun İhsan.
teşekkür ederim Miss Scarlet.
ne olduğunu biliyor musun ?
bana karşı güzel hisleriniz vardır Miss

Scarlet'in bu
lp verdi.
Jde siz kendinize bir Tanrı arıyorsunuz.
Acaba bu heyecanı siz bana veremez misiniz ?
bessümlerle güldük.
tta ömrüm hep insanlara heyecan vermekle
taç, onlardan fazla benim. Bir kere de sig;:pana1,,...,,,,.,;ın
yine İhsan'ı çıldırtmak istiyordu.
···. ·
ermer rengini arada bir göstererek }i~ahalarla
let velhasıl çiçek gibi bir kadındı. Dudakları güller
la parlayıp sönüyordu. İhsan Scarlet'i binbir ışık
ğiniz heyecan olsun Miss Scarlet. Fakat bu heyecanı verrrıefüe
her şeyden fazla sizi ve sizin saadetinizi düsünüv
üşünceleriniz nelerdir?
ayatta yalnız kendine düşünen ve kendi için yaşayan
yorum.
ayabilirsiniz. Fakat ben sizi bir gün gelecek ve ikna euet.;t:gıı..ı.ı.
aman olduğunuzu biliyorum. Fakat...
devam edemedi, çünkü tepelerden gelen bir çığlık oı:ım birderıbire susturmuştu.
bun sesi idi. Kayalarda oturmuş top sakalını karıstırarak İhsan ile Scarlet'i
arada bir müziplik yaparak, onları
t :

88

ma, diye cevap verdi.
et öğrenmek için ısrar ettiği halde, İhsan bir türlü cevap
istiyor, fakat Scarlet durmadan soruyordu :
rica ederim İhsan Bey, bu adam hakkında bana malumat veriniz
delinin biri fazla alakadar olmanıza lüzum yok. Üzerinde durmava
ne olur merak ediyorum da.
zevkimizi bozmayınız, bu adamın ta buraya kadar ~wuvJ

rseniz gidip hesap soracağım heriften.
i sırası değil.
sinirlenmişti, heyecanını Scarlet'e de belli etmek istemiyordu.
enbire keyfininkaçtığını hissetiği için mevzuyu değiştirerek :
ları sever misin İhsan ? Diye sordu.
Scarlet'in sualini işitmemiş göründüğü için Scarlet sözlerini n;:ıui:.l,I.J4!.J
cevap verdi :
l-ıdime inanmıyorve bunun için de kendimi başkasına mandmnak
Scarlet'in sözleri karşısında susmak ve ona cevap vermek istem;,
rıbir ses, bütün kuvvetiyle onu sarıyor ve adeta bu ses peµliğinehitap
mevcudiyetinle, ona sokul, o vermek istediğini verrrıeyen.,verme.
dındır. Onda ·ümit hayal halinde yaşayan bir kuvvettir'Y<Müdahale
dudakları titreyerek mırıldandı :
çocuğum olmasınıne kadar istiyordum.
el bir temenni İhsan Bey.
let adeta
hayali hakikat yapmak euııızueuıı
a gibi bir şey.
let çayırlar üzerinden doğrularak,
başladılar. Esen rüzgarın gönül
ömür boyu yürümek istiyorum.
inizdeyimMiss Scarlet.
kadar Scarlet'in elleri İhsan'ın avuçlarında,
Konuşmadan.

***
im ceketinin altında sakladığıbir paketi çıkararak ,:,ı.,aııv~
, hem de ne güzel olmuş.
~rlet gülerek soruyordu :
edir o Haşim ?
smim.
· çekmiş?
ekilmemiş,yapılmışbir resmim.
· yapmış?
Brok:lesby.
"~ hiHr miyim?
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arlet Haşim' e bakarak gülüyor, diğer taraftan da paketi açmaya çı:ıµş
.çarken Haşim heyecanlanıyor ve >bir an evvel Scarlet'irı p
yordu.
00 ... Fevkalade Haşim, sanatkar, doğrusu seni yaratmış. Niçin
blodan haber vermediniz ?
adam Broklesby öyle istedi.
ani benden de gizli tutulmasını mı istyg.i ?
ize bir süpriz yapmak istiyorduk da ...
eşekkür ederim Haşim Bey. Fakat pµ tabloyu odama asmama müşı:ıı:ı<:1.:
e kıymeti var ?
enim için çok kıymetlidir.
en olmadıktan sonra buresim ha asıJrrıış,.ha asılmamış, kıymetsiz bir şey.
şim ciddi konuşuyordu. FakatS.carlef9nun sözlerini zevkle dinlemesine rağnıe111M~
:t vermiyor ve ehemmiyet vermemekle beraber bazen sözlerini de işitmemiş< g}l:>i
du. İşte Haşim'i de en çok üzen Scarlet'in ona karşı olan bu lakaydisi idi.
arlet:
ir kahvemi içer misin Haşim Bey ? Diye sordu.
şim heyecanla cevap verdi.
ınez olur muyum, hem de beraber içelim de bir de falınıza bakayım.
ookk ... Haşim Bey ben falıma bakılmasına tahammül edemem.
üzellerin güzel falı çıkarmış Miss Scarlet. Ne olur müsaade ediniz de bakayım. Heµı
amalısınız bunu Haşim istiyor, her halde Haşim'inizin arzusunu yerirıgi"
iniz.
eki Haşim, madem, ki ÖYlY jştiyqı-s~, 1:>~rı<~g itirçızietrneyeceğİnJ,·;i~iı" dakika ·
runıız, benkahveleripişiripgelyyirrr .. / >ii {\))
.r>••·> · · · ·.· ·
(.;;ı.r/.)t/i
arlet odadan çıktıktan': sonra; .Haşiın (pğı:ıp.111; içirıd~ ğpl::.ışı:rtaya ~j.~J~~ı. Od::.ıg
seyrediyor, Scarlet'in oturduğu koltııkları kok:lµyor ye dur~~~~l,}, bil" ş?~;
du. Bu sırada dışarıdan bir tabanca sesi işitildi ve atılan kurş~ıır. p~ı:ı9yfyHm
elerek odanın duvarına mıhlanıp kaldı. Haşim yere kapanıp haykırıyoı-g.µ :
·
çak şimdi de beni mi öldüreceksin?
qa.rlet koşarak içeriye girdi, kahkahalarla
sokuldu
,]kınasına yardım etti. Scarlet gülüyordu.
e oluyorsun Haşim Bey ?
şim gözleri yaşlı cevap veriyordu :
czup, şimdi de tabancasını bana çevirmiş.
let gülüyordu :
gi nıeczup Haşim Bey ?
·•· iyor musunuz? Karısını boğan serseri...
· top sakallı adam karısını mı boğdu ?
le, diyorlar. Aldırmayınız delinin biridir. On yıldır bµ d<1ğlaj;
let Haşim'i teskin etmek için:
bancayı atan serseri değildi Haşim Bey, dedi.
aa !
· i incitmek için ben atmıştım.
arunıyorum !
abancamı muayene ederseniz, anlarsınız.
,ıl muayene edeceğim ? Ya elimde patlayıverirse. Doğrusu acırım !
· me acırsınız Haşini Bey ?
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yine içerlenmişti. Bütün hassasiyetini üzerinde toplayaral{.(:I--l
hiç köpekten çocuğu olur mu Haşim Bey ? İnsan, insandır

ve

lmamıştır. Bu bir tabiat kanunudur.
kahkahalardan kırılıyordu :
n hayatta insan köpeklerle karşılaşmadınmı ? Diye sordu
!
t etmeyiniz, dünyadaki insanların yüzde doksanı köpektir ! M.e~~l~2bu
an bizim serseri de köpektir. Madem ki durup dinlenmede11.
ek, zavallılarıöldürüyor, boğuyor, demek ki o da bir köpektir!
felsefe yürütüyordu. Bunun deliliği neresinde ? Scarlet Haşinı'@
§ine doğrusu hayret ediyordu, bir delinin bu kadar keskin bir zekasıJ,µJ
yurdu. Haşim deli mi yoksa veli miydi ?
eleri unuttunuz mu bayan Scarlet? Dedi.
t Haşim'i elinden tutarak mutfağa doğru çekti. Haşim emre it
asından sürüklenip gitti. Mutfakta pişirilen kahveleri karşı karş
Kahveler içilir içilmez Haşim evvela Scarlet'in, sonra da kend'
larla gülüyordu. Scarlet dayanamadıve sordu :
uyorsun Haşim ? Anlat bakalım.
anlatacam hanımcığıriı ? Bu fincan beni deli e
ızlü bir kızla evlenecekmişim ! Fakat arada b
dünyanın en mesut insanı ben olacağım.
fincanı masanın üzerine bırakarak devam
anlar ben de sevmiştim Miss Scarlet. Fak
akdiri ilahi böyleymiş. Fakat onun için h
esela bir saray inşa edecektim. Tıpkı senin
ım , ben de bu sarayın içinde bir masal kahramanı gıın cıo
im. Ayşem bir melekti Miss Scarlet. Onun eline prenses
lmeyecek kadar güzel bir melek. Altın nalınlarını küç ..
k saçlarım ben tarayacak, bir yatımız olacak ve denizlerd
aktık. Eh ne yapalım alçak tabiat ona da kıydı, hem d
astalık onu alıp götürdü. Meleğim bu dağların ipek gibi,
ağlıyordu. Onun ağlamasına sebep olan ~$flet'tL iş·
aşim'e mazisinihatırlattığı için kalbi sızlıyor, içi/yanıyordu.
tam elini Scarlet'in fincanına uzattığı zaman yine bir\tab~ı
en devrilerek yere yuvarlandı. Scarlet de bu hadisexe ~@ifle
asım eline alarak bahçeye çıktı ve ağaçlar · ·• ara~içt
çalayan kurşun parçaları meçhul bir istikamete doğrı.:ı.
·aşimkoşarak Scarlet'e yaklaştı ve:
şunu dc1; siz atmadınız ya ? Diye sordu.
eminkinide ben atmamıştım.Fakat bu adamla ne yap~~~~~/~~~?~·
tehlikeli bir delidir Miss Scarlet. Kendinizi ondan kpl1lyullu~;>Adamcağızbir
oydu mu her şeyi yapar.
?
öldürebilir.
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davranınız.

Herif çok kancıktır.

Bir

imkansızdır.
imlar bana vız gelir ?
iz dikkatli olunuz da ...
aşim bu adamı po lise haber versek ?
9lis izini takip etmektedir. Fakat herif o kadar zeki ve o kadar K.u111aL.
~vermiyor. Bir zamanlar İhsan Bey de ona yardım ediyordu. Fakat
di görüşmüyorlar bile. Bir zamanlar· İhsan Bey çiftliğe bir kadın
birkaç ay kadar burada İhsan Bey'le yaşadı. Bir gün bu deli herif füıuuuıı
ona sarkıntılık yapmak istemiş, bu yüzden de İhsan Bey'le araları açıldı.
k olsun herife. Demek ki, bir kahraman.
a.şim başını sallayarak;
~amanlığı ancak kendine geçer dedi.
~şim bir şeyler daha söylemek istedi, fakat dilinin tutulduğu zehabına Mıı..ıuaı
Jilpülün çektiği dilindedir.
yerek uzaklaşıp gitti. Scarelet Haşim' in gidişini seyrederken,
ezilerek, kendi içine bir damla yaşla ağladı.

kimbilir

***
san korkunç bir ruh haleti içinde uyandı. Korkulu bir rüya görmüştü. Karanlık bir
uyor, odanın kapısı açılarak içeriye bir kız giriyor, İhsan'a nefis bir aşk rtıasah
Elinde tutmakta olduğu ve ucunda kan damlayan • pir bıçağı masanın üzerine
birdenbire kayboluyor.
ce hayli ilerlemişti,
·· şüncesiyle Scarlet'in Ku:;;K.uııı;:;
ç
adam hayret içinde idi. Scarlet şimdiye
i hayatının en korkunç ve en tehlikeli ge"'ı;:;::ııı
es çıkarmadan ayaklarının uçlarına basarak
reden yarım bir ay korkusuzca ışıklarını odaya saçiyordu, genç adam
' Onun da bu akşamki hasisliğine lanet etti. Sonra yine ayaklarının
önündeki yatağa yaklaştı. Peml,~3i~~ller arasında beyaz ve mermer
a almış uyuyan Scarlet'i omuzlarw'~)~larak dağlara çekilmek ve
aşkı ile yaşamak istiyordu. Bu akşam muhakkak suretle
titriyor, fakat onu tatlı rüyasındariuyandıraımyordu.
·ıııeri araladı. Tüller arasında Scarlet'in bir bacağı mermer bir
ünüyordu. Aynı tüllere vuran ışığı mermer rengi pemlreleştµ'iyor
Iı ve zevkli bir heyecan veriyordu. İhsan titreyen dudaklarını
slarla gezdirdi. Fakat bir türlü öpmeye cesaret edemedi.
mamen yatağın içini dolduruyordu. Genç adam Scarlet
baktıkça korkulu bir ürpermeyle titriyor ve mukaddes bir
gibi, ellerinigenç kadının bacakları üzerinde
san'ın birden bire kulakları bir ayak sesiyle doldu. Hemen.foencereve
duruyordu. Bu muhakkak sürede serseriydi.
geri döndü.
arlet dudaklarında bir şarkıyla uyandı. İhsan korku içindeiJ::ı,b~casınıonun göğsüne
eliyle de yüzünü kapayarak boğuk bir sesle haykırdı :
azır mısın Miss Scarlet?
oluyor ? Siz kimsiniz ?
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izi kaçıracağım !

ancam göğsünüzde. Bu akşam sizi, Kızıl Belen'deki
nim olacaksın.
let titriyordu. Adeta gözlerinde bir hayal, içinde korkulu bir rüy:
irden bire yükselmiş, sanki kırk dereceye çıkmıştı. Cevap ve1.111e
yorganına sarılarak yüzünü kapadı ve korku içinde hıçkırmaya P~.
işmarı olarak hemen tabancasını yere attı ve genç kadını kollarının üFY
dan bir şarap sarhoşu gibi öpmeye başladı. Sonra açık duran kapfp
en indi. Konuşmadan bahçeye çıktı, onu hala kollarında taşıyordu.. .l\.1e
r, çırpınhuyor sessiz bir deniz gibi, kıyıya düşen bir balık . halinde
atıyordu. Bahçeden çıkarken Scarlet'i yere bırakan İhsan, gülerek onun s~ç
ulaklarına fisıdıyordu.
lım Scarlet.
let heyecandan titriyor ve tatlı nazarlarla İhsan'a bakıyordu.
at ne oluyorsun.İhsan ? Diye sordu, gecenin bu saatinde niçin evime kadar gelg.ijı
ımı açarak odama girdin ? Niçin niçin diyorum size ?
uf bu akşam zindandan çıktı. Zalihası onu rüyasında görmüş, Nil boylarJJ1.9~
..yasını tabire gideceğiz.
y anlamıyorumİhsan. Nil nerede biz nerede ?
Ide Venüs'ü bulmaya çalışacağız.
et ancak burada güldü. Çiçeklerin bahara gülüşleri kadar zevkle gülen Scarlet'in
geceye kaptırmamak düşüncesiyle İhsan duraklıyor, onu çıldırasıya öpüyor ve
rüzgarları içerisinde atbaşı koşuyorlar. Evet koşuyorlar, fakat nereye ? Bu şimdi
.elki bu çiftlikten çok uzaklara, meçhul diyarlarıı,k:ııııııtsı~y~ir .k:uş gibi uçmak için
orlar. "Kızıl Belen"i ç9k1:ıııı geçtiler.• 1:-I1t~im<.bµ . aj<:~!l•ıf(~~t:ıl<:lerinden istifade
ya dalmış olacak.. k.i, .IJ,e. . ...k:ulµpçşiı1,dç/piı'iışık
. Y.§1ZtY9f,.•·.
. v.i~ıırztı~r.t. qe;, her gece gezip
-· ·- _- -· ._·. __-_ .. · -_ ·.- __ --- _- _-. --··_ ·. -· .·_--_-_ .• - .
· .... ·- .
-_ .-_---_._--_ \'\,·'.j_~;.J\ht/'"1 ··.-erde görünüyordu. ..
t İhsan'ın elini tutarak durdu:
bu geceyi seçtin İhsan ? Diye sordu.
"'"''
gülerek Scarlet'in gözlerinin içine bakıyorvetatk bir sesle cevap veriypf.~
· . dağlara kaçırmak için bundan daha güzel bir gecebulan:;ıaz;dıın.
·
elmemiş olsaydım?
olunuz ki tabanc~ karşısında can verecektiniz.
e;ıt kahkahalarla gü1~~9fdu:
yorum İhsan Bey1.i
etmeıniş olsaydınız'götürdünüz.
n korkmuyorum ki...
i, fakat tabancama cevap verebilecek bir kahraman olmadığıµı,zı)çfıı.tip~k: iyi
şam çok fazla ciddisinizİhsan Bey !
cevap vermeden Scarlet'i belinden tutarak çıplak kolunun iıFe~~,~~t~dı./Y-e• bir
eki küçücük vücudunu yeniden. kollarına alarak koşII111r1t>~.<t~l<t~1· .:R.iizgarın
arlet'in uçuşan saçları yüzünü kaplıyor, İhsan dudak:larıylıı. hır> altın yığını
ı durmadan dağıtıyor ve koşuyorlardı, koşabildikleri ~fl~~f
eri geçerek, kayalar üzerinde koşuyorlar, rüzgarda dağılajı saçlar, uçuşan
l.:l bir duruyorlar, çılgın gözlerle birbirlerine bakışaı-~\te~ar<k:oşuyorlar. Çılgın
eri içinde aşkın verdiği kuvvetle gökte, denizde uçuyorlarn:ıış.gibi koşuyorlar...
bire durdular. İhsan koşarak Scarlet'e yaklaştı, göı: gqze gelınişlerdi. Scarlet
arla İhsan'a soruyor :
ılgınlıkne olacak İhsan Bey?
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nç adam genç kadının gözler:inlıı içine bakıyor, bu gözlerc.l
kaynaştığını görüyor ve o zaman hissediyor ki, ona ışık saçan ve'ij
Heyecandan titreyen İhsan, renksiz ve solgun ellerini Scarlet'in sa,ç
inde yuriıaklıyor ve içten gelen bir sesle konuşuyor :
biyatta her şey güzeldir. İnsanlar, çiçekler hatta hayvanlar •· biler

i görür ve hissederiz. Yani "güzel" lik veren muhakkak ki, bir şey vard,,..
yoruz, aşka niçin inanmayalım?
şka inanmayan kim" diyen gözlerle Scarlet İhsan'a bakıyor, bu bakışlar
aprak gibi titreyen solgun dudaklarını Scarlet'in dudaklarına uzatıyor, fakfr
gözlerle başını çevirerek kayalar üzerinde koşmaya başlıyor. İhsan td
un arkasına bakarak mırıldanıyor :
iç.aşksız yaşanır mı Miss Scarlet?
alar üzerinden, tepelere doğru birbirini takip eden tabanca sesleri, ··gece···
zuyor. İhsan'ın "Scarlet, Scarlet" diye haykıran sesine genç kadın aldırmıyofy~
koşarak İhsan'dan uzaklaşıyordu. İhsan avuçlarını yüzü içine alarak gözlerirµ
vicdanının sesiyle kendi kendine konuşuyordu :"İhsan, sen hayatta bir çqk:
arşılaştın, Fakat bugüne kadar, bu kadın gibi seni alakadar eden hiçbirisi olmadı.
el bir kadındır. Bir zamanlar Akdeniz köpüklerinde doğan aşk ve çılgınlık ilfilı~si
güzelliğini çılgınlığını aşk ve ihtirasını kendine mezcetmiş olan Scarlet, dünyadaki
en harkuladesidir". İhsan buna inanarak, içinin heyecanlarını bu imanla
. Scarlet muhakkak surette onun olacaktı. Bir vicdan azabının ıstırabiyle yanan
kalbinin gururunu ve iffetinin şerefini elbette bir saniyes:inlıı içinde başkalat,na
di. Acaba Scarlet onun düşündüğü gibi bir kadın mıydı ?
·
Jevet, belki hayır. Fakat niçin hayır olsun. Her kad.ının1.;.~~tta her ins~ kendine
aleti ruhiyesi vardır. •. Bu ;haleti>ruhiye >lıısaıup. >iç >f~~~s1.t1da :başka alemler
hunun sesini dinlemeyenler,., hayatıtı blııb~ ffllkli .alg.~~i~i~I~~ t11uhakkaksurette
aybederler. Scarlet böyle·••birikadm.olm~·.i.sl~tr.ıiyorc.f~~Fi.l~r
J:ıaJgei.onun kendine
ü ve bir düşüncesi vardı.
·
·
kayalar üzerinde sendeleye sendeleye yÜruyor, sabalıın/,kollarındabir. ~}'iz~ g;i~i
eş, titreyen içini ısıtıyor, fakat ilerleyemiyor ve külçe gibi yere ~\Xll~~gr;
[dikçe ısınan vücudu ihtirasla yanıyor ve genç adam bir yılan gibi y~ız~.~ HB:U
..·

II

\~\,:{~iMr::
atları kamçıladı, Scarl~t arabanın önünde İhsan'ın yanında otur.
a sürüşünü zevkle seyrediyordu. Atlar, arada bir şaha kalkmak isti
ıları altında dolu dizgin koşuyorlar.
.et:
.1 bir sürücüsünüz İhsan Bey, diyor.
ermiyor, arada bir başını Scarlet'e çevirerek
1 sizin için bu kadar uzadı İhsan Bey ?
evap veriyor :
da uzayacak Miss Scarlet. Bu dağları geçtikten sonra bir o kadar daha
danın her tarafı esrarlı. İnsana, sanki sihirli bir .dünyaçlaj.yaşıyormuşhissini
her tarafı böyledir Miss Scarlet. Bir aşk Ye şarap memleketi olan Kıbrıs aynı
aneler diyarıdır.
r ve biraz yol aldıktan sonra devam ediyor :
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'yor musun bu memleketi şarabı için işgal eden

uun..uıuuauuı

kgüzel !
adını için?
.
yorum. I
kadını için de bu topraklarda kan döken sayısız
arap kasırgası içinde tahdını, tacını kaybeden bir
· yine tarih hikaye etmektedir.
durmadan adanın tarihi hakkında bir çok hikayeler anlatıyor
.in arada bir atları var kuvvetiyle kamçılıyor, fakat uzayıp giden
ordu. Arada bir duruyorlar, hayvanları dinlendiriyorlar ve
ucu bir yolculuktan sonra Le:fkoşa'ya girdiler. Şehrin kapı,sını
ip ederek ilerliyorlar. Scarlet uslu bir prenses arabanın önünde
öru yağmuruna tutuyordu. Genç adam, Scarlet'in her sorduğuna
aroşları hakkında bir çok hikayeler anlatıyordu.
aret ettikleri yer Ayasofya oldu. Burada, Scarlet bir mümin gibi vuvı.u..u.
adımlarla yürüyor, dudakları titreyerek bir şeyler mırıldanıyor,
qua.ediyor, bir şeyler mırıldanıyordu.
yi bir hotelde geçirdiler. Ve yine sabahın erken bir saatinde,

***
., . ilahı Neptün tarafından çevrelenen Kıbrıs'ı · bağrf~ bastı, güze
çh Venüs'ü terennüm ediyorum. Tatlı tatlı esen ze~~,~~garLyıınıuş
/ırtarak mırıldanan dalgalar · üzerinde,•·o · miiı1:bit ,sahil~;R,;~~ı:ıktı;'. Ho
· ersiyede bunları terennüm .,ediyor,·•·Sqırley,. ışt~·>''o•

t. çıplak vücudunu dalgaların eteklerine? bırakmış
Güneşle kaynaşan bu mermer renk, gittikçe
an ihtiras ışıklarıyla, İhsan'ı adeta çıldırtıyordu.
hsan'ın boynuna sarılarak, ıslak saçlarından dökülen
İhsan diyor, aşkuı.felsefesini yaparak bana Afrodit'in
daki insanlarınen meslidudur.
içinden kopup gelen bir heyecanla dunaadan dinlenmeden
le Scarlet'in mermer bacaklarında susuyqrqu.
it bu altın kumlarda, beyaz köpüklü sul(l.fga doğdu,
e efsaneleşti.
da yürüyorlar ve İhsan anlatıyor :
Afrodit'in "Aşk Çeşmesi" burası da Afrodit'in altın
et ve ihtiras içinde çırpınıp, kalbinin
.üklü, altın sahillerde yeni bir Venüs doğmuş, uzak =,.u.mvı:...,
eler diyarında Venüsleşmiş ve bu altın · kumlarda
si yaratmıştır.
rum, fakat şunu da bilmelisinizki, bu yeni aşk ııaµe.§1™1?-.(.l.<:!l,!gme. gıp.xteJ.<:,
cak yeni bir deniz ilahıNeptün'ün doğmasıyla
ki bir gün gelmiş ve ben bu yeni
ki, yeni bir deniz ilahının da uvı,,,µuı,,,
bir heyecanı içinde denize girip çıktılar. · Sonra . yine-'kumlarda uzanıp
hudutsuz kudretinden bahsettiler, fakat bir türlü birbirlerine içlerindeki
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farından veremediler. İhsan gözleri karşısında bir . midy~C/~
alde yatan mermer kadına büyük bir iştah ile bakıyor ve gözle!''
kelebekleri görmeden Scarlet'i seyrediyor, her şeyde onµ;g
dit'in hikayesini unutarak her şeyde onu buluyordu.
Scarlet'e biraz daha sokularak:
t, diyor, hayatta en güzel şey nedir bilir misin ?
kadın beyaz bir yılan gibi vücudunu yerde sürüyerek
çlarını parmaklarıyla okşadıktan sonra şu cevabı veriyor :
de?
bir gün ... Fakat bu gün uzak olduğundan yakın ve yakın olduğundan da uz
ünün doğuşu ve batışı kadar uzaksa bir şey değil Scarlet. Bunu da bekleyebilir
İhsan, beklemek mecburiyetindeyiz.
ben beklemekle, hem de böyle uzun boylu beklemekle bir mecburiy~X
. Seni bu aşk ve şarap cennetinin· en · çıldırtıcı sahiline getirip bıraktıktan sol11'ı::t;
em.
.ehdit mi ediyorsun ?
e olmadan. İçimdeki ezici heyecan beni mecbur ediyor. İcap ederse silah
kahkahalarla gülüyordu, İhsan:
yılan kadın, diye söylendi ve devam etti, kahkahaların bile beni zehirliyor. Öyle
· gülüşlerin var ki...
u kadar fena mı tesir ediyor İhsan ?
· parçalıyorsun. Bu anımda bilir . mısın kendimi kiı~ei benzetiyorum?
oşkun bir halde ak.an bir pınara uzatıp da
.su içenJ,~~~~eı:e. "E9ı;ıtana
. ''Aşk Çeşmesi'' ·. ne; dudaklarımı uzattığ1nJ,~·r.j~!;~>~~~.oı-ad1;1.,rpir<yu.q~nı.
su
•<Pınarların bu kadar mı· kurudu Scarlett?Ş~~r':.~~{r'4aıl~Ii.~.ll··ver;meyepe~
ir an olsun ölümü düşün ve hayata gül. Böyle 5ıı:%inıt~/;l.~JS.~nin içm~.a.fidjr.
kadın kumlarda çırpınıyor ve bir yılan gibi kıvrılar~/~/;l.fi'dan uzak\
at niçin, neden ihtirastan ve şehvetten yanan vğpµçl:w;ıµ onun ..ko
.tıiçin bir anda gözlerini kapayarak onun olmuyordu?
issediyor ki, Scarlet muhteşem bir kadındır.·.Gururu
adar kuvvetlidir. Bütün bir .hayat boyunca cehennerrıinıı.fı:r.
u yenemeyerek ona mağlup olmayacaktı.
ı bir tarafa bırakalım İhsan ve biraz da denizden, havadan; s

b~;~~ııp

~~p~s~

· yok, tabiatın bu güzel dekoru· içinde ha'fadan, sudan, bahse
imizi daha fazla heyecan ve duygularımızı 'lılaha çok aşkın ve ihf
tiyorum.
· ··
·
1 şeylere bayılırım İhsan.
yorum.

1 şeyler beni deli eder İhsan. Çıldırtmasını sever, mücadeleci hayattan zevk
için belki evet.
t • kumlardan doğruldu İhsan'ın önünde Afrodit'in

ye~

Bh(h.eykeli dikilmiş gibi
du. Genç adamı çıdırtmak istiyordu sanki. Bu · nıe1111~rcxenk • altında kaynaşan
ona her şeyi unutturmuştu." Dünyadaki kadınların. enrharküladesi", evet Scarlet
dınların en harküladesi idi. Bir heykeltraş için Scarlet· bir ıstırap kaynağı, bir
.e şaheser bir modeldi. Istırapla kaynaşan bir sanat ancak bu kadar güzel bir eser
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di.

O,

genç

adamın

nazarında

bir

ıstırap

heykeliydi.

G-g~J~~·

aid ahenk, duruşundaki ihtişamı Scarlet'i gitikçe İhsa.ı::ı:0j
iyordu. Yorgun gözlerle ona son bir defa daha bakıı, Artık çölğı:f'
Bu aşk cennetinin altın kumları üzerinde son bir ümitle ona y~
başladı:
inle Scarlet; güneş akşamın kızıllığıyla karışarak son ateş damlal
üzel bir manzara. Tıpkı sanatkar bir ressamın fırçasından çıkmış bir tablo.
ir kere tasavvur ediniz Scarlet, ben iyi bir sanatkarım ve siz de bu dekoru1ii,
odelsiniz. Siz bu1 kadar taş kalplisiniz ki, zavallı sanatkara böyle bir anındş. ·
kaçınmak için binbir vesile ile onun sanatını ve heyecanınıöldürmek istiyorsUt1ıız;
iki. Fakat biraz daha beklemek lazımdı. Sanatkarın ilk heyecanı, ilk fırçaı
onra kaybolur gider.
ayınız Scarlet, bu düşünceniz tamamen yanlıştır.
an eserine devam ettikçe heyecanı ve hızı artar ve tam bir eser meydana çıktıkta.µ
.t daha kendine hız ve heyecan verir.
neşe bakıyorlar, o da nazlı bir kadın gibi; bir günlerini daha yok ederek yorgun
akıp gidiyor. İhsan, güneşin son ışıkları denize döküşünü seyrederken kumlara
, başını kolları arasına aldı ve hıçkırmaya başladı. İlk defa bir erkek bir kadın
göz yaşı döküyordu. Scarlet ona koşarak yaklaşıyor ve yanına diz çökerek başını
ıslak gözlerini parmakları ile siliyorve;
cuk mu oldun İhsan? biye ona yalvarmayabaşlıyor.
yır Scarlet, bu kumlarda binlerce kızın bekaretlerini nasıl bırakıp gittiklerini
heyecanlarımahakim olamıyorum.
sıl, Nasıl?
et, yüzyıllarca önce bu>kµnılar~~~iıicfedA'.frClclit'ifü(~~!~ş.~cşeı-~jjı::ı:e d.e~ ayinleri
inlerce kızın bu kumlar üzerinde bütün bir ,gµrırAJr.8li'fiııLdoğurnupııkutlaya,rak:
ayak bastığı bu kumsalda aşk ilahisinin sihiriyle büyületıerek en kıymetli şeyle.ç~
lan düşünüyorum. Bu gibi ayinler, daha sonraları Amatus sahillerinde.
aşlamış ve Adonis şeretJı::ı:cıbir çok kızlar bekaretlerini seve seve vermişler.
ıyret !
··
.yret etmeyiniz Miss Scaı:let, bu o zamanın bir tabiat kanunuydu, Bu ad.etle.çe
~ğil, Babil'in bazı şehirlerinde de tesadüf edildiğini büyült··, ta,rilıçi
in'bir hareket değil ıni İhsan Bey?
ce çok güzel bir hareket.
kadar vahşi bir ruha sahip olduğunuzu hiç de tahınin etıniY'~f~UJll·
yazık ki, yanılmışsınız.Ben dünyadaki insanlarınen tehlikelişiyp:ııifi
yorum. Benim nazarımda siz, melek gibi bir insansınız.
· bir fenalık meleği değil mi Miss Scarlet ?
ır, insanlara iyilik yapan, dünyaya huzur getiren, fenalıktaııiipş~if@l,i~J,';l.J'yc;tp.. bir
aşk meleğisin.
zel konuşabiliyorsunuz fakat falımı maalesef iyi bir şekilde(;t~,~d~ll)i}{91;ş,µpuz.
alı gözlerle İhsan'a baktı ve onu da peşisıra çekerek derıi2:efgi1.'di.. 13µ göıılerde
bir ifade seziliyordu. Fakat Scarlet o kadar tuhaf bir. ins~dıl<l ne "evet" diyen
· ifadede bu mana gizlenmişti. İhsan bütün kalbiyle/S~i!~t'in kollarına uzanmak
denizin dalgaları üzerinde uyumak istiyordu. Sess,~e{;~ı::ı:~/yaklaştı,bu mermer
ında diz çökmek bütün varlığıyla ona sarıhnak,i deI11Zlerin uçsuz bucaksız
ma doğru akıp gitmek ve susan kalpleriyle bera.be1; tatlı bir uykuya dalmak
at Scarlet, hırçın bir balık gibi ondan kaçıyor, bir türlü ağına düşmüyordu.
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avazının çıktığı kadar bağırdı.
dama, bir ok balığı geliyor.
gözlerini kapadı ve kolları arasında baygın bir
birkaç defa denize batıp çıktı. Genç kadın sanki beş yaşında
oğru yürüdüler ve güneş son kızıllığını dalgalara dökerken

'r'lloliı...,cı.

enüs'ün altın kumlarda bıraktığı·temiz aşk içlerine bir akşam
önül gönüle sessizce kaldılar.
III

angıç Villasına döndükleri zaman, . Scarlet bitkin ve perişandı.
"rhsan'a bakıyor, dudaklarında bir ayrılık şarkısı mırıldanıyordu. İçindeki
giyle karıştırıyor hazan bir dua okur gibi, bazen bir aşk türküsü söyler
durgun bakışlarla yalnız İhsan'a.(iyğil, dağlara, ovalara, çamlara bakıyordu.
bir yolcu bekliyordu; uzak · iklimlerden gelecek bir yolcu. Şarkısı biter bıtınez
ibi konuştu :
bert belki bir gün buralara kadar gelebilir...
yaşlarıylaıslanan gözlerini silerek devam etti.
.. , bir aşkın huzursuzluğu içindeyim.
kadar üzüntüye sebep ne Miss Scarlet ?
İhsan soruyordu. Scarlet İhsan'ın sualine çok soğuk bir cevap verdi:
ederim burada daha faz1a durmayınızbeni mahvediyorsunuz.
çin böyle düşünüyorsun Scarlet?
a ediyorum o kadar. Sessizce· buradan>.çıkıp. gidiniz•.• Daha. fazla konuşmak
. Sizin karşınızda her şeyimiLU1utuyorum.
'let yalvarırım sana beni y"1ruz bıraknıay~. i Ne olur burag(ij,i sizin yanınızda
ut hissetmeme müsaade ediniz. Yalvarırıın size beni ~~ddetmeyi
bir kadın karşısında yine ağlıyordu. Scarlet ka:!~~(büt·
aşması için ısrar ediyordu. İhsan daha fazla
e
?.şkten çıktı. İhsan arkasından duyulan bir tabanca,,ses}?ve.onır
enç adamı sendeledi, acaba Scarlet intihar mı etti ? Di~e· düşündü. Koşara
kapıdan içeriye girdi. "Scarlet, Scarlet" diye sesiniri\:ıktığı kadar hay
p gelmiyor, derinden derine bir aksi seda geliyordu.
divenleriçıktı, odaları dolaştı,f~~t ne Scarlet'ten bir iz ve ne de
eye
çıktı, çamlıkları dolaş..>_I\:::_·,'
tı;).d~tı.ız
. ·. . e kadar yürüdü. Fakat
_
-. ";</fi.•\\-_
· çıktığı kadar haykırıyor!<i~i!i~!~rınadan Scarlet'i
du, dalgalarda hayal meyal
görür gibi oluyordu.
azdı. Denize girmeği düşündü, faka,tiçiırden gelen bir ses
diyordu. "İhsan bir kadın arkasından kendini
lgalarda can ver. Eğer yaşamağı seviyorsan, buna ne
yısız kadınlar seni bekliyor. Zenginsin, güzelsin
carlet o bir delidir. Hayatın zevkini tatmaktan
bir deli. Onun hayatında sana anlattığı hikaye baştan
o deli ve çılgın bir kadındır. Macerayı seven ve
delidir. Bir hayalperesttir. Dikkatli ol".
dikkatli olması lazımdı. Çünkü Scarlet çok tehlikeli bk deliydi. Vurur, kırar ve
de öldürürdü. Çılgınlığın her çeşidini tatmış bir . insan/olan Scarlet, kafasının
y:i düşünmeden yapar, canını bile çekinmeden verirdi.
sessizce dalgalara bakarak uzaklaştı.

t~-~i

t>ır.ıws~
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elerden karşılıklı tabanca seslerLgiJiyor ve sanki bir ölüm kuşunurıik.
u.
let Haşim'in kulübesine gizlenmiş,)karanlıklara doğru silah atıyor, .~ipı
sakallı adamın silah sesleri takip ,ediyordu. Haşim korkudan titriyor yy)Ş
u:
tişir Miss Scarlet. Her ikimizi de öldürecek. Yalvarırım size taban.,
rlet Haşim'in bu korkaklığı karşısında : "Kimse benimle yarış edemez,
i onu pusuya düşürdüm, muhakkak surette öldüreceğim. Görmüyor
açıyor. Şimdi onu takip edeceğim ve muhakkak surette"
Scarlet'in ayaklarına sarılarak yalvarmayabaşladı:
ır'yapamazsınız,müsaade edemem. Yazıktır. Hayatınızımahvedeceksiniz.
et aldırmıyor ve Haşim'i iterekV<kulübeden çıkıp gidiyor. Dağlara doğtjı
. tepelerde dolaşıyor, denize iniyor, sahilde oturuyor, fakat hiçbir yerde tpp
amıyor. Gece hayli ilerlemişti. Scarlet yorgun adımlarla köşke dönerken Haşim'i
ısında buluyor, ona seslenmeden kapıdan girerek yatak odasına geçiyor, sessiz bir
,arak yatağına giriyor. Biraz sonra kalkarak sabahlığı sırtında bahçeye çıkıyor,
ağaçları kurşunlayarak bir ağacın karşısında bir heykel gibi duruyor. Bundan
l kendi eliyle çizdiği kalbi ve iki gözüne yazdığı "R" ve "J" harflerini kurşunla
ahkahlarla gülerek bir kaç el daha silah attıktan sonra şöyle düşünüyor :
çiftlikte benden. hiç bir eser kalmamalıdır.. {~Kf yaptığımı yine·. kendi. eliınle
icap ederse bu .• . sarayı-:' da .: yıktırıp, bıı toP~!il:l~~r•Bt~ka;ü1ketere ~öç , .~dip
abalı kuşları gibi bir gün ~~a.tlarıını}a.çar~<Bj~ıt,tlitI~i~~lc:ışc:ıcağım.Mesut.bir
bilirim. Fakat çilemin rp~;.cl~ clplcllll"JJlllŞ~\l~t~ll~P~i: ~yl'/ şey benim için
kolarak kalmalıdır.
·
gıç ve aşk sessizce uyuyo
famış, İhsan
önünde duruyor. Scarlef"'pencyr:
kle meşgul
Büyük bir kararsızlık içinde bir pencef
r ve sinirli
ordu:
am Olivialara gitmeyeceğim.İçimde bir kararsızlık var.
anmak da.isıemlyorum. Fakat niçin bu akşam yine odanıa.kçıciı:ı.ı-<gy!ci
· :p::ıne çıkar ?
.size ihtar etmemiş miydim ? .• Sizii.tsty
et ediyorum. Burada daha fazla dur'
r;.atmin edebilir.
ıınuzu tatmin ede\Ji~iiiır~iı;~.µyyetteyimMiss Scarlet.
dalgın gözlerle İhsan'ahakıyorye.cevapvermiyordu.
u şekilde devam etti :
endinizi hem de beni mahvediyorsurıuz. Bana ıı.ıu .•.•.• ~,.....,.,..LJ.ı
emizi teklif edeceğim. • Saadet kapınızı çaldı.
istiyorsanız beni reddediniz. Ne olur Scarlet,
ykinmeden"evet" deyiniz.
sız. Maalesef istediğinizi yapamayacağım.· Çünkü tc:1.~i~tt~Yi?ğörülecek bir
arıdr.
C

•

''~

• •

•

mimlehitap etmenizi istemiyorum.
ine darılacak mıyız ?
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Yet, buna mecburuz. Haki.katı niçin gizleyelim. Tekrar ···ediyô
lmayınız ve hemen buradan çıkıp gidiniz.
U akşam Olivialara gitmek mecburiyetindeyiz Miss Scarlet. Ne

ölur

vermenizirica edeceğim. Hem bu akşam aşktan bahsedecek değilim.
şk, iyi anlatıdığı zaman güzel bir rüyadır.
şkla rüya arasındaki felsefenizibir türlü anlayamıyorum.
· gün gelecek elbette anlayacaksınız. Fakat niçin anlamıyorsunuz ? Yok:şa.
orsurı ? Sizin karşınızda delirmek bir mesele değildir azizim. İnsanı çıkl
o kadar keskin ki, karşınızda deli oluyorum. Bana, her şeyimiunutturuyors
usumu, şerefimi çaldınız, siz bir hırsızsınız. Böyle bir hırsız içimde yaşııy,
una müsaade etmiyor.
'111 acı acı gülüyordu :
içdan, hangi vicdandan bahsediyorsunuz ? Bir yılan gibi beni zehirlediniz, şirrıg.
eden hırsız diyorsunuz. Hangl hakla ve bu kuvveti nereden alıyorsunuz }~
yle konuşmanıza müsaade etmeyeceğ.im..Sizi böyle konuşmaktan men ederim, Jçııp
· kullanacağım.
...hahhh...ha..
yorsunuz, tabii gülüyorsunuz, çünkü beni karşınızda bir paralık ettiniz.
kapandırdınız, bana göz yaşı döktürdünüz, bunlar yetiniyormuş gibi şimdi de
'kin bir lekeyi vurmak istiyorsunuz. Artık tahanımülüm kalmadı, buna müsaade
ğzınızıkapatmasını da ben pek iyi bilirim.
let şiddet karşısında birdenbire değişmiştir.
az oturmaz mısınız ?
İhsan'a sokuldu ve onunelinden tutarak
tu.. Göz göze
...• Şimdi içlerinde aleyleıieıı.\a.şl<ıııiJtzipivkı.ı
ve .bu çarpışta
sesini dinleyerek susuyorlar.
ne ilahi bir kuvvettir ! Bir anda insanı sarıyür, saiho
san alaylıgözlerle Scarlet'e bakarak:
naziksiniz, dedi.
İhsan'ın ifadesindeki.~ssasiyeti pek çabuk anlayarak hemen cevap verdi:
ııt, hırçın bir nazik, değ~tt~'~p.sanBey ?
sizin.takdirinize bıraltı~l~um,<Beniınhakkımdaki kanaatlerinizi ancaki z
siniz.
· insanları severim İhsan Bep.,,(;1·
atben temiz bir insan değilim.Bifio.cllilus·hırsızı nasıl temiz olabiliı-i?
.clan azabı .çekiyorum İhsan Bey. Varlığnnııı her gün> bir~/ifcl
· JıissediyQrum. Eziliyorum, manevi bir yµl<:ii.n. altında z~
iı-iyorum. Bu vicdan azabı ne ağır bir yükt~·<Endjşe, elal<:~1rf
Ne dersehiz, size karşı çok çirkin hareket\t.fde buh})J.cll.1-ffi,
,it- ifadesidir. Susmak istiyorum, odama kapanrn~<.]y. ~..
endimi biraz olsun teskin etmek istiyorum, Bü~.~ircyc;ı
esizlik beni teskin edebilit. Yutdumdan uzaktaı>bir:
şamak, beni mahvediyor, Bilmem ne kadar haklıiold

f

üzülmenize sebep ne Miss Scarlet ? Önünüzde saa~~1r~·ğ~~1't].ı.fj.ıkları
açılmış,
albini veren ve her şeyinizi unutturmaya .kadir bir .iıısanx~a.t· )llff~Irneyiniz,hayat
ınarıdır. Hayat ıstırapsız yaşanmıyor. Hepiıniziı1->;cie;:lıayatındasayısız acı
dır. Fakat unutmamalıyız ki, yaşayabilmek için ırıaziııin acı hatıralarıyla
imkansızdır. Bizde bir darbı masal vardır'. "Ölenle,;ölünmez" Maziyi unutup,
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geleceğe ümitle bakmak mecburiyetindeyiz. Hayat her günbizi.t ·
Bu. bir tabiat kaidesi değil, bir yaşamak kanunudur.
ir olarak güzel şeyler söylüyorsunuz. Fakat hayatta bunları tatb.'
mıdır?
kadar nevmit olmayınız Miss · • Scarlet. Hayat size tebessüm ~d.~
ıktığ: halde, hayata niçin sitemle bakıyorsunuz ? Bir seyahate çıks
· :e refakat edebilirim.
ansız, seyehatlerden o kadar usanmışım ki, böyle bir teşebbüste asla bul
let sustuğu zaman ağlıyordu. Sinirlerinin tamamen zayıfladığı ve düşü
e haklın olmadığını görerek üzülüyordu. Onun tek bir tesellisi kalmıştı. "
yrt'e bir mektup yazarak kendisini hurdan aldırmasını isteyecekti. Fakat g
oluyordu. Ah bu kadın kalbi ! Binbir renkli ruh haletleriyle kaynaşıp

~+~İ~~tt

kimsesiz bir halde yaşamak belki ona huzur verebilirdi. Fakat buna acaba ~~
a'dan uzak, Olivialardan uzak velhasıl Haşirnsiz ve kimsesiz yeni bir ha.[~l~~
i bir yolculuğa ihtiyacı vardı. Yorgun gönlünü ancak yeni ve uzun bir yol5µI,~
••· di. Fakat nereye gidecekti ? İngiltere'ye tekrar dönmek istemiyordu. O büyü.k.
Jikaldığı eve bir daha ayak basamazdı.
ert'ten de soğumuştu. Heyecanlarına hakim olmayan bir kadın, daima hayatta çol{
edebilir,
let bu düşüncelerle kendi kendini mahvediyordu.
dakika, diyerek odadan çıktı. Biraz sonra elinde bir bardak içkiyle geri döndü ve
şısına oturarak :
az içmez miyiz ? Diye sordu.
n gülen gözlerle Scarlet'uı~üyü.leX~fi.l?~şl~1zla.
pak
k· tuhaf bir kadmsınız, dydi,u<h~)1ı,tı lJinbir>ry
,bir oyuncak
ıjrkaqın.
anı durdurabilmek elimde olsa bir asır geriye çe
; etmem İhsan
· · yeniden yaşayabilmek, istikbalim · için ye
açabilir.
· dolmasını sabırsızca bekliyorum. Elbet bu gün de gelecektir.
ılıklı içiyorlar ve konuşuyorlar~t:S;(
saadetin içinde yaşıyors11z1~~1,%~~i yine meçhul ufuklardan
. Fakat haklısmzMiss Scarlet,\jjJ\~~e yaşayan cenneti bilmezwiş.
.eşin ilk ışıklarına kadar içtiler.{$carlyt çılgın bir halde sarhoş qJıriıı
iyor, çılgın hareketleriyle İhsan'a ürnidyt veriyordu. ths~{gi'
ı, çok perişan bir hali vardı. Bütün bir geçyyj nas~ . gex~~.iii
dunun üzerinde ağır bir yük gibi taşıyordu. Bitkin, bir fı~{d.y
yııyatağa girdi ve devamlı surette bütün bir gün uyudu.
-;.:.'}.

IV
Şubat gecesi, karın, soğuğun, fırtınanın kaynaştığı bir gece Scarlet ocağın alevleri
at defterine yeni sayfalar kaydetmekle meşguldü. Karın çamlardaki ahepgiyle
adeta karışıyor ve genç kadın durmadan yazıyordu. Beş günden beri kapısını
ştı. Haşim birkaç defa onu ziyaret etmek istemiş, fakat muvaffak olmamıştı.
yaşamak istiyordu. İnsanlardan uzak, tabiatla başbc\şagönül ve aşk oyunlarına
.yarak, hayata küs bir ömür sürmek istiyordu. İçine bit melankoli düşmüştü.
fr hayatı tercih ediyordu.
rine yeni hayat görüşlerini kaydederken elinin titrediğini, kalbinin sızladığını da
eğildi:
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S'Hayatım güzel tesadüflerle doludur".
Devam etmek istemedi ve kalemi atarak doğruldu. Ocağın ateşiiı~iijij;~
· hissediyordu. Soğuk ona tesir · etmekle beraber, içinin» titı-~~~!i
ı:ırla çarptığını duyuyordu. Pencereye dayandı ve karın bir yasemiiı g·
lıeyecanla seyretti. "Ne korkunç bir gece" diye mırıldandı. Yalııız
•. ve vicdanının sesini dinleyerek başını camlara dayadı ve dakik
Camlardan dökülen karın musikisi biraz olsun ruhunu teskin edebilmiştı;
en hayat vermiş gibi bir huzur bulmuştu. Camlarda kar ve göz yaşları y~

arın ahengi Scarlet'i gittikçe heyecanlandırıyordu. Kalbi biraz sükun buldıi
<la yanan alevler kalbinin ateşiyle karışıyor, gözlerinde renk renk ışıklar/)0
kapadı, kendini bir mağbedin sessizliği içinde buldu. Başında mumlar
ıller içinde mermer vücudu ışıklarla kaynaşıyor, kolunda sanki yeni .bir
, sessiz adımlarlailerliyorve sağına soluna hafif baş eğişiyleselam veriyordu.
ü · akşam gözlerine uyku girmiyor, geçmişteki hayalinin ona verdiği ıstıraplıı
, içindeki sızılar yeniden alevleniyordu. Parmaklarında mumlar ve on parrn.~~~
nk renk ışıklar yanarak kolunda bir masal kahramanıyla, bu karlı gecenin içiiı<iy
istiyordu.
u akşam alt katta yatmak istedi. Gözlerine uyku girmediği halde soyundu ve sessi~f~.
girdi. Gözleri pencerenin camlarına daldı. İçinde tatlı bir ses bütün hızıyla. Qt:ıa
ordu:
u hayatında üçüncü yıkılışındır. Kendini ve seni sevenleri mahvediyorsun. Bir gün.
ı:nrünübir hiç uğuruna kurban edeceksin".
inden gelen bu sesle dudakları oynuyor ve kalbi heyecandan çarpıyordu. Gözlerini
baygın bir halde yatağına uzandı. İçi titriyor, kalbi durmadan vuruyordu,

***
encerenin camlarında bir el göründü; Gecenin karanlığı\~IJcJe kara bir;Jı~yfil gibi
u el durmadan pencereyi açmaya çaj.ışıyot, rüzgar bütün dehşetiyle devam ediyor
parça dökülüyordu. Durmadan pencereyi açmak için uğraşan adam top sakajlı
gözleri birdenbire camlarda göründü. Kardan bembeyaz bir hayal olan top s
şetle pencereyi açmak için mücadele"~ôJyor, fakat bir türlü muvaffak olamıyord
bir hız daha verdi. Pencereyi açmay~:fıı1ıvaffakolmuştu. Bir hızda odaya at
ücudunu ocağın alevleri arasında ısıtmak için ocağın önüne bir kolt
e piposunu dumanlatmaya başladı. Alevlere dalan gözleri büyüyor, arad
Scarlet'e bakıyor ve dişlerini göstererek gülüyordu : "O bu akşam
özeri güldü ve yine içinden konuştu : "O, benim olaçaktır.. Bg

A~~!

t.Koltuktan kalkarak Scarlet'in yatağı önünde durdu, a.ıtw:1.~~gli~{~~
şıl mışıl uyuyan genç kadını hayret, zevkle ve heyecanlaxs.evretti.?:cK.oıi
Scarlet'in altın saçlarını okşadı. Hafifçe yorganı k
.- yüzünü sürmek istedi.
· de bir korku vardı. Cesaret edemiyor, sonsuz hyy~.ç
yordu. Kar bütün dehşetiyle devam ediyor. GöJ,<:saıllq.y~pJ~
eta bu büyük sarayı bir gemi gibi sallıyordu.
ncereyi açık bıraktığını l;111Utmuştu. Odaya doJ.ıµ. .lsij.)Y.§.~.~~~i),~rı ve rüzgarın
açılıp kapanan pencereyi g~rmüyor v~işitmiyordı:ıı I}ij;ij.~ı-;ı.ijij;~)cJ.~lış~tli bir.rüzgwın
irbirine vuran camların sesiyle ScarJ~t yatağw<iar.ı< 9RğrµJcJ.µ,. ~ayret ve dehşet
Top sakallı adam kahkahalarla gülüyor ve onu.tesl<:iiı\edici uydurma bir tavırla
lüyordu:
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ersiniz Miss Scarlet sizi bu saatte rahatsız ettiğimden üzürttü .duymuyor değilim.
u dehşeti içinde ben fakir odamda ısınamadım ve buraya gelmek mecburivetinde
et sinirlenmişti, hemen yatağından inerek bu serserinin önünde dııı:c:1.
arak bağırdı :
f bu ne curet ? Hangi hakla benim evime giriyorsunuz ?

ersiniz dedim ya Miss Scarlet. Sinirleneceğinizibilseydimgelmezdim;
tgelmemeliydiniz. Sizi buraya dayeteden mi var ?
le: olacağını bilmiyordum, Fakiri<ve zavallı bir insanı sizin de acıyı:tJZ
imüsaade edeceğinizi ve sinirlenmeyeceğinizi tahmin etmiştim. Tekrar

im.
buradan. Daha ne duruyorsunuz, çıkınız diyorum size.
lını karıştırarak gülen adam şöyle bir cevap verdi.
· buradan kovamazsınız;Vicdanınızbuna müsaade etmez. Size inanmıyorum.
ne kepazelik, evimden sizLr.esmeµ.:k:ovuyorum,bir an evvel burayı terk etme~i
zaketiniz buna asla müsaade edemez.
iş edici kahkahalarla gülüyordu. Scarlet bu serserinin kahkahalarından gittikç~
ve asabının bütün buhranı içinde onun gözlerinin içine bakarak haykırıyor :
ol buradan, sesinizi duymaktan nefret ediyorum.
fret edemezsiniz Miss Scarlet. Ben sizin çok iyi bir kalbinizin olduğunu biliyorum.
ya bu şekilde hareket etmenize kalbiniz razı değildir. Siz vicdan sahibi bir
.yır ben vicdansızım.
eminim. Fakat
güzel çehrenin altında temiz ve hassas
mecburiyetinde
birdenbire bozulmuş ···.··<.··><··
ki bana bu şek
<·~f'
uz.
sözler gittikçe Scarlet'i sinirlendiriyordiı:.\Hementabancası ile müka.bele etmek
.t bu korkunç gecede, korkunç bir cinayet işlemek istemiyordu.
· silahkullanmayamecbur etmeyiniz.
. . . Halılı...Ha. Bunu yapamazsınız. Elleriniz pek nazik, kalbiniz
ilah kullanamazsınız.
.
let dayanamadı ve cel;,,jpden çıkardığı tabancayı hemen
ükabele etmeden buradan çıkıp gidiniz;t~şitakdirde ...
et aksi takdirde...
endiniziyok biliniz !
bancanız saçlarınızın rengiyle parlıyor. Hele bu mt.wın.~0/;.~'\TU'
ıiliı elinizdenbırakınız.Yakışmıyor, bu nazik ellere silah ya:k:ışmı.yqp;
ysinizikesmenizi emrediyorum.
iızel, fakat dikkat ediyorsanız, elinizde sizinle beraber tabaııç~.2j,(tiffi¥8~-~~tıibu,
' ' in vuruşlarını da işitiyorum. Biliyor musunuz karşımd~ p.m/!~~~~~l/8ipi c:1.µpa.ıı bu
. kalbi şimdi neler söylüyor. Evet müsaade ediniz • de/
~1:1.tı:ı.~llll( : "Her ne
limde bir silah bulunuyorsa, ondan çekinmeyiniz. Çünki;.J?~~~~([~eıı.silahnndeğil,
ılgınlığımm taşan heyecanıdır. Bu heyecanımı da;y~tf~~-\Sizin
elinizdedir.
n bana yaklaşınız ve saçlarımı avuçlarınızın//dçlııc:1.y<· pı:tJZça.layarak kalbime
. O zaman ben sizin olacağım"
.a.lan yalan !
µ\kadar heyecanlanmanıza sebep yok Miss Scarlet,i.nihayetsiz de bir kadınsınız ve
a.n düşündüğünüz gibi hareket edemezsiniz.

py~
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ın olabilirim. Fakat ben dünyadaki kadınlardan çok faı.-1<:.lı
· bilen ve öIdürmekten zevk alan bir kadınım.
... Halılı... Ha. Demek ki öldürmesini bilen bir kadınsınız
iıı adımlarla Scarlet'e biraz daha yaklaştı ve :
çıkar?

ıe.. düşünmeyiniz. Hayat bir aşk çağlayanıdır.
akışına kaptırdığınız halde, niçin kendinizi mahvediyorsunuz. Bu
denizlerde şakrak sesinizi dinlemekJstiyoruz. Halbuki siz, bizim karş~
fa çıkıyorsunuz. Ölümü sevmek,c yaşamaktan uzak ; hayatı benjrnse
çin kendinizi bu şekilde zehirliyorsunuz ?
ırağın.bana lanet etmesini istiyorunı.
let birdenbire yumuşamıştı, Genç/serserinin konuşması her nedense ona>.tesir
nç kadına hayran bırakıyordu.
areketinizle affedilmezbir günah işleyebilirsiniz.
ialakadar etmez, ruh yaptığını çekmeye mecburdur. Bu bir insanlık kanunudUl'.
kimse değiştiremez.
it+ ? Yanlış düşünüyorsunuz. Kanunları yapan ve bozan insanlardır. Kanun bir
· . Ve bu kanunu da yıkmak elimizde olan bir kuvvettir.Bu kuvveti leyhlerinde
ar, dalına onun esiri olurlar.
et yine sinirlenmişti.Bir adım geri çekilerek haykırdı :
; .. Yeter artık. Sözü uzatıyorsunuz. Bir tek kelirtıe daha ilave etmeden burasını
iniz.
o, yine birden değiştiniz ?
:]{'eklerle uzun konuşmasını geynıiyorum. Ya ... buradan
meseleyi daha · evveL(aranJ!Z.<lı:t(lıalletnıen:ıişi\ınifdik
?,
şınız Miss Scarlet. Kurşununuz beniiöldü1ID~}~·}\teşiniz
yakmıyor:i
fazla Scarlet'e yaklaştı ve onun saçlaı:-~.ııij~kfanıakistedi. Genç kad.ınserserlı,
~rinden çok sinirleniyordu,sesinin çıkabijfzt&iiJl~arhaykırmayabaşladı :
rime gelmeyinizsonra sizi...
d ani bir hariketleScarlet'in üzerine ~~~rye genç kadını belinden )"ajs~!ı:ıyarak
l,< Scarlet tabancasını ateşlemişti, fakat bird~p:ttıbancaelinden düşerek ç~
nç serseri kahkahalrla gülüyordu. Yatağa doğru yürüdü ve genç . kctdı.nrxvataıı:a
ğazına doğru titreyen elleriniuzatırken değşetli bir çığlık işitildi.
... Yapamazsınız,alçak elinizigeri çekiniz ve...
serseri birden bire sendelendi ve korku içinde başını l"P'\nrr1101 zctı:mıı1.:
şısında Haşim'i gördü. "Lanet olsun'' diye söylenerek
çak serseri, bu saatte karşıma niçin dikildiniz ? Uğursuz ~~,,~..,
~ altında siz mi can vermek istiyorsunuz ?
· kahkahalarla acı acı gülüyordu :
ııyapamazsınız.
eriHaşim'in üzerine yürüyerek haykırdı:
iın olduğu yerde dimdik duruyordu.
dama ! diye haykırdı. Ve tabancasını serserininüzerine çeyiırdi.
i genç serseri iki tabanca arasında kalmıştı. Haşim güJerel<: devaın etti :
at fazla heyecanlanınayınız. Sizin lanetli kanınızla ellerimizi kirletmek
, Şu girdiğinizyerden arkanızı çevirerek çıkıp gidiniz.
deleyesendeleye yürüdü ve pencerenin yanına geldiği zamanHaşim' e dönerek :
fak etmeyinizHaşim Bey, dedi, sizinleyarın görüşürüz.
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carlet dönerek alaylı bir sesle devam etti.
Miss Scarlet, yakında benim olacaksınız. Ya benim veya töprijğ
:fginirli sinirli başını sallayarak :
.ğı tercih ederim diye haykırdı.
serseri girdiği pencereden atlayarak kar fırtınasının içinde i;dağ
Haşim heyecandan titriyordu. Sobaya sokuldu ve ocaktan taşan al~~l~r
gibi, ağzını açarak· derin bir nefes aldı. Gözleri yaşarmıştı. SoilI'll
adım adım takip ettim Saatlerdir pencerenin altında bir köpek gibi . titriıp
içeriye girip bir kuduz gibi· üzerine atlayarak onu parçalamak istiyordu:o:ı.
im. Kendisini vuracağınızı tahmin etmiştim, Fakat birdenbire size saldırdı
amadım, hemen kendimi içeriye attım.
:l<l<ür ederim Haşim. Size bilseniz ne kadar medyunum. Emin olunuz iyi

bu

lbimi fethettiniz. Müsaade ediniz de sizi gözlerinizden öpeyim.
gülüyordu.
lannızın belenmesini istemiyorum Miss Scarlet. Gerçi geçen akşam yağnıurcl~
ştım ama yine de iyi temizlenemedi.
mesele mi Haşim Bey ?
et Haşim'e daha fazla yaklaşarak dudaklarını gözlerine uzattı ve bütün
nu gözlerinden öptü. Haşim bu öpüşler karşısında yaralı bir kuş gibi titriyordu.
:kkür ederim Miss Scarlet diye mırıldandı.
et içi yanarak Haşim'e cevap verdi:
kkür sırası benimdir Haşim Bey.
ikimize de geçmiş olsµndiyelim Miss:Scarlet
let
götürdü ve
z'.tsmmaz mısınız<HaşirrfBey
Biıer~k: .~ıış~'~fifAR<:llllll .. y:
·
ceyi
burada
ağın alevlerine oturdular.> Kon~.şuyorlardv Hasivn°0::bütün bir
cburiyetinde olduğunu söylediğl:z:amanScarlet: ... ,:;,,.
111 ederseniz artık benimle kalabilirsinizHaşim Bey, dedi.
gülen gözlerle Scarlet'e bakarak:
sız diye cevap verdi.
imkansız olsun Haşim?
cuklarımıyalnız bırakamam.
.arı da buraya getirmez misin ?
em ki...
!ID, yalvaran gözlerle Scarlet'e bakıyordu. Genç kadın :
ette müsaade ederim Haşim Bey, dedi.
at...
ş:jın devam etrlıek istemdi. Scarlet tekrarladı.
at?
larımı yuvalarından ayıramam. Günah olur çocuklarınıa..
let kalbinde yine acı bir sızı duydu. Haşim'e karşı ertite
gözlerini ona çevirdi ve duygulaşan ifadelerlekonuştu:
şim Bey müsaade ederseniz size sakladığım ve. söylenı~y~/ç~şı:ı.jyf.feqemediğimbir
ayım.
· · · gülüyordu :
un olurum Miss Scarlet.
ihudutsuz bir sevgi ile seviyorum !
im birdenbire ayağa kalktı ve yüzünü avuçları içine alarakkorkulu bir sesle cevap
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hayır bu olamaz Miss Scarlet, İhsan ağabey sonra ban.~\ıic\
onun olacaktır. Mes'ut olunuz.
Haşim' in bu güzel temennisine sevinmişti. O da ayağa 1<:~
erini yüzünden çekmek istedi, Fakat Haşim bütün kuvvetiyle rp:

r üzerine ellerini yüzünden çektiği zaman genç kadın hayretiçind
gözleri kanlanmış, göz yaşları kirli yüzünü ıslatmıştı.
ğlıyorsun Haşim Bey ? Diye sordu
ceketinin kollarına gözlerini silerek cevap verdi:
ı;iniz birdenbire bana tesir etti de, kendimi tutamadım.
aşını'i daha fazla üzmek istemiyordu.
arıya çıkıyorum, dedi, siz de burada yatabilirsiniz.
ille Miss Scarlet ben bu koltuğıµıüzerinde sabaha kadar nöbet bekleyeceğirrıL
***
erken bir saatinde Scarlet'e seslenmeden köşkten çıkan Haşim doğruca
kvak'adan onu haberdar etti.İhsanbu.haber karşısında çok sinirleınişti.
fazla tahammül edemiyeceğim, dedi, bu alçak herifin buradaki hayatına bir son
geıniştir. Haşim sen bana bu hususta yardım eder misin ?
a beraber.
.. ederim Haşim, zaten ben senin ne iyi kalpli bir insan olduğunu çoktan
imdi önüme düş, Scarlet'e gideceğiz, ondan sonra da bu a.g.~dan hesap
yapamazsınızBeyciğim.
Haşim?
am çok tehlikeliıbirdelidir.
Haşim'in sözlerine cevap Verıneden\hernen ~c,tz
dit defalar kapıyı vurduğu- halde hiçbir sess gelın~µi; Tekrar vurdu yine\ s
müteessir görünüyordu. "Niçin açmıyor" diye düşündü. Bu sırada içeticl~1J.}ij
şitildi. Deınek ki, Scarlet kapıyı açmak istemiyordu.
dargın bir halde Haşim'Ie beraber geı;tgöndüler.
*t~

1I1~rır

lık istiyordu. Ömrünün bu son senelerini de yalnızlık içinde geQirtt~i"s~~!lr~~~
r getirebilirdi. İnsanlardan uzak, tabiatla başbaşa, bu çiftliğe g~ıdi~~f~}ı;~id~i
bir. hayat özlüyordu. Tabancasıyla baş başa kalmak om.u:ı i~,~+eiıısığu.i;el;bir
Yine kimsesiz olarak dağlara tepeleri gezmeye başlaqı.
kaç el kurşun atıyor, tepelerde dolaşarak ağaçları kqrşıµ:ılµyqı;
ri arasında bol bol kitap okuyarak eğleniyordu.
lar'ın birkaç defa davetini reddetti. İhsan'ın köşkündei§?~f<t!&·i"~~Ftfine\tertip
a gelmedi. Bir gün dağları gezerken İhsan'la karşıl<'lştt'Zti>Ş<t1;1-~ ~qaı:pın bütün
ğmen onunla konuşmadı, yolunu değiştirerek başka istilp.1.l'll.~tl<t;ftq~ijrwgitti.
klediği vardı. Bir gün muhakkak surette Robert gelec~I<t.t:c~~Ştlılıe~se?
bu kimsesiz hayatı hurda ne olacaktı ? İhsan'dan 1;1-e:fi:tti.~di~98, 1-Iaşim'i görmek
erseri de onu rahatsız etmediği için memnun göı;iiµüyor ve- tatlı bir hayat
anıyordu.
n bir su gibi akıp gidiyor. Ne Robert'ten bir haber alıyor ve ne de Robert'in
ses çıkıyordu. Ruhu ve ıstırabı durgun bir denize dönmüştü. İçinde ne yeni bir
ünde ne yeni bir aşk ve ne de çıdırtmak isteyen bir ses duyuyordu. Yalnızlık,
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urgunhığumı arada bir kamçılıyor ve hayatının eski senelerini. y, · ·
e canlanıyordu.
cit güzel bir erkekti. Nelsoh hassas bir duygunun içli bir örneği@
addi ve manevi her şeyini vermişti.
··· di bu aşk ve efsaneler diyarına geldiğine nadim görünüyordu. Nelson
ölümü Robert'le olan bağlarının kepabileceğine inandığı için ta· b
livilar'ı tanımamış olsaydı, hiçbir zaman bu ıssız adada bir sürgün haya.tı
zdi. Çin'e gidebilirdi. Orada her halde bundan daha güzel ve daha. c~p
emindi .
.e hisleri tamamen değişmişti. Bir an ölümü ve toprağı düşündü. O zam;ın·y~~~
ve hayatı sevmeye başladı. Haşiın'in gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. İ~fl.P
ber gönderecekti. Artık ne olursa olsun. Hayır, birdenbire fikrini değiştirdi. İhşfl.P
gibi bir arkadaş olarak gezip, eğle11ecekti. Olivialar'a gitmeye karar verdiğişı.:rı:ı<.f~
da köpekleri ile geldi. Fazla heyecanlıydı.
arlet :
e oluyorsun Haşim Bey ? Diye sordu.
şim derin derin nefes alarak cevap verdi :
a ne olacağıın hanııncığıın. O alçak, katil herif beni tehdit ediyor. Ben artık
barınamayacağıına
inanıyorum. Bu yüzden çiftliği terk edeceğiın. Size
Iadık" demeye geldim.
rlet birdenbire heyecanlanmıştı :
·e. dediniz Haşim Bey ?
vet Miss Scarlet. Kendimden fazla çocuklarımı düşünüyorum, Bu yavrucaklarıının
Imasma tahammül .e.deı:nem.•.• Yazıktır .•. onlara ·.isterseniz.bunların birini size vereyim.
aşim' in köpeklerinden. biıjıi. i ::ı_Jar~ bağl'ltıai pa.sth sonra \bir • ikinciyi, diğer bir
cağına aldı, göğsü köpeklerle dolırmştu.
im Bey, dedi. Bunlar benim •. Ellnd~lq}ana• da>beniınve . .sizide··benim.. Arj;ık gitmek
ün son günlerinide burada geçireceksin. Ne o? Yüzüıı~nifin çevirdiıı
ağlıyor musun ? Bu teklifimden memnun olmadtmı+fill ? Hayatıroızuısonuııa
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şim hemen Scarlet'in sözünü keserek :
at ben ölmek istemiyorum, dedi. Sesinizde bir
da.
k canım, niçin fena şeyler dij.~µpüyorsun ? Ben senin içip. • bilşen neler
bir bilsen
esela ?
di beni dinle Haşim.
edersiniz sultanım.
let gülüyordu :
an Bey' e git ve atları hazırlamasını söyle.
ları buraya mı getirsin prensesim ?
,yır ben oraya geleceğim.
dersiniz.
im koşarak uzaklaştı.
Haşim'in sözlerine ilk nazarda inanmadı. Fakat qnııııtı§ra.rlıiddiası karşısında
.µcaklayarak yanaklarından birkaç defa öptü. Ye . lıe:ı:ııe11< J<:ahyayı çağırarak
azırlanmasını emretti. İhtiyar kahya gülerek:
buluk mu var ağam ? Diye sordu.
di sualin sırası değil kahya. Bir an evvel hayvanları hazırlayınız da şimdi Scarlet
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lur Beyim.
y~ hayvanları hazırlamak için ahıra girdiği zaman, Haşim, İlıs.afil
duyamayacağı bir sesle :
iraz dikkatli ol ağacığım, dedi. Allah sizi o alçağın şerrinden) rrı~:
iss Scarlet'e iyi bak. Bu günlerde fazla dalgındır, ansızın bir şey olmasiıi;
aşim, seni fazla endişeli ve şüpheli görüyorum, ne oluyorsun yine ? Y'"qk:
?
allaha Beyciğim, endişe duymamak kabil mi ? Ben artık buradan gidiyortllil.
ar alışmışım ki, doğrusu bu ayrılık bana çok tesir ediyor. Yavrularımı om11,z;.l:
gitmiştim. O bana mani oldu. Ben de ne yapacağımı şaşırıp kaldım. Gideyiıiip:M}
immi?
ir türlü katar veremiyorum.
-yapma be Haşim. İşte bizim aramızda yaşayıp gideceksin. Bu kötü günler .g~çşi.IJ.:
Ben senih için bir çare düşüneceğim. Merak etme o alçak herifi burag.'1.11
,tıracağım. Senin kılına bile zarar gelmez.
£ôyle Beyciğim ama bu adam·çok tehlikeli-ve çok kötü· ruhlu bir adamdır. Artık.
""1 edemiyorum. Her gece beni. rahatsız ediyor. Maksadının ne olduğunu da pekiyi
Aldırma Haşim, biraz metin ve cesur olmak lazım.
t.Bu adam karşısında cesurluk sökmüyor. Kancık bir delidir.
Ifü sırada çamlar arasında bir silah sesi duyuldu. Scarlet gelişini haber veriyordu.
irdenbire heyecanlanmıştı. Genç kadın klotlar içerisinde parıl parıl yanıyordu;
saııki karşısında yeni bir güneş doğmuş· gibi gözler dört dünüyordu, k:çışarak
etekledi ve ellerine sarılarak genç kadınm~llerinden.öpt~.
u ne güzellik. sultanıın ?Diye)J:ıay:retiedi9i:nazarlarlaSca:rlet'y·Wi~ıyordu.
onraİhsan'a dönerek:
· ·
Prens, dedi, prensesin elini tutsan, yoksa· hayvana
ben mi
? Bu size düşen bir vazifedir .
.carlet İhsan' a bakarak gülüyordu.
ehzadenin elini tutabilir miyim ? Dedi.
a.şim Scarlet'e cevap veriyordu:
JElbette sultanım emredersiniz.
~san Scarlet'e yaklaşrak genç kad~i{l~d~n
tuttu ve yürüdüler. A.Jm-ın
tzaman kahya karşılarına çıktı ve hayvafilarıhazır.olduğunu haber verdi.
areket edebiliriz değil mi Miss Scarlet ?
lbette İhsan Bey.
car let Haşim' e dönerek :
ardım etmez misiniz Haşim ? Diye sordu.
rens müsaade ederse hay hay ...
lisaıi Haşim' e cevap veriyordu :
l:3uyursunlar Haşim Bey.
aşim koşarak Scarlet'in ata binmesine yardım etti. Hayvanlaj'i.1:ı.aj:~i
ladı.
olunuz açık olsun. Bu aşk ve gönül yolculuğumın sonµ.1:ı~yıı-Iıg~lirse\sizin kadar
esut oluruz.
earlet başını çevirerek hayvanı kamçıladı ve tozu dmnan,i~,~ııı:al(yolç1ldılar.
iftlikten hayli uzaklaştıkları halde konuşmuyorlardı. A:.tlffi°/:Şoh.ık soluğa koşuyor ve
birbirlerine bakarak gülüyorlar ve rüzgarla .beraber..?ş~i uç.uyorlardı. İlk konuşan
oldu:
ereye gidiyoruz Miss Scarlet?

binın!Ji\ı;fçiıı
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eçhul bir yolculuk yapacağız.
reye?
nüz ben de bilmiyorum. Elbette yeni bir "Aşk çeşmesi" nin p
yeni bir hayat bekliyor.
emek ki yolculuğumuz uzun sürecek?
~ili olmaz. Bu defa çok tenha ve ıssız yerlere gideceğiz.
erimizin buna ihtiyacı vardır.
alıapais Harabeleri'ne gitsek? Çok güzel bir yerdir.
ihi yerleri çok severim İhsan Bey.
an, gülerek cevap verdi :
at burada Afrodit'i bulacağımızı hiç de tahmin etmiyorum.
ptün yamında olduktan sonra, başkct.piır düşüncem kalmaz.
arlet hayvanın dizginlerini çeketekdurdu.
urada biraz dinlenemez miyiz İhsan Bey ?
zu ediyorsanız, kim itiraz edebilir.
arlet hemen hayvandan atlayarak yürümeye başladı. İhsan da onu takip ederek.
indi ve Scarlet'in elinden dizginleri alarak hayvanları bir ağaca bağladı. Yan yana
ar. Scarlet :
}ardan sonra gün çok güzel dedi.
izin yanınızda tabiatın güzelliğini göremiyorum Miss Scarlet
la kompliman yapıyorsunuz İhsan Bey ?
san cevap vermedi. Scarlet ağaçlar arasına süzülerek badem çiçekleri toplamaya
Tabiatı seven kadın tabiatın güzelliği içinde, tabiatı hayran bırakıyordu. Çiçekten
aldan dala koşanSc~let
bir l<:elebek gibi kan~t açıyorfwq;y\~eniden çıdırtıcı

de genç adamı heyec~~d~y<?;g1.1.ıjhs~ $çaı:l~t'itJ.•bu·.••••h~~k~Jl~~İ• karşısında
.yor ve onun arkasmdan;pirilçu.şygibi tıçaı:~C)0..f~dan ad~"%t~~~ronu takip
Scarlet o kadar koşmuştu.ki yorularak bir ağaç~\i}ijlılııediz çök:tül)~&ihsç111. da hemen
nun yanma oturdu.
ugün yine çıldırtıcıbir güzelliğinizvar.
µnlarıİhsan söylüyordu. Scarlet hemen şu cevabı verdie
JErkek güzelliği karşısında, kadın güzelliği bir hiçtir İhsan Bey. Hele bu<gü.
rkek genç ve ihtiraslı bir kadın karşısında oturuyorsa onu çıldırtmak, ha;tJa.deli)e
u hisslerinizinsamimiolabileceğiıj
elki inanmak istemiyorsunuz.
ayır, kendimi bütün mevcudiyet

de inanmıyorum.
zorladığım halde, maalesef b

uvaffak

u hal ancak şüphe içinde yaşayan insanlarda meydana gelen bir ~Jıp,şt~µğidır,
oğru söylüyorsunuz Miss Scarlet. Galiba ben bir ruh hastasıyım-.
emenni ederim ki, böyle bir hastalığa tutulmamış olma)'~§~rJ~-jlJıı
. gibi
çok tehlikeler doğurabilir İhsan Bey. Çok gençsiniz ve ç~kcJ~~~ı-,7~~sirıiz; Siz
m ruhunu bilmiyorsunuz. Seven bir kadın çok tehlikeli bir iıışan,gıı\c()nµnruhu da
en bir muammadır.
even kadın, dört defa kadındır Miss Scarlet.
.(3-üzel bir buluş.
H?tyır bu benim nazariyem değil Miss Scarlet.
akat her kimin olursa olsun, bu buluşu doğrusu çokqeğerıqiın.
earlet ellerini başının gerisine geçirerek ağacaidayatidi ve bacaklarını toprağa
derin bir nefes aldı. İnip kalkan göğsü genç adama heyecan veriyordu. İhsan biraz
sokuldu ve gözlerinin içine bakarak sessizce onu seyretti. Scarlet gözlerini
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.yur bir hareket yaptı. İhsan onun ne demek istediğini pek çabu.1<'.,(.~:
ve dudaklarını genç kadının bir yaprak inceliğindeki dudaklarına
ağa kalkan genç kadın, öfkeli nazarlarla İhsan'a bakıyordu:
ır, bu hareketlerinizden sizi men ederim, dedi, hangi hakla
cudunuzla beraber konuşan hareketleriniz beni buna m:ecbur etti.
;dimde yersiz bir heyecan duydum, Affedersiniz Miss Scarlet.
let elini İhsan'ın omuzlarına atarak konuştu:
benim · günahsız meleğim : istediğini hiçbir zaman reddetmek istemiyo:
ş ve maneviyatımın gittikçe aksayan tarafları beni her hareketimden nıe.ı:ı.
.µ.ğüm gibi hareket etmeme müsaade etmiyor.
atın tadını çıkarmak mecburiyetindeyiz Miss Scarlet. Temiz bir aşkın kar
kalpler daima betbaht olurlar. Ben sizin betbaht olmanızı hiçbir<zarnan
at beni istediği kadar yıkmıştır İlısan Bey. Bundan somaki ömrümde de hiçl:)~
emek için kendi kendime · söz vermiş buh:ınuyorunı. · Öpüşleriniz çıldırtıcı lJir
ımakta. Bakışlarınız ise, insanı sihirlemekte .ve mahvetmektedir. Sizden ·.uzak.
bebi de hep bunlardır.
ni her şeyimle mahveden hep sizsiniz, niçin karşıma çıktınız ve niçin beni böyle
a sürüklediniz ? Yanılmıyorsam bundan bir ay evvel bana vermiş olduğunuz sözü
. Yani denize girdiğiniz gün dudaklarınız değil, vücudunuzun kıvrılışlarındaki
sını taşıyan gözlerinizin ifadesini. size hatırlatmak istiyorum. Hayatımın en güzel
a bir zindan yaptınız.
fr müddet
kadar· üzülmenizehi~d~rtajıaımnüLeq~nı~~iths.anBey.?,
eklemek
söylediğim gibi·yinetel<rcır:eyt~eJQrrıeppllfiyy~irıdtyiınkt;
tesadü:fl~r.. bell). bu
.. Bu imkfuısızlığıyaratan<beı:ı. değiJJJ:ı:i: ~aınan.,<•·lıa.di
ket etmeye mecbur ediyor.
an Scarlet'e cevap vermeden yerinden kalkarak ağaçlar ara.siııa yürüdü. Scarl~ş·/q·
aha olduğu yerde kaldı. İhsan hiç de onunla alakadar .ıolnıadığını gösteı;~
çiçek topluyor, dallar kesiyor ve d~dan
bir şarkı mırıldanıyordu. Scarlet'i
:yr sesinden taşan bir şarkı işitildi. G~~ijtt~fam hemen alakadar olarak onu dii11e
parlet çok içli ve çok güzel söylüyqr~,-ı.. Kalbinin bütün ıstırabını ve. sesini
ecanıyla söyleyen Scarlet, sustuğu ırunanİhsan'ayaklaşmıştı.
ğendiniz mi İhsan Bey ? Diye sordu.
k güzel
söylüyorsunuz.
Sesiniz, kalbinizin
bütün . ıstırı:ıbr
bu şarkıyı bundan birkaç yıl evvel, pencerenizin.' gizli>Jbiıt

vet. Romeo-Juliet'i okuduğunuz gece.
akat siz neredeydiniz ?
akşam soyunmuştunuz. Vücudunuzun en ince noktaşitı~\1<:~4~i.\.f~1:JJ.as etmek
bulduğum için en mesut insanım.
ayret !
akşam ne güzel dans etmiştiniz ?
et.
e beni kendinize bağladığınız ilk gece o akşamdır ... :Sütiµı
geceyi rüyalar içinde
Buhranlarıma, ıstıraplarıma sizde şefkat hisleriyle\ şifR bulacağıma inanmıştım.
m hassasiyeti, beni peşinizden yaralı bir kuş gibiyşiiriikledi;. O geceden soma size
t< gibi taptım. Mesudum, çünkü ben hakiki tarzıını bulmuştum. Fakat siz,
riniz birbirimize zıt, yaşayışınız insanlardan çok farklı, tanrılaşmış bir ulviyetle ruh

q~
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yaşamasını seven bir kadın olarak karşıma çıkınca,
let İhsan'a cevap vermeden yürüdü. İhsan aynı heyecanla sözle:riı:ı.ç
ı:ıcınızın öldürücü kuvveti karşısında insan kendini kaybediyor.
rtlarla · dolu olabileceğini hiç de tahmin etmiyordum. Siz
kadından çok farklı bir insansınız Miss Scarlet.

Iıımuza devam edebiliriz,değil mi İhsan Bey ?
yvanlarımızhazır Miss Scarlet, hemen bereket edebiliriz.
an hayvanları bağladığı yerden çözerek Scarlet'in binmesine yardım
a hayvanına atlayarak yollarına devam ettiler. Çiftlikten hareket
in gidiyorlardı. Ballapais Harabeleri'ne kadar konuşmadan,
e/izahat aldılar. Scarlet neşesiz görünüyordu. Öğleden sonra
e akşama kadar kaldılar.. Bütün bu saatler zarfında ne aşka
~ki ıstıraba ait hiç bir şey konuşnıı:ıdılar~
şamın ilk ışıklarında hayvanlarını hazırlatarak çiftliğe doğru
yalnız olarak dönmüştü. Köşke geldiği zaman Haşim'i karşısında
sokularak gülüyordu. Scarlet sordu :
e var Haşim Bey ?
ostacı sizin için bir mektup bıraktı Miss Scarlet.
erede?
emek odasındaki masanın üzerine koydum, isterseniz getirebilirim?
ayırHaşim ben alırım.
Çarlet koşarak yemek odasına girdi · ve masanın üzerinde duran mı;;Mum
ktup Robert'ten geliyordu. Birshızdaeokudıı.Tekrar okudu, fakat ~ı
bir türlü anlayamamıştı:'Tekrarokumaya başladı :
earlet, yıllardan beri izini arıyorum. Müteaddit yerlere yazdığ
at bu mektubum da eline vasıl olmayacak olursa, zannetme ki,
devamlı surette ı;nektuplarımla seni rahatsız edeceğim.
iğiniz adayı nihayet buldum. Fakat bu defa pe~~i bırakmayacağını.
ç parmaklarımın arasında can vereceksiniz. 'I'ı:rı,;ı,~larımda şimdiden
yorum..."
. ();;
Scarlet . daha fazla okuı;naya devam edenıe~§fek
smda dolaşan kanın beynine hücum ettiğini hissediy~rdu.
e kıvtanıyor ve adeta benliğindeher şeyin kopup gittiğini rlrntm,r. ••
emek Robert ta buralara kadar gelecekti ? Fakat
yanlıştı. Nelson'un buralara kadar geldiği zehabına ki:11J11cU1
onu mağlup eden kuvveti altında fena düşüncelerle
ezdi ? Hele bir gelseydi. Geldiği zaman Scarlet'!
ve onu öldürme teşebbüsünde bulunmayacaktı.
Ölüm haberi, birdenbire Scalet'i sarsmıştı. Hemen
unu aradı ve bir hızda mektubu parçalayarak ocağa attı.
şezlonga oturarak Robert'e bir mektup yazmayı
irtek satır yazmadı. Dışarıya çıkarak Haşim'e seslendi:
. . Haşim Bey içeriye gelmez misin ?
Haşim koşarak içeriye girdi ve:
-Bir emriniz mi var ? Diye sordu.
ni:tı;,mı hemen bu
Scarlet çok bitkin ve solgun bir vaziyette
onun ayaklarının dibine
,µn kötü bir haber getirdiğini hissederek hanımına ::;vi\.uıuu
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ahve içmez miyiz ? Diye sordu.
hemen oturduğu yerden doğrularak:
ersiniz sultanım dedi.
ıalihinize mi bakacaksınız ?
arum Haşim, fakat bu çiftlikten sizden evvel ben kaçacağım.
korkulu gözlerle Scarlet'e baktr:
'de götürürseniz çok memnun olur.lllllMiss Scarlet .
.üz kati bir karar vermiş değilim;/ Kahveleri içelim de yine düşünürüzs ij~şifü
alarımı uzatır mısın ?
kendi bir cigara ikram etti. Scarlet teşekkür ederek aldı ve hemen yaktı. H<.lş~
çıkmaz cigarasının dumanlarında yine engin bir rüyaya daldı. Gözlerinde h~J?
..yordu. Demek ki son son nefes.iı:tl onun tırnakları arasında verecekti. Gö;zleri
uhranlar içinde kıvranarak: kendikendine konuşuyordu : "Hayır Robert, bµnu
. Sizin iğrenç tırnaklarınız arasında maalesef cen veremem. Eğer hayatıma son
ediyorsa, ben sizden evvel kendimi temizleyebilirim. Vicdanınızı azap içinde kül
·.yorum. Ben kendi kendimi öldürerek dünyadan kaybolup giderim. O zaman
ak yaşayabilirsiniz. Ben hayatınızdan çekilip gittikten sonra artık sizi ne
ne de hayallerim rahatsız etmeyecektir. Bahtiyar olunuz Robert".
müddet sustuktan sonra şöyle devanı etti : "Mes'ut olunuz Robert. Bundan sonra
sizi rahatsız eden bir kadının varlığı ile karşılaşmayacaksınız. Tabiatın size
sayısız güzellikler içinde sizin anlayacağınız ve sizi anlayabilecek•·•bir kadınla
ilirsiniz. Siz m~lesef beni anlayabilecekbirruhda~ı~tılıllı~l)irrins~<i~~H.Siııİp·"-- bu sırada elinde·····İl{İ *ajı'1~iB11fcll11Yla_iy~ri)re.ş~4lı~t~i:Slf.~!1~~~~d~c~.~~~rel<c:
sunlar prenses~\dedi~tp.ıiS~··~~.~µğ~f.Ş8-qak:lllıiıniasarabilivorıırm:değil . mi'?
let gülüyordu. Haşirn.iq~yall'.liet~i;;: .
.
.• enin emrinde seferbero~ya:iji
'let çok sakin görünüyordu;Haşlıµe
yle karşıma otur, dedi.
im Scarlet'in kahvesini verdikten
çmeye başladı. Scarlet büyüyen gözlerle
oluyor Haşim ?
'"zlerim kör ola:y,..
bu faciayı görmez olaydım. Sultanım, . s.i#J?:°
üıde görüyoru
k bir halde duran vücudunuzdan kanl
dilim konuşmuyor gözlerim kararıy,
var. Anlat
ım.
'',:t/!'/}:
şim hakikaten kor1*:i/.;~~inde titriyodu. Fincanı elinden
ağlamya başladı.
radan kaçın Miss Scarlet. Ecel peşimizden kara . bir .bµlu,t).ğil:ı!
asını.terk edeceğim. İsterseniz siz de benimle geliniz.
müddet daha beklemek mecburiyetindeyiz Haşim.
yır, ben daruı.;~la bekleyemeyeceğim. Ecelsiz can vefefü~fü. Çoculdarımı size
rek, hemen yola çıkacağım.
let yaşaran gözlerle Haşim'e bakıyordu. Tekrar şezlqı:ıgµniüzerine uzandı ve
zlerini silerek konuştu :
en kadere inanan bir insanım Haşim.
rianabilirsiniz, fakat onu önlemek de elinizde olan bir kµvvettir. Ne olur, ne olmaz,
el buradan çıkıp gidelim. Şimdi doğruca İhsan Bey'e gideceğim ve meseleyi
let Haşim'in yalvaran gözlerine baktıkça içi sızlıyor ve derinden derine ağlıyordu.
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Haşim dedi, bu hususta İhsan Bey'e hiçbir şey söyleyemeyij;.ç·
ak, bir gece ondan habersiz kaçmalıyız .
.t İhsan Bey bize yardım etmezse buradan bir adım bile atamayız.
'in İhsan'a büyük itimadı vardı. J.lu. yüzden onun yardımına sığ
ordu. Scarlet'in sözlerine aldırmıyqr ve fikrinde ısrar ediyordu:
ş düşünüyorsunuz Miss Scarlet; Biz, İhsansız hiçbir şey yapamayız.
yardımına ihtiyacımız vardır. Mfü;aade edeseniz gidip İhsan Bey'le görüşe •
·· elim Haşim. Fakat emin olmalısı.tlki, İhsan bizim fikrimizi değiştirecektir.
ır, bunu · yapamaz. Biz gelecek. faciayı ona anlattığımız zaman, o da mu'vı

'ı ikna etmek ? Bu imkansızdır.
gidiyorum Miss Scarlet.
Scarlet 'in cevabını beklemeden çılgp gitti.

***
yialar güzel bir gece tertip etmişlerdi.; Kasabadan gelen davetliler heykeltl'.aş111
olduruyor, sanatkarın karısı ve topal heykeltraş durmadan misafirlerine ikram
onları en güzel dağ yemişleriyle ağırlıyorlardı. Olivia birkaç defa Haşim'le
aber gönderdiği halde, her nedense Starlet bu akşam da onun davetine icabet
Genç kadın, son zamanlarda Scarlet'in bu gibi hareketlerinden üzülüyordu. Yine
bularak Haşim'le ona haber gönderdi.
utlaka kendisini de bekliyoruz. Misafirlerimiz piyano çalmasını istiyorlar. Haydi
yapıp yap, Scarlet'Jkandırat'.$: bllrayt1getir,
lmiyor hanımım,neyapııyıın.?
:ak.at bu defa da gelmezse, ben.geltııek I):lecbv.riyetincle olacağun, İhsanRev orda mı?
ayır.
(1) halde son bir defa daha gidiniz ve sakın onsuz geridönrrı~l~·
şim koşarak Scarlet'in köşküne gitti. Bütün ısrarların~}]l'.ı:tğrnen bir tij,İli!; . q:p.ll .
,,-_\•':'-•'·-ıs-•--•

idemem Haşim, diyordu. Bu akşam imkansız, Olivia'
orum.
1maz sultanım. Muhakkak sizi görmemi ısrar etti. Ne olur bu. akşl:llP.Ç.~~
gecenin zevkini bulamayacağını. s9~J~yor. Misafirler de seni s~ı-q.p.ta
c:t.k Miss Scarlet'i istiyoruz diyorlar. il~j,a ben kalıyorum, yalv'11'.ır · ·
d..e başka bir zaman gitmezsiniz.
lmk:ansızHaşim.
.
ıı sırada kapının vuruluşu duyuldu. Scarlet koşarak kapıyı a~tı,.'(.}~t~tiAİ
.eri girerken hayretle Scarlet' e bakarak :
e o ? Dedi, siz henüz hazırlanmadınız mı ?
Gitmeyeceğim İhsan.
ayır gitmeliyiz. Ben size sabah kahya ile haber gönderciinıy~/s~ cl~ '{Evet giderim"
·· . Bunun üzerine hazırlandım.
Gitmeyeceğim dedim o kadar. Fazla ısrara lüzum yok. Ilµ.\c:t.kşajıı..evimden bir adım
am.
8Niçin?
fyünkü çok yorgunum.
&Hadi canım sen de. Her zaman bir şey çıkarıyorsun.
aşim söze karıştı:
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attir yalvarıyorum, başına söz geçiremedim.
a1nız bırakmanızı tekrar edeceğim.
a dinlemiyoruz. Ne olursa olsun, bu akşam beraber gitmeliy-'
ve koltuklardan birine oturdu. Scarlet pencereden dışarıyı seytediy-q
dışarıda bekliyorum. Anlaştığ.1111Z · zaman bana da haber verir
adar da burada bekleyeceğim.
bir cigara yaktı, bir de Scarlet'e uzattı.
genç kadın reddetti. Bu akşam.yine derin bir ıstırap içindeydi. İhsan'ııi
geldiğine canı sıkılmıştı. Bir aralıki genç adamı evinden kovmak isteq
arak sustu.
buradan kaçmak istiyorsunuz Miss Scarlet ? Diye sordu.
cevap vermedi. Genç/ adam sualini tekrarladığı

:t İhsan'a

zaman Scarlet

de sizi alakadar etmez İhsan Bey, dedi.
tok bir cevap verdi
talakadar eden her şey, elbette beni de alakadar eder.
yarından tezi yok gidiyorum.
mezsiniz.
iği terk edeceğim !
mezsiniz.
eketlerime müdahale etme hakkını nereden a:lıyorswı-9.~ '?(
11dimdenve size olan bağlarımdan.
. le aranızda hiçbir ];>ağ yoktur .. Eğe~;.ş~ıs~~yle 9ld.ui&~·Jijg.i~yc:ıkalkışırsanız bu
parılmasını isteyeceğitıı .
.:rıuyapamazsınız.
yapamayacağımı yarın. göriirşiii1µz.
l<:cidi konuşuyorsunuz MissScarlet
ediğim gibi hareket edebilirim.
unen bana bağlı bu!~~yorsunıız.
en kanun filan tanımaj:ı;:ıtr.I-Iıh
şuna bak sen, hangi kanunla bağlıymışırq,
,ii'·'..\'
yorum .
.anların her şeyden fazltı/b~ğlanmaya mecbur oldukları bir ahlak k.ı:µıµı;ı;
amazsınız Miss Scarlet.
özlerinlz belki güzel bir hayalmahsulü.9l~bilir.
yalden · bahsetmiyorum Miss Scarlet·> .Hakikatları bütün .
, Kanunlara hürmet etmek mecbudyetirıcleyiz. Hele •. tabiat l<:anµfü
den kanunlardır, bu gibi kanunlardan kaçınılµıaz.
in hakkınızda· fona düşünmeme fırsat vermemenizi rica edeç~~~·
an cevap vermeden sustu. Scarlet pencerenin önünde o kc:ı~ijC~~~~f~?>~*1clkaların
ğini hissetmiyordu. Genç kadın birdenbire büyüyen. g8f ~s~~)i.~~iıy-~ihaktı ve
,ir çığlıkla yere yuvarlandı. İhsan heyecanla pencereye l<:9ştµ:)I-Ieyeçanclan göğsü
kalkıp iniyordu. Yüzünü avuçları içine alarak haykırdı:
angın!
let yattığı yerden doğrularak mırıldandı :
gm!
an devam etti :
lik baştanbaşa alevler içerisinde. Broklesby'nm: evleri. Gözlerime inanamıyorum.
lıbaşına alevler kaplamış.

pıp
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ÇGU'let hıçkırıklarla sarsılan başını avuçları içine aldı, bir altın yığµµ J:ıı:ıli1J,deki saçları
külmüştü.
itmeliyiz, diye İhsan'ı elinden çekti ve koşarak Broklesby'niiı.
illanın kapısını önünde yatan Haşim arkalarından bakarak, içini
erin bir nefes aldı ve kendi kendine konuştu :
şte aşkın kudreti budur. Ne şahane bir aşk. Sevişiyorlar. Ne içten bir
e aşk, vücutların hareketinde aşk, ne ilahi kudrettir yarabbi bu aşk
kadar güzel gösterebilir. Bu yol ebediyen ayrılmayacak bir yoldur.
u • sırada "Kırlangıç Villası"nın önünde bir araba durdu. İçinden ak sakallı,(ij'
ylu bir ihtiyar çıktı. İhsan'la Scarlet'in koşarak gidişlerini heyecanla seyretti.
yaklaşarak onu elinden tutup kaldırdı. Ve :
Sen kimsin ? Diye sordu.
aşim dargın bir halde cevap verdi :
ee ... Sen de ... Benim kim olduğumdan sana ne ? Önünde koşan çiftleri görmiiyqt
e kadar mesutturlar. Çılgın gibi sevişixorfaır. Yakında evlenecekler de.
eçhul misafir Haşim'In-yüzüne fena nazarlarla bakarak :
..Deli adam ! Diyerek çıkıştı.

Haşim onun sözlerine aldırmayarak :
-Otur ya... diye söylendi.
..sus, yetişir döktüğün zehirler.
Haşim içini çekerek konuştu :
Onları kıskanıyorum, hal~ij~iScarlet bana da söz vermişti.
--Daha susmayacakmısın ~~~foLburadan serseri.
Haşim yangın yerine .doğ~~f1,ti,9ştu,. N1eçl:ıu.l...misafir. arabanın gitmesini işaret ederek
irdi.
.,. •..
a. serseriyi görür gibi oldu. Bir
Köşk alevler içinde/uy.~~
urmadan cebinden çıkardığı
nun üzerine atlayarak, . on
yorctµ. Birdenbire tepelere doğru
dağını midesine boşaltıyor
·i, birbirlerine sokulmuş .bir vaziyette
gözden kayboldu. Scarlet ile İhsan Bi . . .
ye evin yanışınıheyecanla seyrediyorlardı.
..Gidelimİhsan, dedi.
"
İhsan gözleri yaşararak ona baktı ve genç kadını bu anında kalbiniiı..İ<riııtelıişşettf;
--Gide~Scarlet. >
'
Sessiz8~ı:~~,f~Pt(8carlet İhsan'ın kolunda
atıyor ve ou,~f,~k~itme.siniistemiyordu.
'Tekrar döneliırf
0\.yni yolu tekrar giclip;geldiler.. Sc~let İhsan'ın kolunda adet~&~n.<.1.'
J.{war tekrar gidip gelmek istiyordu.
··
Bu yol çok kısa İhsan? Dedi.
-İstediğiniz an uzatabiliriz.
-Hiç dönmeınemküzere.
Nasıl istersen Scarlet,
Ben her şeyimleyalnız seninim.
e -yollarını değiştirerek! denize doğrµ yürüdülen..E;9rı~ş~l~ijP!~i~ı;ffŞfa1clet••·.gecenin
· . istemiyor ve içinde korkulu hisler duyduğu,nu, ş~xl~)f~f!~{i)i'iiriiy9rlar.Kumlara
i zaman genç kadın potinlerini çıkararak kumlan "li.~ypİI).~y\~9Şl'lll:lYa; bı:ı.şlad1; Eteklerini
playarak denize girdi, çıktı. Sonra kumlara ott:ıp~~>İ~fYB! ş.~1.en bir sesle, yıldızlara
"Yıldızların Dökülüşü" diye bir şarkı söyledi../ $9.:r:ıı:a ku,nılara uzandı ve İhsan 'a
İhsan Bey yanıma gelmez misiniz ?
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Scarlet'i kolları arasına aldı, genç kadın hakikaten
let, bütün kuvvetiyle onu göğsünde sıkıyordu. Tekrar etti:
şüyorum İhsan.
idelim Scarlet.
san Scarlet'in çıplak
san bacaklarına temas ederken, ürpermeler ve titremeler
11.ç· adamın kollarına sarılarak ayağa kalktı ve onun kolunda
~~wıe geldikleri zaman, Scarlet İhsan'ın karşısında durdu ve :
fazla.heyecanlanıyorsunuz İhsarı Bey. Dedi.
lısan omuzlarını kaldırarak cevap verdi .
Belki.
iraz aşktan bahsetmez misiniz?
.I<.orkuyorum. Bu akşam içimde bir ümitsizlik ve korku var.
Kimden korkuyorsun İhsan ?
Ya sizi kaybedersem ?
carlet bir kumandan gibi emretti :
.. Gözlerinizi kapayınız.
·11sc}ri Iakayıt bir tavırla cevap verdi :

fazla heyecanlanmakistemiyorum.
-Bu, bir masal perisinin emridir. İtaat etmeye mecbursunuz.
İhsan gözlerini kapadı. Scarlet kalbinde bundan aylarca önce
ordu. İhsan'ın boynuna sarıldı ve aynı heyecan
ıyla dudaklarını birleştirdi.
encereden aralanan perdeleri arasında-meçhul misalli
ordu. Yumruklarını
-Bir gün daha,
Scarlet İhsan'ın gözıerının
-Bu gözler, beni hepden alıp
,u.•gözlerdeunutmuş, saman olmuş benliğimin benden
ler bana yaşamak iradesi v7u~ş ve bütün bir hayat
. Ben artık bu gözlerden el,,~dhren.uzakolarak nasıl yaşayaone..,ı;;;!!
-Fakat birdenbire yine niçin
·t<l·· bu anlık heyecanın ne ? Yô~ijf ~ijlbinin, ruhunun
istiyorsun ? Sizi benden hiç bir ~~et<.alıp götüremez. uuuuı
· her şeyinizleyalnız benimsinizve berıiry.ı.:.glar~da
-Saadet ban artık heyecan vermiyor Ihs~,ey. · Ömrümün
evi bir hayatın ahenksizliği içinde yaşamal~föi~tiyorum. Bundan
ir plan hazırlayacağım. Kafamın düşündüğ',ilgf?İ değil,
:t edeceğim. Artık daha fazla kendimi kendime ~şiı; edemem.
-İçeriye girsek?
-Hayır, senin için lazım gelen her şeyimi sana
seni tahayyül ederek yaşayabileceğini. Bu akşam uı;;;uuı;;;.ı,ı
lararak yine seninle görüşebilirim.Bu akşam bu kadar
İhsan uzanarak Scarlet!i çıplak göğsündan öptü, sora şözl~t~.
, bu gülüşte bir ayrılışınifadesi bütün canlılığıylakendini gö~t7~~8~.~~
sessizce
Genç adam yılların ıstırabı içinde, ve mazinin hatlfalarırıa dönerek:
ii, yürüyebildiğikadar.
sağa sola
"Kırlangıç Villası"ndan altmış yaşlarında bir
cebındensçl:l<:ardı ve tepelere
karlı tepelere doğru yürüyordu. Birden bire
7Daha
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n atmaya başladı. Sonra karttı örttüğü bir toprak yığınının öriµ11,cl
yor, gözleri durmadan ıslamyorclu.
oprak yığının önünde bir şeyler mırıldandı. Ve son söz olarak:
'kadın!
.e:dudakları titredi ve paltosunun yakalarım kulaklarına doğru çekerek:;

u ve koşarak tepelerden indi.. Çaınlil<lar arasında bir aralık gözden k~
~hancasmınsesi duyuldu. ihtiyar>ac:1.aın ağaçlar arasında göründü. Sesg~,
.yerekağaçlar arasından çıktı veköş~edoğru bir şeyler mırıldanarak gitti.
. bir yükün altında ezildiğini hisseciiyordu. Köşkün kapısını açıp içeriye
çlqraağlamaya başladı. Gözleri kararıy9r, başı dönüyordu.
ssizce Scarlet'in yatak odasına g~çti ve onun sabahlığım göğsüne <h~~
başladı. Adeta sarhoş olmuştu.>Şpadet'in yatağı üzerine oturdu ve se.s~
kadar : "Scarlet, Scarlet" diye h.c:ıy~ırırıaya başladı. "Bu kaçıncı yıkılış ?,,><4i~~
dine· düşündü ve ondansonka1an~1piselertbirer birer dolaptan çıkararak oc1.~
ığdı. Bir aralık bu elbiselerle bİı'likte;k.öşk.ü.\ateşleıneyidüşündü. Fakat vicdanının
üsaade etmedi. İçinden gelerrbu ses şöyle diyorclcy :
apamazsınız, böyle bir harekette .·bulunamazsınız,bu .yeni bir cinayet sayılır. Eğeıt
ndinizi tamamen mahvetmek istiyorsanız durmadan hemen köşkü, hem de elbjselert
abilirsiniz, Fakat bunu yaptığınız an hayatınızın da tehlikede olduğunu
tmayınız,
yatı tehlikede ise ne çıkar? Yaşamakla yaşamamak arasında hiç bir fark
du Bunca yıllık hayatında ne kazanımştı ? Hayat bir hiçten başka ne olabilirdi.?
birleşmeyecek miydi . ? Zamanın bir su gibi akıp gidişine artık tahammül
du. Bir an evvel, hayatınaqa .son vernıeyi. diişü.ııdü. Kalbi heyecanlarla çarpıyor,
an büyük bir şeyinkop1JP\~itfi~iıp.:~sgeeir?rc:l.1Jı.
ayat bir faciadan ibarettir eİY~jSP¥le~c:1.i,\)~.~c:tt. ~s~arcııe kaear • zavallıdır ki, bu
yatın. binbir renkleriiçinde2bir<<tiirlq>gör~nıiyorlar<fye lıissetrn.ec:1.eıı yaşıyorlar. au
etuhafınahluklardır? Zavallılardaima görünüşeal~~yqrlar. ,, ....•
'"ruünde bir azap duyuyordu. Bir mum .gibi•~•ta
olcl1Jlif lıissetti.•. Ni9iıl
adar gelmişti ? Bir gün gelecek elbette o da b~);!~f~~ e;ibi sönec$;tt. Eaj<c:ıt..henli~~
icdan azabı ruhunu da sarıyor ve zaman zamaiıt'~µh.l;l.k.emeJeriniık.ayp.ettµ;ere.k->.pııµ
rdu.
livialardan Scarlet'e bir· mektup geldi. Yangın gecesinden sonra .çi.ftlikteğ
etinde kalan Olivialarilk defa
Scarlet'e mektup gö:ı;ıcleriyorlardı.
öşkteki meçhul misafir Scarl~t:~ gelen mektubu açmak -: • jst.eJJ1ecii,
belki sakladığı bir sırrı yok et~~.~\jstiyordu.Fakat içinde dolaşı:ıı1/pp:1
bu açmaya zorladı ve hemen açcJl'&l<.. okumaya başladı.
cadet, yangın gecesinde . sizinle k.onuşmadan çiftlikten ayr~c:1.ı"
hareketinizle size gücenmişimdir. Kqcamm ısrarı üzerineiU)ffile
:n.• Hayat bir fırtınadan ibarettir, Garip:tesadüfler.• bazen:ins~>~
,izim köşkü yakan serseri, sizi mahvetmek için böyle :.h~t(l'!~~~f~~....~~\mıgµ~c:ı
1:<'akat ne iyi bir tesadüf ki, o akşam siz bizde değildiniz. :Şğe:t.'geJ:rijiş>pJ:sayc:1.ınız belk.i
:rseri ve aptal adam ilk olarak sizi öldürecekti".
.eçhula misafir mektubu burada bakarak tekrarladı : ''~e]l(!/~e.§u serser] ve aptal
defa sizi öldürecekti!" Ne çıkar ? Diye düşündü. Öliinıya:şı:tıIJ.l:lIWlbir devamı değil
onra mektubu okumaya devam etti :
Hayatının sayısız facialarla karışması senin kadar bizii4e\ü.~ektedir. Ömrünün facia
çenyıllarma belki yeni saadetler ekliyerek me'sut ola:pjli:t.'sin.''

,ıa.ı-~
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uba yine devam etmeden söylendi : "Me'sut olabilirsin. F~~l
kadar zor ve müşkil bir iş ki, Sqarlyt hiçbir zaman buna muv~:ffi
ya devam etti :
yarın İngiltereye hareket ediyoruz, size veda etmeden ayrılacağ~
·ş olsaydık, bilmem ki, bizi kabuLedecek miydin ? Me'sut ol Sc
öşesine gömerek yaşamaya bak."
up bu satırlardan ibaretti. OliviaJa.rlm gönderdiği bu mektubun hemen
detten, ıstıraptan bahsedişi 111ec;lıµl . misafiri derin bir hayal sükutuna lığ
cadet ıstırap çeken bir in~and.ı? facia içinde geçen hayatından şüphe .e<fr
saadet vermediğine inanmıyor.
iltere' den kaçarak ta buralaraYk.ad.ıiri gelişinin sebebini şimdi anlıyordu .. \Ji'
çi alevlenerek isyan etti :
Inız gelebilirdi. Nelson'la buralara. k:adar kaçan bir kadın hiç şüphesiz .ara.q~ğ~
aşkım ancak bu diyarlara kadar Siif;u.k:k,t11ek.te bir maksadı vardı. Aşık ve maş~
e.uzak diyarlarda tammanasıyla birpirlerini.ı:ı>()lı:ıbilirlerdi.
halde, Broklesby'ler de ona bu hususta yardım etmişlerdi. Şimdi onlardan/q~
.eye başladı. Evlerinde çıkan yangından memnun olduğunu gülüşleriyle izahat
Bir aralık deli -ve çılgın kahkahalarla gülmeye başladı. Sustuğu zaman ayrtag.a.
:netti, bu gözlerde gizli bir ifade vardı. Aşkın, ıstırabın kaynaştığı ve kıskançlığll).
ikorkunç bir ifade. Kalbiheyecanla çarpıyor, gözleri dönüyor ve asabı adeta ona
men dışarı fırladı, Ve tepelere doğru uzayıp gitti. Yine aynı toprak yığının üzerinde
layarak durdu. Kalbi sonsuz bir azabla çarpıyordu, Toprak yığınına bakarak kendi
.uştu:
·1ıe.rek ve acıyarak
zel kadın, ebedi ıır~~cla. ll}ii~tyrih
Jardır. Şüphe ve
istiyordum'« Fak.at Jşd.aiıla.r i11:1~l,~e~
.adisele:ri unutarak
tipteki insanların açık. oldukları
?ek·ne .kadar güzeldir.
. . . •· .. ,
atasını·•·bir an için kabul· etmeJ<.•işti:ı:g.ı. iFakaİiçiµg.e11rtaşaj1•••veibenliğini•·sl:ll';;µı.rglJl7ll].'l].
yine onu. mağlup etti ve :
ayatta saadetle ıstırap yan yana yürüyen iki kuvvettir diye ımrıldandı.
ada daha UUZU11 e.uı:madan ağır adımlarla tepeden illd.i,. SOn intikam. ya~·
.arak içi hu~.l~~ııştıı . Fakat insanlarla görülecek:bir. hesabı dalı;
onunla karşij~~~t~i.ı.s~lf9rdu. Bu alçak ruhla\ . aclaından b~tf
alacaktı. Kalbı\;f~~acl~ ~,~ecanla · ·çarpıyordu. Eliw -. ~qğ~jjıı{:}/g'
umruklarının altında onu d.a. sııştı.ırınak istiyordu. Viccl~a, aiıı
nazarında haya,t . denen bu• alçaj(lığın. peşinde, bunların. l)iı
1

•

•

eş gün devam eden kar firtınası•çi,.ftliğin manzarasına bir ~a.g~
.urmadan odasında içiyordu. Haşim.onıa; ayakları dibinde &~}<
ıslak gözlerle ona bakarak adeta· serseriden> yard.ıın ; d.ileqiyg.f;,
ürterek sordu :
Scarlet nerede ?
aşim yaşlı gözlerle serseriye cevap verdi:
:Şilıniyoruın, bilmiyorum.
erseri sinirli bir şekilde odanın içinde dolaşıyor ve .eliR-cl,~ii~k:i pcırdağını arada bir
111a götürerek içiyordu. Haşim'i tekrar ayaklarıyla dürt:~r,~şo.rd.u:
:Şk aydan beri Scarlet meydanlarda yok. Köşkte kiınkalıy9r?
aşim aynı gözlerle serseriye baktı ve omuzlarım oynatarak tek bir kelimeyle cevap

118

iyorum.
~.rlı:ıin yumrukları Haşim'in gözleri içinde şimşeklenince ayağak:a)J.<:tfiy~i;
yfü:lü ak sakallı bir ihtiyar, dedi.
pu ihtiyar?
iyorum !
:dkulaklarından Haşim'i çekerek onµ.bağırttı ve
oş ölümü tercih ediyorsanız, içebilirsiniz, dedi.
korkulu gözlelrle serseriye baktı ~
,yyeceğim ! Dedi. Çünkü ben ölmekişteıniyorum.
ti acı kahkahalarla güldü :
eksiniz Haşim Bey, mutlaka ölmenizl~µıı. Hiç bir suç cezasız kalmıyor:\ijeı:ıw+
siz de ölmelisiniz. Öldürmeden y~şanınıyof.
titriyordu :
at...
t, makat yok; öleceksiniz.
ölmeyeceğim.
alçak !
11:' susmayacağım.
t ben susturmasını bilirim.
cevap vermeden kapıya doğru yürüdü. Her tarafı korku içinde titriyordu.
ek:i kadehi masaya bırakarak, alaylı alaylı gülmeye başladı.
ye gidiyorsunuz Haşim Bey ?
ıya çıkacağım.
zsınız Beyim !

?
ız hesaplaşmış değiliz.

ünasebet ?
i Haşim' e doğru· ilerledi. ve onu ~lc;tğınd~\?'~·~lil~
odanın ortasına firl~tt}.
ele istemişse de, ensesine ı~ı:1J~i,:/;~ir yu011;Ukla yy:1.1~1.:şe:1.1ilmişti. Serseri Haşi11ılip
şını kahkahalarla gülerek sey.red,jl~:ç~µ. Haşim :
t benden ne istiyorsıınıız.? .Diye SQf~~·
i büyüyen gözlerle Haşim'in üzerlıı,y yüıiiyerek :
!Diye haykırdı.

?
heyecanlanmay;llJ1Z,canını istiyorum !
yapamazsımzş,
ri, Haşim'i sini;r:l~twekiçin kahkalarla gülüyordu :
hah, ha ...
, serseriyle alay.et:[)lyyebaşladı :
,hah,ha ...
fi bir bardak daha içkiyi son damlasına kadar vulıuııLucıı.ıııs..u:ııı
şjm'inönünde durdu ve:
let benim olacaktır, yalnız benim, dedi.
bu sözlere itiraz etmek istemediğse de içinde~ §~\~ıfyyyt
c;tyet dayanamadı ve oturduğu yerden haykırmayçı
görüyorsunuz, bülbül kafesten uçtuktarı>. SQIJ,l"ll.\>/sız(! kafesin
uz, zavallı aptal!
.iil uçtu mu ?
Scarlet kanatlanıp göklere doğru uçtu.
iyorsunuz?

ğ~~J~~~.:

kapalısını

1
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vşimdi seni gebertirim. İçindeki zehiri dök bakalım.
siz zehirliyorsunuz. Alçaklık sizden taşıyor. Bir yılana döndü.n~t

· · i bürümüş, ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Kara bir yılan gilJ
üze sırtınıza bakınıyorsunuzve Scarlet'e aşık oluyorsunuz.
·
iyine kahkahlarla gülüyordu:
erseri adam, hiç aşk yüze mi bakar ? Aşk insanın içinden doğar. Aµl~çl.
, durmadan oturduğu yerde kıvranıyordu. İçinde bu adama karşı nefretlıişll
an evvel onu dünya üzerinden kaldırmak için heyecanlanıyordu.
:ri.aldığı alkölden ne yaptığını bir çılgınlık içinde Haşim'in önünde durdv-<v,
kuvvetiyle haykırdı :
·
i üçünüzü de geberteceğim !
daha fazla tahammül edemeyerek isyan etti :
herif.
1çak !
yacağım. Ve onu da öldüremeyeceksiniz ! Onu öldürmenize fırsat
. Evvela siz gebermelisiniz. Ahlak ve vicdana mızır olan varlığınız. Bu dünya
an evvel kalkınaldır.
ri elinin tersiyle Haşim'e bir tokat şakladı ve büyüyen gözlerle gözlerinin içine
:yl<ırdı :
µ-üreceğim
hareketle bir tabanca
im oturduğu yerden doğruldu, elini ko
erek kahkahalarala
serserinin üzerine doğru yürüdü v.
1.,1"''"'""·
a.şladı :
dama yakarım ! Alçak, meczub, serser(:§~~~~' • Çaıı.av-a.vr<a~;:ıtl),.\ Q11unıa ben
.•• Bugünlerde düğünüınüz-<yapılacak<Qııµ.ry;s~0~n79ru111,>ıçıld.J.¥a.sıya,-·.şMyiyoruın.
a, ondan evvel sen can vereceksin. Leşini cehenrı~l'Ilt,\YOllayacağım.
seri kahkahalarla. gülerek bir kadeh daha içti veiHa.şiın'e doğru yüı'ij111Ml<:>ist.edi.
dama yak
~ninkurşunun S~ltJll[~pr111ez !
rseri elindeki içki bardı;tŞff11< Haşim'in gözlerini içine serpti ve bardak;taijt1,M!m~
anca, Haşim'in elinden ye;~qü.ştü. Serseri ani bir hareketle H~şµrı'~ . ü:z~t~~
çökerek gırtlağına sarıldı.i~<'.1,Şİpl- durmadan çırpınıyordu. Aı:al~~~~<tlt .
poylu bir boğuşma başladı. Haş~ bü.tün kuvvetiyle, serseriyle ıp.~~i~-~\m
ını bütün hızıyla serseriye indiriyqr,.fakat onu bir türlü malub Mçl.~~n79r,
la serseriyi sarsarak ayağa kalktı. Fakat serseri durm~daıı.
uınruk yumruğa geldiler serseri titriyordu :
arlet'in nerede olduğunu bana söylersen, seni öldürmeyeceğiın !
aten öldüremezsiniz!
IdüreceğimHaşim. Siz ölmelisiniz!
ptal !
üs serseri !
üsmayacağım. Fakat susturacağım !
şekliği sahibine bırak Haşim. Hayatınla oynuyorsun. Elimden kurtulamayacaksın.
nerede olduğunu niçin benden gizliyorsun?
ilmiyorum.
iliyorsun !
'ma.yır, bilmiyorumdedim ya. Fakat niçin ısrar ediyorsun?

a
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.i söyletmesinibilirim.
a çalışıyorsun, beni öldürsen de

Scarlet hakkında size hiçbir şey

öleceksin!
ğlm:esini de yaşamasınıda çok iyi bilirim!
'in üzerine yürüyerek, gözlerinin içine öyle bir tokat şaklad!\}19,
kaç defa sendelendive düşmemem.ekiçin kendini zor tuttu.
ikinci bir tokatla yere yuvarlandı, serseri tekrar onun boğazına çö:k:er~k:bilf:Urı,
ıyordu. Haşim :
dur, diye bağırıyordu.
serseri, Haşim'i dinlemiyor ve bir an evvel onu öldürmek için mücadele
eri;
ereceksin, diye haykırıyordu.
son bir hamle daha yaptı, fakat bir türlü serserinin parmakları arasındarı
rdu.
ri Haşim'i gırtlağından bütün kuvvetiyle sıktı. Zavallı Haşim serserinin kµı:ılı
asında carı vermişti. Serseri deli gözlerle Haşim'in yüzüne eğildi ve nefeslerinin
kalbinin durduğunu müşahade etti. Sonra seri bir hareketle kapıyı açtı, etra:ti
ktar içeriye dönerek Haşim'i omuzlarına aldı ve karanlıklar içerisinde denize kadar
ru,üzerinden Haşim'i denize fırlattı. iKorkunç. çığlıklarla kumlar üzerinde
. Serseri cinnet geçirmişti. "Ben kimim-?" diye/bağırmaya başladı. Sonra denize
~lgaları parçalamak ist~yerı ~ir kuvvetle denizin . içinde . yürümek istedi. Sesinin
ar denizin içindebaş~ıyprdu :<j
!9yleyin bana dalgalar .benkiıriiırı\?.,L\~µırıi~~~~~;>~e1;zwnanm son peygamberi
ol verin dalgalar. Ufuklara yelken açmak istiyoruın. Dalgalar.emirlerime.itaat.ediniz
cµkabele etmeyiniz.
ık•dalgalar 'onu tamamen sarmıştı. İrade~initaınamen
ndini kaybediyqr ve bütün mücadele ve

urat ağa.
evarBeyim?
.tlar hazır mı ?
angi atlar Beyim ?
ilmiyormusun ?
ayır Beyim.
.tları hazıraınan için sana söylememişmiydim?
e zaman Beyim ?
emetı atlar hazır olmalıdır.
eki Beyim.
ahya, İhsan'ın emrine itaat ederek ; hemen ahıra\il<?şf~i1:i(l~)"Y"aıÜa-rfhazırlaınaya
Fakat İhsan niçin iki hayvan istiyordu ? Yine yolciıltJkll~'.ı~;~ı?J:Takat kiminle ?
ğa : "Bana ne ?" diye hayvanların ikisini· de hazırladıı<ye/>~darı çıkarak · Beyine
ayvanlar hazır Beyim.
emen Scarlet'e git ve hayvanlarınhazır olduğunll söyle.
ahya:
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Beyim.
Villası"na doğru uçar. gibi koştu. Fakat

ii ve vaziyetten efendisini haberdar etti. İhsan birdenbire
hayvanlara doğru yürüdü. Ve hemen beyaz atın
a.yaşlı gözlerle İhsan'ın arkasından bakarak mırrldandı:
ey, kanadından vurulmuş kuşaidöndü.
erisine bakmadan ilerliyordu» Meçhul istikamete
şabildiğine hayvanı koşturtuyor ve hiç dinlenmeden
u ve St. Hilarion Kalesi'ne doğru-sürdü. St. Hilarion
a bağladıktan sonra hemen kaleye.girdi.
wkle heyecanla çarpıyordu. Bundan .aylarca önce uwauaıı
dı, "İşte burası" "Aşk Sarnıcı", işte biraz daha geride '""'1"...2.
i Scarlet'le yan yana yürüyormuş gibi konuşmaya başladı:
gisini tercih edersiniz ?
:t'in sesi İhsan'ın içini dolduruyordu:
amıcında sarhoş olup, ölüm sarnıcındacan vermeği.
"Kraliçe penceresine" doğru yürüyor ve Scarlet'e konuşuyordu
ası "Kraliçe penceresi" ve durmadan, dinlenmeden anlatıyor.
' · atarak öldüren kraliçeninhikayesinisöylüyordu.
elinde İhsan. Beni sonu gelmeyen yollara götürmeni
ediğin kadar sık. Korkulu rüyalar görmek istiyorum.
arasında yaralı bir kuşun kanat vuruşlarını
Ölünceye kadar kolların arasında sıkılmak ve yine
let birdenbire sinirlenjy()fye. kil.fret:rneye başlıyor :
11. çıldırmış bir kadınım...
<levanı ediyor :
et Scarlet çıldırmış bir kadındı. J-Iayatını hiçbir zaman affetfü.ç
kalbi razı olmadı. "Scarlet dünyadaki kadınların en harikulade,
ir kayanın üzerirte oturarak tahayyül etmeye başladı.
~ana Afrodit'in aşk hikayesinianlat İhsan Bey.
.Afroditbu altın kumlarda beyaz köpüklü sularda <.loğdu. oı.ı.ıj:11.aıı
:yildi ve efsaneleşti.
ıımlarda kalp kalbe, gönül gönüle bir güzellik il
Bıırası Afrodit'in "Aşk Çeşmesi". Burası da A
çlannın tarağı olan bu dalgalar, onun şehvhet
tatmin ettiği yerlerdir. Bu gün bu beyaz köpük
uzak iklimlerden koparılan bir gül, bu aşk ve efsanelet
arda unutulmazyeni bir aşk ve
İhsan'ın gözlerinden yaııaklarına doğru süzülen
fin gülen gözlerini görüy()r<.lu.
-Scarlet hassas bir kadındı,><.iiye mırıldandıve sonra h,a.ı~.ı,w•c
Konuşuyordu :
-Fakat Scarlet deli bir kaçlındı. Güzeldi, güzel
Heyecanı emsalsiz bir aşk yaşatıyprdu. Tezatlarla
· bir hastalığın kurbanlarından biriydi. İhsan sessiz:çe
e doğru yol aldı. Atınıh dizginlerini arada bir çekerek
derek tekrar yol alıyordu. Çiftlikle St. Hilarion
rinde yalnız onu görüyordu. Vücudunun bütün
er kadın arada bir onu ağlatıyor ve bazen de
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~i.kendine şöyle konuşmaya başladı:
f.irlet sen benim hayatımda sevilmeyecek ebedi bir güneş olaraj.cy~
n. hiçbir kuvvet söndüremeyecektir. Fakat bütün varlığınla(ğ~
arşısında ve esaretin manevi zincirleri içerisinde ömrümünucrş
hayal denizinin susuzluğunda kendimi kaybederken yaşamaktan.
.yorum. Fakat bilmem ki zaman denen b\l kuvvet bütün bir hayat<l:>
içinde ebediyete kadar yaşatabilecekmi ? lhsaıi düşüncelerinde ald'W1::
ele benzetebilirdi. Scarlet'i ise bir rüyanın kadını olarak hayalinde yı:ış"
alara hazırlanabilirdi.Hayalolan bir kadın için bu kadar ıstırap çeknıe
arı gülünç buluyordu. Fakat Scarlet hiçbir zaman unutulacak bir\k~~
ün güzelliğini, hatta en müstesna eserini onunla yaratmıştı. Hayatlllli~,
bir kadın için bu kadar ıstırap çekilir miydi ? Fakat Scarlet.. dünyayı
en güzeli ve cazibelisi idi, elbette hayatını ıstırapla mezcetmenin y1k.~
ltnn da her gün biraz daha kaybettiğini görüyor, vücudunun bir murrı gib'
ordu. Zaten bütün insanları bir mumdan ne farkı vardı. ? Yaratan.i(lllJ
Yaşamak için ölmek ve ölmek için yaşamak bir tabiat ·•k.anıııı.µ

***
liğe geldiği zaman evi yalnız buldu, orada bahçede
Koskoca çiftlik bomboştu. Sağa sola seslı
eler yoktu. Hayvanı kendi eliyle ahır
sını onardı. Bu akşam içm~k arzusuy
aptan içki çıkardı ve yalnız olarak masay
undan aylarca önce Broklesby'ların kı"
dan kalbine akan bir müzik taşıyordu. Bu ses, s
şarıltısına banziyordu. Neydi o şarkı ? Scarlet'in çok sevdiği ve hayran o
ı. Evet neydi o şarkı ? Birdenbire hatırlamıştı : "Aşk, o bir rüyador" Bu şarkıyı kaç
let'in dudaklarından dinlemişti. Yarabbim ne ilahi bir sesti o ses. Sarhoş eden
ve ihtirası kamçılayan bu ses, bu akşam bütün canlılığıyla, içinde yaşıyordu.
tıkadı ve sesi duymak istemedi. Fakat kalbine doğru hisleıini parçalayarak aka,n
·çbir kuvvet durduramıyordu. Bir cigara yaktı ve bahçeye açılan pencereye doğru
üneş kızıl bir ışık halinde dağların üzerinden kayboluyor ve akşam yorgun adımlı
Irliği çarşaflıyordu. İhsan hayatında bu kadar güzel bir güf batışı görmemişti. ·
evleri arasında sanki Scarlet'i görür gibi oldu. Mermer kad,:ın beyaz tüller iç'
kollarında uçuyor ve sanki alevlerle'. karışarak dağların arasında·göç edip gidiyor
azen ne kadar güzeldir. Fakat güz~l 'olduğu kadar bazen bir deniz gibi hırçın ol:
amçılayarak yalnız kendileri genç ve taptaze asırlarca ayakta duruyorlar ve inş
vveti bir ömür için binbir renk ve cazibe içerisinde yaşattıktan sonra bir yaprak gıbı
an halde, yine kendileri aynı teravetlerini muhafaza ediyorlir. Tal?iatii da zamana
tti. Bu iki mefnım, asırları omuzlarına alınış, beşeriyeti peşi sıra sürüklüyorlardı.
,ir portakala benzetiyordu. Ağacında durduğu müddet taptaze hayat süren portakal,
dan kopartıldıktan sonra solup gidiyorsa insan da bir ömür aynı teravetini muhafaza
e bir müddet sonra toprak olarak bir yaprak gibi kuruyordu. Fakat Scarlet, ne bir
ne de bir insandı. Scarlet tabiatı ve zamanı kocaltacak bir kuvvet ve olgunlukta
bir kere gelmiş bir inci parçasıydı. Onun herşeyi, güzelliği cazibesi ebediyete kadar
ve ayni tazelikte ancak toprağa gidecekti. Zaman ve tabiat onu yıpratamazdı.
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hayaller içerisinde pencereden ufuklara bakarak dakikalarc~(~·~:~}~lA.t/if'1lıayyül
krar masaya döndüğü zaman bütün neşesini kaybetmişti. Bqylet<?~a. p.eraber
çkiyi üst üste yuvarladı. Neşesi tazelenir gibi oldu.
:ti bire annesi hayaline geldi. Onun öldürüldüğü odaya girmek
t~n gelen biıı his ona mani oldu. Bu anında yine Scarlet'i hatırlamıştı.
,irine benziyordu; Yıllarca önce .İngiltere'nin bir köşesinde ana ile•·pa.
yarattığı bir cinayet işleniyor. Yani Scarlet'in babası annesini öldüriiy9
de ve İngiltere'den kilometrelerce uzakta sessiz bir çi:flikte hazin<.ff
hikaye, yine feci bir cinayetle neticeleniyor. Yani İhsan'ın babası

ist~<.I:

larındaki bu facia her ikisininde bilmeden birbirlerine bağlamış, ne
elki de aşklarındaki ilahi ulviyet bu iki facianın yarattığı bir hissi kable
Scarlet hikayesini anlatırken babasının hasta ruhunu usta bir . romatj.n~
gizlemek istiyordu. Fakat onun gözlerindeki ifade ve ruhundaki hassasiyetteP.
ahengi her şeyi bütün çıplaklığıyla ortaya döküyordu.
kadeh daha içti, bütün bir\ geceyi içınekleişeçirmek istiyordu. Scarletinı
şan Sacit' i, N elson'u, R.9\)~rt}Lveit;m .s9µd~l<enq~<düşiin<Jü.
n içinde en behbaht.ken<Jisiy<Ji.<Jhsaxtşitiıdiip~>~ii)'ii:ktirıSan temiz aşkının büyük
kiyordu. Fakat bu kefaret ancak Scarlet'le birlikte öJnıekle ödenebilirdi.
haftadan beri Scarlet'! gö:çmemişti. Kahyayı<kaç defa köşke gönderdiği halde.
ir haber alamaaııştı, Yalnız bugün köşkte ak. sakallı bir adam oturduğunu ve
,ir haftadan beri kayıplara karıştığını biliyordu. Bu adam da Scarlet gibi dalgaları,
ziyor ve elinde bir tabanca ile durmadan etrafı kıırşunluyordu. Bu adam k~~t'?
ç defa uzaktan uzağa ona tesadüf ettiği halde ne yanına yaklaşmış ne de OP.ürüa.

teiniz

u.

istiyordu. Birgün köşke
at bir fırsatını bulup · onuııla • konuşmak v\
korkulu bir heyecan bu
akkak onunla konuşmak istiyordu .. Fakat ·
n onu men ediyor ve bir türlüköşijl;:~idemiy,<
let' in bir haftadan beri çiftlikten'tg911µ~~~~~i~ için~~·~I~~!/~qişe· uyandır}Y.8~\;~~
buralardan uzaklaştığına hükmediyor\~Jr: F~at Scarl~tLona seslenıneden\.Ye
bu yeni yolculuğa çıkamazdı. Scarlet'in y9!duğu ise ii
p.u çıldırtıyor ve Scarlet'siz bu hayatı hiç de 1;,eğenmiyordÜ\.
için bir güneşti.
endiren bu güneş nasıl söndürülebi
İpleri' yakan, ısıtan ve
an · Scarlet ona yaşamak iraqe$i
aşk güneşinin alevler·
nı alevin ışıklarıyla kaynaşıyğtı
nu görüyor, gözlerini açt
ordu. Kalbi çarpa çarpa mas
nun aşkının kudretinde
önünde durdu. Yine bir t,i~~a yaktı. Aynı karanlığın ruhı
du.
aşamak için ışığa büyük bir ihtiyaç vardı. İçinden gözle
_
.
la başı dönüyor ve içi yanıyordu. Geceyi ve karanlığı sevmiyordu. İçinde· dalgalanan.
ovmak için, hayatla mücadele etmeye karar verdi. Şimdi doğruca köşke gidecek ve
1 misafirle görüşüp, konuşacaktı. Hem bu suretle Scarlet'in nerede olduğunu
ve bu şekilde kalbindeki ıstırabı yenecekti. Kapıdan dışarıya çıkarken kahya ile
Murat ağa heyecanla merdivenleri çıkıyordu. İhsan'ı karşısında görünce, bir an için
etti, sonra ihtiyar bacaklarını hızlandırarak hemen merdivenleri çıktı ve :
oo Bey, dedi, demek siz geldiniz. Ben gelmeyeceğnizi tahmin etmiştim.
zun yolculuğa çıkmamıştım Murat Ağa.
Doğrusu sizi görünce çok sevindim.
hsan yürümeye hazırlanırken Kahya mani olmak istedi. İhsan:
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gidiyorum Murat Ağa dedi, bir saat sonra dönerim.
kadar acele mi Beyim ?
akkak gitmem Hızım.
at ben sizinle konuşmak istiyordum.
diğim zaman sizi aradım, fakat bulamadım.
(Ya İhsan'ın gözlerine bakarak mırıldandı:
inle hususi konuşmak isityordum.
saat sonra görüşürüz Murat Ağa.
koşarak merdivenden indi. Gecenm.soğunu hissetmiyordu. Bir taraftan'
et diğer taraftan içindeki şüpheli s12ılar onu üşütmeden yürütüyordu. Istıkç
ar gitti. "Kırlangıç Villası"nda derin bir sessizlik ve karanlık göze çarpıyq
ikaten bu saraya güzel ve manalı bir isim vermişti. İhsan, şimdi Scarlet'&-/~M
saraya niçin "Kırlangıç Villası'' dediğini anlıyordu. Doğruca kapıya gitti ve hyriı.t~~
müddet beklediği halde. lıiçbir cevap alamadı. Birkaç defa daha vurdu. Yine seş
bir cevap a1amayıncagerLdö11IIJ,eye.ınecburoldu.
ay bu akşam niçin. karı;ınlıl<:tı, !içi gipi o.nun.. da söndüğünü ve karardığır:ıı:ı

Fakat Scarlet ? Ya birkaç haftadan.>.beri burada yaşayan meçhul adam ?
n de eser yoktu. Scarlet'in bir faciaya kurban gidip gitmeyeceğini düşündü. Fakat
hadiseye ihtimal vermiyordu. Scarlet'in yokluğunu bile düşünmek ona azap
.Ya Scarlet ölmüşse muhakkak ki, onun ardında yaşamak imkansız olacaktı. Fakat
böyle düşünüyordu ?
arletsiz bu hayatın yaşanmayacak hangi tarafı vardı ? Bi.11\assa tabiatın bütün
rin ve renklerini koynunda taşıyan bu çiftlik hiç şüphesiz cennetderı kopmuş bir
Bu güzellikleriçin.de öliinı~/i~a.sµ.qiişiiılµı-d,ü?Veııüstiiıl ~şkve çılgınlık taşıdığı bu
da. ölümü düşürune.k;.y~l:ll."ltıst~.~l?l~~~·~~\yJ:Ilt~/·d~~~j~~/·sh!~çeye·•
girdiği zaman,
asında ışıkların·söndiitjj.Jıniişiplğ,11~~11/g9-i'~ii\
~f.~~ıw,ıi)~,ş,I~!~erdivenden çıktı,
Kahyanın sesi ~eliyordu.iİJıtiyar >>gaij.\Jf:l.•Ytİlısan .•·• geliıı~~l~i~
biraz kafayı
ştı. Genç adam içeri girerek ışığı yaktı ve.pencere.ğe~cigarc;1,}i~J~~folan kahya)'.~
ürüdü. Murat Ağa hakikaten bir mikte içtiği içİl.),+\gö:z:leri . d©:nÜMOlD ve dµdakla_rı
u, İhsan :
·
,Ne oluyorsun Murat Ağa ? Diye sordu.
ahy:a gülerek cevap verdi :
Beyden artanı uşaklar içmez mi ağacığım ? Ben de senden
.yıverdim.
-Güzel Murat Ağa, çok güzel. Zaten bu soğµklarda içmekten
ak daha içelim.Ne dersin ?
gAlimallahbayılırım. Sen şöyle biraz ist·
şu çıkarayım.
ahya .İhsan' m cevabını beklemeden hemi~,)~şağıya indi yçy~it
la geri·döndü. Bir, çeyr.ek.·• saatin içinde . Murat Ağa türlü' ~~~f
,jr geceyi içmekle geçirmek istiyordu. Kahya, Beyinin Jqıı;~w~
ııkendi sıhatleri şerefine içtiler. Birkaç kadeh içildikten soru:~İ~~(=
:-Demin muhim bir haberim:olduğunu söylemiştin Murfil\/~ğf:l.,\9"~qi,anlat bakalım
bumuhim haber.
--Tuğ, azkalsın unutuyordum.•• Demin geldiğin zaman
Bµl~dığmm sebebim
aktım da, yine birden bireiçkiyi görünce kafamdöndüve.p.µµt11yeı;qiı1J..
-Merak ediyorum Murat Ağa, anlat bakalım.
·
."-I3ugün öğleye doğru, koyda.iki ölü bulduk!
İhsan hemen oturduğu yerden :fırlayarakkahyanın önünde durdu :
-Kadın mı, erkek mi? Diye sordu.

,~~cµ-

?npi/Bİ~i11
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:!hemen cevap verdi :
erkek.
bildiniz mi ?
ğlıyordu :
eyim, dedi. Haşim ve serseri !

eyecarılanınıştı:
• ?
mı.
ağa yaşaran gözlerle İhsan'ın gözlerinin içine bakarak luçkırrrıaya.N~
~mekistiyor, fakat bir türlü konµşaxnıyordu.Biraz kendine geldikten sonnr:
azık ki, Haşim, Beyim, dedi..Biçare · boğulmuş bir halele bulundu. Gırtla
eri görüldü.
serseri?
kendisini denize atmak suretiyle intihar etmiş olacak.
tleri ne yaptılar ?
s.hemen morga kaldırttı.
düşünceye dalmıştı. Haşim boğularak öldürülüyor, serseri ölü olarak bulunuyor
nhiçbir haber yok. Yoksa o da mı serserininparmakları arasında can vermişti ?
hemen kahyaya sordu :
haftadan beri Scarlet'i görmedim.
tya sukünetle cevap verdi :
.et Beyim, bir haftadır köşkten çıkmıyor.
hafdeğil mi kahya ?
aha bilmiyorumBeyim. Bu kadın hakkındaki fikirlerimtamamen değişmiştir.
tuhaf bir mahluk değil mi? Bazeıı günlerce köş~e k~Banı~ ~uruyor, .bazen de hiç
[!}yor. Hep denizleıJi;tt~p~!~riş~~i1JJ~~¥8.J:·S~11>7;~~l;ll'ga\l-I<:1şinı'i•
hiç ayırdığı
un ölümü de beni . gittik~~{~~~iş~y.~
\ cliişiipiiy():t\ Jia.şim'in .öldüriilrnesı Scarlet' in
p kalması mühim bir muarı::ıırıa.;ş~· •· · ·
a köşkteki ak sakallı adam?
yle ya ben onu unutmuştum. işler.gittikçek~şi~9r:arap;ş.~çm::ıi;.d.öndüveşsellam.
lis köşkte bir şey sormadı mı?
rdu Beyim, Fakat Scarlet yine meydmv.arda.iY~~tJl-I?~'.al<.sakallıi
ad.a.ı:ı:ı,}Ç~!
konuştu.
··
),ii'l
·
konuştuklarını duymadınmı ?
'\
ayır Beyim. Yalnız görüştüler.
·
san:
aşim öldürüldü. Serserfüölüsolarak bulundu. Scarlet kayıpla,t;<l.
adam yaşıyor, diye mırılç,,?f•r,ı•;ı
rin • düşüncelere dalımştff[~ıjl·9l:lflet'in öldürüldüğündenii~~~,I
opup gittiğini duyar gibi"o.ldu. Birden bire gözleri dolar;:®
men Beyininyanına sokularak ona sordu :
e oluyorsun Beyim Bu yaşları kimin için
i bize ne oluyor ?
san içini çekerek cevapverdi.
aşim'e de yanmıyor değilimMurat Ağa. Fakat beni en çol<.d.ii.şündilren.S.çarlet'tir
ıya içini çekerek cevapverdi.
at Scarlet'e ne olmu~İhsan Bey? Belki raharsızold.llğ¥~c;İr).~~~üyor.
carlet rahatsız bile olsa, ne yapıp ne yapar mulıakk~>b~ni/g~ıJiirdü.· Korkuyorum
a, Scarlet'e birşey olmasın diye korkuyorum. Zava]l:i.kıe;Jnbaşınabir hal mi geldi ?
,ilmiyorum!

ç~~~ı~
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~ etmeyiniz İhsan Bey, herhalde Scarlet'e birşey olmamıştır.(1:3y11.exy:
·· · :ti öğreneceğim.
erak ediyorum Kahya. Mümkünsy sabah çok erken kalk ve doğrı:ı.ç;:ı
ktup hazırlayacağım, kendi elin1evyritsin. Olmazım Murat Ağa?
hay Beyim. Nasıl emrederseniz.

***
ya bütün bir geceyi uykusuz geçiı'4i. İhtiyar Kahya Scarlet'in kaybql4H~~.
Fakat nasıl kaybolmuştu ? Öklüriil~l)ilirdi? Fakat kimin tarafından ve
ındaki herşey bir sırdı. Bu SIJ.'rı ?ğ:zybilmekimkansızlığı içinde kıvranan fyf~~t
erken bir saatinde küçük bir sep'r1:le · "Kırlangıç Villası"na gitti. Kapıyı vur4u.
sakallı ihtiyar adam bir dev gibi dik.ilınişti.
ıstiyorsunuz ? Diye sordu.
ya korkulu gözlerle bakarakcevap:ver<li:
lSS Scarlet'in bir sepet var da.
eriniz.bakayım o sepeti.
ayır kendisine vermemi tembih ettiler, maalesef size veremem.
er diyorum sana.
at ben Scarlet'i görmek istiyorum. Kendisine söyleyeceğim mühim bir haberim

Ill.l~!/

carlet burada değil.
eki nereye gitmiş ?
giltere'ye.
ayır,. inanmıyorum, l)µ. ~at1ffi*>bir>:nıesele;\Şçarlet)gi.z1L
. 9larak buradan kaçamaz.
surette bizi görmesi.Jçap.~~.~0~i·
eçhul misafir kahyanın sğzlerj~~şi~~<.l~,s~ly.
sa kes, dedi ve içeri girerekkı:ıBt)'1.}ka
ıkmadı. O kalkıncaya
rat Ağa endişe içinde eve
·şti. Kalkar kalkmaz
n.di işiyle meşgul oldu. İhs~0~c
istedi. Kahya sah
· · • · değiştirmeden hemen kafi.yaya
Beyine uydurma bir hikaye anlatmaya başladı :
Spah erken··kalkar~>·~oğruca l"KırlangıçVillası"na''gitiim... Sc~letr,
t> hediye götürrrı~ş~~~Vi) .tlediyelerini• verdim ve kendisiıli g
Fazla heyecanlı icl!ttliiı:ı.s;ghaft;ı:ı.dan beri rahatsız olduğ~
-ıkmadığınıanlattı. ;
eki siz ne dediniz ?
hsan Bey ziyaretinize gelın~kistiyor, dedim.
,Te cevap verdi?
l):ayıro gelmesin,ben geleceğim dedi.
.]Niçin ? Diye sormadın mı ?
~Ordum Beyim. Evde misafir olduğunu ve bu misafirin)çB~
JI{ bu yüzden sizin gitmemenizi rica etti. Kendisi bir:1<:a,
· :e gelecekmiş.
hsan tatlı gülüşlerle kahyaya bakarak gülüyordu. K..ajı~~i))$~f~~i~~}ibµhaber bir
lsun onu tatmin edebilmişti. Hemen odasına çıl<.~~d'~!~ıs.~l~rirıLcle.ğişti
ve öğle
·· kahya ile birlikte yedi; Yemek saatinde İhsı:ı.n.<Ş9~l'r7rı~ı:r;l:iiçpir l?ahis açmadan
a ile güzel bir yemek yedi. Öğleden sonra .çiftlil<te iş9il~de alakadar oldu ve
pğru kahya ile birlikte kendi köşküne dönerek, gecege.çvaktekadar içti ve konuştu.

9~~~~
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ah çiftliğe üç polis geldi. Kaya'ıun yardımıyla koyda uZlJll

il?P

Çiftliği gezdiler, Haşim'in kaldığı/kulübeyi gördüler, en so11µp.ı
7
.eşguloldular. Polislerin en kıdeı:nl.iı:f~-~ya'ya:
Urat Ağa dedi, bundan onbcş yıl eyvyl,.bu koyun açıklarında yine<se
ıneydana çıkarmıştık.HatırlıyorsunclyğHmi?
ıya bu sırrın çözülmesiniistetniyorclu.
ederim, fakat katili hatırlamıyorum.Böyle vak'a olmuştu, diye söylerıı
lis Murat.Ağa'mn hafızasınıyoklaına.1<:cliişüncesiyle:
anım henüz hunamadın ya, onbeş yıl, çiftliği, kasabayı altüst eden lıaclis
.

.r mu?
rıutulmaz Beyim ama, unutmak lazım cleğil mi ? Bu hayatımızın başka.ip·
eniden yaşamak istemiyorum.
a_klısın Murat Ağa.
ğleye doğru polisler çiftlikten ayrıdıktan sonra Kahya İhsan'a haber "\i"y
ar yürüdü. Bundan onbeş yıl evvel çiftliği yerinden oynatan facianın.bir
· gözlerinin önünden geçtiğini görüyordu :
fik Bey '' İhsan'nın Babası" Müride ile ( İhsan'ın annesi) bir san.d.~l
bir hafta sonra Müride çiftliğe sık sık gelmeye başladı, (iµrıij ~*seri §~
:y'le denizde geçiriyorlardı. Kasırgalı bir aşk başlamıştı. .Qörığl~HU/t~ş
ıyla birbirlerine o kadar sokuluyorlar, birbirlerine o kadar bağ\a.rıı)lg?l~c.ir~i,
her şeyi zamanın akışına bırakmışlar ve . lıiç .:şüp~t~~ ~"sl~~eden birb
clı.. BU' aşk çiftliğin havasını değiştirmiş..lıerk.esepacletax.J:fü;bµJı
i.. serpmişti,
ünlerce bu aşk masalı.Aey~ırı. e~i~ 9~\tP>'Bİı' ..
heyecanla devaın.eqep-;~ğ~~?~:PW~RiYW
ütün . sevgi ve.. wwı~B~ttı~~\ ~k .için günü geceye•vey~e~eYi::.d.~.igiiiıe·~~p~
,µ günlerin içinde altın bir. taç gibiitina ile bii)'t\\f!li~Rt·
!hsan on yaşına geldiği zaman çiftlik büyü~tif
ile karşılaştı.
.µrurken Müride'yi öldürdü ve omuzlayarak 1.<dijfattıktansonra kenı
:t\1urat Ağa ağlıyordu. Bu cinayet yıllardır sri'rını saklıyor ve k~lfnfu/bµ mevzu
a kaı'i bir fikir yürüttüğü~Euyordu. İhsan, çocukluğunun kendine v~~d..iğimiithişbir
günlerce babasına ağl•füte
annesini sorduğu zaman onun uzun>~ir y9Ipt1.1şa
aberi, ile oyalatılmıştı. ,~~\\~fşında anne ve babasından yoksti1f•kalanIhsan .~-ı.ıı:~t
kolları arasında aynı it~f~ı,. büyütülerek bu yaşa gelıniş ve .ffi~eviyatını y~~ b1.1
de yorulmuştu.
···J'c
.
.
.. ··/
· · ..·
Kahya bu faciayı hatırladıkça coşarak ağlıyor v~ Refik.i).~~y'i Hiçbir Siette
ordu. Son zamanlarda İhsan'ın da babası. gibi birden bire .iç~ye .düşırı.esix~,i¥~f
r, fakat o, bir çaresini bulup İhsan'ın yuvarlanmak üzere olduğu.Ifaciadan.:iij~arın~

~)İ~pia

u.

Kahya bu facianın tesiri altıda gittikçe çöküyor, tartınırı.enihtiy~l~~ı~~\!~Ssed.iyRr~'1-·
e yaşattığı bu facialı sır, rüyalarında bile onu rahatsız. ediyor v~.. Y.kıi1;lpiJJl daima
rdu. İhsan ne kadar da babasına benzemişti.
akat onun hayatında bir faciaya karışmasından korkuyor; adeta üı:periyordll.. En.dişeli
r. duymaya başladı. Scarlet'in İhsan tarafından .< öldiirülebileceğine · inanınak
rdu. Ak sakallı meçhul misafirin ifadesine göre Scarlet hakikaten İngjltere'ye mi
? Buna ihtimal vermiyordu. Scarlet öldürülemezdi.<Dünyanın bu · en güzel kadınına
yamazdı.
13ir cigara yaktı ve kayalardan birinin üzerine oturarak. dalgaların kumları öpüşünü
, Scarlet'i bu dalgalara benzetiyordu. Dalgaların bazen hırçın, bazen munis öpüşlerle
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sardığınıgörerekScarlet'inyaşayıştarzınıhatırlıyorYJ';'-iI!!J/llli'• bazen

etlerle etrafını alevleyen bu kadının güzelliğini unutmuypr\ix't,;;,~~t~~Y~fdu.
zdi, o, ancak İhsan'ın kollarınqa yaşayabilecek bir kadnıfü.uK::ılhininicinde
arlet, İhsan'ın gönlünü dolduracak bir güzellikte eşsiz bir. k::
liğe döndü. Bugün işleriyle hiç de alakadar olmamıştı. Kafas
yor, her şeyde onu görüyordu. Öğleden sonra İhsan yanıma geldFye
eceğini söyleyerek gitti. Kahya akşama doğru İhsan'ın sofraslllJ.
du:
bizim Bey de tuhaf bir adam oldu. Her gün her gece içki, durup, diıllt
·şin sonu nereye varacak ? "İçme" diyemezsin ki, hemen çileden çıkıypr
di de hayatıma,yaşayışımamı karışıyorsun diye basıp geçiyor.
'ı evlendirmek lazım geldiğini düşündü. Fakat onu ikna etmek de ayrı pij:
~ffak olabilseydi, bütün faciaları önleyebileceğine inanıyordu. Fakat İhsan · ·
i..? Hzak akrabalarından .birinin kızıyla bir zamanlar bir müddet alakadrolınıışt~i,
kendinde böyle bir teklif)".~pabilect~ cesareti göremiyordu. Fakat her ne olµı:şa
şam İhsan' a bu mevzuyµaçn:ıayak:arar.verdi.
an yemeğe geç geldi. Mura.ff\.ğa, Onun nerede kaldığına endişeleniyor, "Kırlaıığiç
giderek bir facia çikarmasındaıi korkuyordu. İhsan bu günlerde iradesine hakiırı.
düşünmeden bir çok uygunsuz işler yapıyordu. Mesela geçen gün yaptığı iş, büyül<.
duya sebep olmuş ve günlerce söylenmişti. İşçi kızlardan birine çatmış ve uşağı bir
Liiştü.
;yallı İhsan sinirlerine hakim olamıyor, önüne gelenlere çatıyor ve kavga ediyordu.
en Murat Ağa, Beyininbu hareketlerini hiç de beğenmiyordu.
rta geçen gece kendine yaptığı muameleyi hazmetmemekle beraber, beyine hiç de
:y söylemeyereksusmuştu.
an ancak gece saat . sekize.qoğrıı/gylcli.• ~(!Şyli/b~(heyecan içinde idi.
a sarılarak maçıl maçil ihity~fÖPtii. J<.alıyapyyininbµ.Jıareketinegülüyordu.
~e oluyoruz beyim ? Diye sordu:
.J3u akşam çok neşeliyim. Murat Ağa, dök bir kaç kadelı)çelin:ı, Bu dünyanınist
or.
I~riırinizeBeyim.
...'\[arol Murat Ağa, gözünü seveyim, bir daha dökmez mi
çarı, adamsın doğrusu.
İhsan durmadan içiyordu. Kahya İhsan'ın yine bir hadise
· olmak için çalışıyor, arada bir İhsan'ın kadehine dökmeden~,..,..;\.,,.,.....,.,,
Kahya :
-:Senimbir düşüncem var İhsan Bey, dedi.
--Memnunolurum Kahya, söyle bakalım.
--Seni evlendirelimBeyim.
İb.san köpürmüştü. Diline geldiği şekilde söylemeye başlaclı.
P~rtyklıf
pişman görünüyor, fakat.mukabele etmeden Beyininhitaby.~~~~~80~s1"·
-~
hançerlemişo~aydınbeni daha fazla ınerrını;ıı)ft~~~4:,!;J)ııı;.~,;~ü,;at
~a.
ndlme eş yapabilecek•. bir kadının bu cemiyette ?111ey~~tı ~•x>•··•u'· .0
lı!•• üzerinde yaşayanScarletismi hiçbir zamaniç~ı•;,.-~~\~leli
4e nihayet

K~~i/i3~~~

!üyüın. Ananelereu~

mecburiyetindeyim.
Fakaı~-J!,~ğ\!'§~kilde

hareket

müsaade etmiyor. Böyle bir hareket Scarlet'e ,k.µ-şıpij:;ş~l;l§!i81Mf·
f\şkıınil sadığım.
atıındır ki, bana yaşamak.iradesiveriyor.
Onsuz dünyanın hiçbir zevkini bulamayacağıma.ip~)'81-1Jl11·f:Z:ate11.•. dünyayı dolduran
hayatı aynı zaviyeden gören:ıiyoı'lar.Herkesin içip.<.ly'>a,>'1'1a,>7r1 ı:enl<lerdeyaşayan bir
e inanış mevcuttur. Aşk bazı insanlar için bir. ihtirc:.ıstır, Fakat benim aşk haklqndaki
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farklıdır Murat Ağa. Düşüncelerim biraz klasik )ôl~R¥·/i.~~.a.t
mistik bir klasizimdir. Buna inanlar ve aşkı bu zaviyeclç~S·ij~J}(~~f'

benim
ancak

i görüşlü kimselerdir. Aşk nasıl doğar ve nasıl kuvvetini ka.ypçd.Ç£isil3i1nı<;ım
öyle bir sual sorduğun oldu mu?
?,~da
böyle şeylerne gezerdi beyim ?
çl~ dinle Murat Ağa. Scarlet hisşederek seven ve sevdiğini söylemç
için mi ? · O, aşka yaklaştıkça,\Sevginin ondan uzaklaşacağına in:
ok doğruydu. Aşk dilde· değil, · kalpte yaşayan bir kuvvettir.
olacağım" demek aşkı bayağılaştıran bir harekettir. Aşk
özlerde ifade ile yaşar ve hayati bulur, Ben aşkı ancak böyle
um. Başka şekilde düşünenler varsa, ona da itiraz etmem. Dedim
vardır.
deh daha içti ve aynı heyecanla devam etti :
urat Ağa, biz Scarlet'le. bu. şartlar/içip.detanıştık ve bu şartlar altında Beyı~tilcI
ğan bir aşka . ihanet etrı:ıe.k;; <Yiççiı:µış:L?,lJ.ğa .ve ..ahlaksızlığa dayanan bir meselçfür.
.dudakları titreyerek.ceyapverdi:
.rı:ıij geri alıyorum Beyim.Ben .bir. şaka olsun diye söylemiştim.
ür ederim Kahya, ben senin ne iyi bir kalp taşıdığını herkesten çok daha iyi
aide.bir daha dök.
pn olsun Beyim.
ine darılacağız.
Beyim?
· kaçırıyorsun.
ıl emrederseniz Beyim.
edersiniz.
;.el, şimdi sizi seviyorum; Can adamsın.velh
çliğiniz kadar içelimBeyim. Bu yaşımdaıyarış
aya hazırım.
in misin?
çlı:ı söz mü Beyim ?
adan içiyorlardı.İh
da bir cigarasınıtazeliyor ve konuşuyordu. q.Y.nı
:t.'ten bahsederek g
ondan uzak yaşadığı için üzülüyor ve • .S.c~
ı:ı "Kırlangıç Villası'.'
yç.<karar·veriyor, fakat Kahya onu ikna\ ecl~ı:
?,Uyµ değiştirmek isteyen
. neşeli olduğunuzu söylemiŞtmll!şı:µıl3ey,Jakathikayesiı1iıµ-µtıt
ğ:ru Kahya. Ben bilir misin bu akşam ne yaptım ?
bilirsinizBeyim. Kahin değilimya.
akşam "KırlangıçVillası"na gittim.
ılBeyim?
t, "Kırlangıç Villası"na gittim. Fakat içeriye girmediı'rl. Searl ·•·
tım. Hafif bir ışık odayı dolduruyor ve bu ışık içinde Şg~l~~
ya şaşkın bir halde ağasını dinliyorve anlattığı hil<Jıyçyç pa.Y:£e
şöyle devam etti :
çok sevdiği şarkıyı çalıyordu. "Aşk, o bir rüyad.ll'.'' ?ğ~l~fiJll. yctşlarla doldu ve
zor tuttum. Yine heyecanlandım, yine buhra.nl~llil pa.şl~~ı. >I)iinyamıgöremez
ının faziletini o an anlıyor ve mermer kadırıp.a.7~~cla.;.1Jiıı~.Y.~ ciahaulvileşiyordu.
.bııdur Murat Ağa. Scarlet .hayatıma SQ1Jll1~z pp,-yı:ıı~~a.l~iyakani.ilkkadındır.
Güneş
ısıtamaz, ateş onun kadar yakamaz. Bu ilal)i.pir kuyyettir Murat Ağa. Sevenler,
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r; aşklarını gönül sularıyla yıkarlarmış ve o zaman bir aşk masali1Wg.ğğ
, aşkın nurunu içlerine doldururlarmış.
Beni heyecanlandırıyorsunİhsan Bey.
Heyecan, ona hasret çekmeyen mi vardır Murat Ağa. Heyecan kag.a.r
edilemez. Yaşamak için, sevmek için muhakkak surette heyecan lazll1lı
esinde heyecanın kuvvetine ihtiyaç vaı.-dır.
ahya gülerek İhsan'ı dinliyordu. Sustuğu zaman bir bardak daha yuvarladıyç
Beyim, dedi, bunları kime söylüyorsun ? Benim kuru kafama laf geçirnı~ınn
ir iş mi sanıyorsun ? Bizim zamanımızda böyle şeyler ne gezerdi. Kızın.
bu da laf mı ? Adamın gözünü · patlatırlardı. Siz bu günleri yetişmediği •
sınız.
.-Bu nasıl söz kahya ? Scarlet ecnebi olduğu için kapanmıyor. Annem çarşa:flı.q~ğil

+Öyle Beyim, fakat çiftliğe geldiği zaınan başında bir atkıyla gezerdi. Nerede o g~rıl~f.
zuşacağız ha İhsan Bey. Böylç durupdllfllf~enbana niçin annemi hatırlatıyorsunuz
. . Ben de o acı günleri hatırlamak istemiyorum.>Bıı f.<;tcianın sırlarının kaldırılması sen
beni üzüyor. Fakat ne yapayım, gayri ihtiyari ağzımdan çıktı.
-Bu hikayeyiunutalım İhsan Bey.
-Fakat nasıl olur Kahya ? Onları unutmaya imkan var mı ? Yaşayabilmemiziçin orıları
an hatırlayıp düşünmemizve anlamamızlazımdır.
-Onlan her hatırlayışımda içimden benden bir şeyin eksildiğini hissederim. Bu faciayı,
olurdu örıleyebilmiş olsaydık. Bugün çifliğimiz bir cennet olacaktı. Allah.ım bize sen
et. İkinci bir facianın doğmasından öyle korkuyorum ki.
-Bu sözler ne Kahya? Gülile bülbiill)ik~yesiunutH,l~;tı;ınu?
-Hayır Beyim.
-Ferhat ile Şirinhala.dahayaşa.ın.ı.yormU?
-Öyle Beyim.
-O halde Refik ile Müride de
için ~fr rnaş~&{~~l~~ içimizde sönme1~~
aktır. Biz orıları ebedileştirmeliyiz~~~t<Ağa. Ihtiyar Kaiı)'\~ışlııp.angözlerini sildi<V~
m ·. kalktı. İhsan da pencereye yürlid,}1;ve camları açarak geı;;.~yi seyret:ınft¥~ qc1,şla.<iı~
odadan çıkarkaen İhsan sordu :
·
· ·
-Nereye gidiyorsun Murat Ağa ?
-Bilmiyorum,canım sıkıldıbiraz hava alac
-Babamın odasını açar mısın ? Bu akşam or~f{i~tmak.iştiyorum.
Kahya İhsan'ın bu ifadesi karşısında birdenbire şaşa,J~ştı.••
İhsan niçin bu akşamj11.1~basının odasında kalmak istiyordu
· gösterdiğine inanıyot\ifuıBir. çaresini düşünerek İhsan'ın fikrini<Q.@
nun birdenbire sinirleneceğuµ;;giişünerekpişman oldu.
-Emredersiniz Beyim.
.-Niçin tereddüt ediyorsun M~~k~ğa ?Yüzün birdenbire solrrnJ.ş9~~11gip.{tı£tfy~.11rrµş.
.-İçkinin tesirinden olsa gerek Bıyim.
. . Hiç de zannetmiyorum.
Kahya cevap vermeden odadan çıktı ve merdiverılerdenjne.11el(.qdaş111agirdi.

?

~~pn

B~
?·~.~<f~ğ

***
Üç gündür durmadan yağmur alabildiğine yağıyordu.>''Krrlangıç Villası''ruıı ışıkları
.bi. çiftliği aydınlatıyor. Meçhul adam Scarlet'in yatak odasında, Scarlet'in duvarda asılı
bakarak sessizce ağlıyordu. Fakat niçin ? Bu güzel kadının fotoğrafı önünde sessizce
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yaşı dökmek hayret uyandırıcı bir mesele değil mi? Gözlyftrfü
ibi konuştu :
in melek, kanatlanıp uçmak için toprağa nasıl bırakıldın ? Faka
''mülmüş olarak ebediyete kadar orada saklı ve müsterih yaşayac
,a tercih ettin ?
e · ağlıyor ve içlenerek bu resim karşısında daha fazla duramıyordu. J,Ie:

arak merdivenleri indi ve bahçeye çıktı. Cebinden çıkardığı tabancası
şunuyordu. Denize kadar yürüdü ve "Scarlet acaba bu dalgalarda y
.. dü. Yıkanmış olabilirdi. Fakat kiminle ? Nelson'u hatırladı, bird~:µ
.tı, bu ismi hatırlar hatırlamaz hislerinin tahrik edildiğini hissetti. ".AI,
ve Nelson'u karşısında görmüş gibi bir, iki, üç ardısıra sayısız kurşunlarğıı.'
enizin hırçın dalgalarına son bir nazar 'daha attı. Ve hemen yağmurun altında tepe
"rümeye başladı. Haşim'in kulübesinin önüne geldiği zaman müteretdit adıml,
girdi, sessizce bir mabetde dolaşıyormuş gibi parmaklarının ucuna basarak yürü
Scarlet buraya da gelmiş miydi ?" diye düşündü. Gelmiş olabilrdi fakat ne çık:
kollarına atılacak kadar hissiz değildi ya. Buna imkan görmüyor ve içi sızlayal'.'
çıkıyor ve sessiz adımlarla serserinin odasına giriyor, geçen faciayı seyrediyornıu
eriyor ve içi titreyerek ağlıyordu.
Buradan nefret hisleriyle kaçtı. Yolun devamla tepelere çıktı, bulutlara doğru uzanmak
u. Göklere uçmak heyecanı içinde her şeyini unutuyor, kalbinin sesini dinlemeden,
emriyle hareket edemiyordu. Her şeyi fevkinde tuttuğu temiz aşkını öldµrmek
ere lanet ediyor, küfrediyor ve Allaha dönen düşünceleriyle içi parçalanarak
rdu. Bir erkek ruhunun çocuk gibi ağlatışı... Mazideki hatıralarına dönmek için
yor saadet yuvasının binbir renk ve ışık içinde kaynaştığı günleri hatırlıyor, içi yanıyor,
tutuşuyordu. His ve heyecanlarını tatmin maksadıyla geldiği bu uzak. iklimlerin birden
netten cehenneme inkilap edeceğini hiç de dahayyületmemişti.
Tepelerden indi ve köşke doğru yürümeye başladı. Heyecanını birw:; sükfın bulmuştu,
stırap dünyasından uzaklaşmak istiyordu. Fakat nasıl ? İ
·
arı aramak mecburiyeti içinde olduğunu hissediyor ve bruiµ,n tek çaresinin u
z bir yolculukta buluyordu. Bir kadın için bu kadar \Ştırap
çekilmezdi.
1
ılanıyorve duygularınınşahlanışıaltında ezilerek inliyordu.
·
Köşke geldiği zaman tamamen süküıı bulmuştu neşe ile parlayan göıleri ve i,
uçsuz bucaksız tatlı heyecanı birdenbiF~Onu değiştirmişti. Şimdi yalnızlık ' ·
ünyanın Scarlet'ten de uzak olduğu haldej~dını çıkarabileceğineinanarak gü]··
İngilizce bir şarkıyla başladı. J;3u bir şij~ıda fazla bir ayrılık manzumesi
ez Montagu'nun meşhur vecizesini hatrrfadı : "Evlenme bir kafese be
ak için, dışındakilergirmek için uğraşırlar".
Gülüyordu, kahJ<:ahalarla ellerini çırparak gülüyordu. İzdivaç. i, ·
izdivaç olamazdı. O halde kendisi de bu girip çıkmıştı, Şimdi
şünmüyordu.
"Kırlangıç Villası" artık onu tatmin etmemeye başlamıştı. Ruhunda uzun yolculuğa bir
ayyül hissediyor fakat bu defa İngiltere'ye gitmeyi düşümJ;ıüyordu.
Meçhul misafirin gözleri yaşardı, babasından aldığı bu mektup ona çok tesir etmişti.
:krar okudu. Aylardır kilseye de gitmemişti. Dua etmek ve tanrıya yalvarmak için ertesi gün
şeye gitmeye karar verdi. Maneviyatını temizlemek istiyordu. Fakat ? Evet fakat işlediği
".yük günahı bu dünyada takbi edecek birini tasavvur etmiyordu. Bütün bir geceyi Allaha
a etmekle geçirdi. Sabah yatağından kalkar kalkmaz son vazifesini ifa ederek; ebediyen bu
likten bu muhitten uzaklaşıp gidecekti.
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e> gördüğü

korkulu bir rüya onu ürpertiyor ve tittretiyordu.\(~~~ı~.t}~~f·az;.· ipykler
a doğru koşarak kollarına atlıyor, boynuna sarılarak ''Benbir.gµ:ı;ı.~ıg-.;ge.ğiµın !"
or ve sonra kollarından uzaklaşarak gidiyordu.
let niçin ona "Ben günahkar değilim !" demişti. Scarlet'in 14uııcu.ıKı;u
?Hayatınıı:'ı ıstırap günlerini, bir de/bu acı hakikat içindeki
şan olacağına inanıyordu.

***
:ya koşarak İhsan'a yaklaştı ve :
.üjde Beyim diye haykırdı.
e var kahya ? Ne oluyoruz ?
u akşam köşke gitmem için Scarlet rica etti.
nanmıyoruın, kendisi niçin gelmedi ?
isafiri bugün gitmiş, bu akşam seni görmek istiyor.
akat?
akat makat yok, bu Scarlet'in arzusu; istersen gidip gitmeyeceğinizi haber vereyim.
eli mi oldun kahya?
e delisi Beyim, galiba siz deli oldunuz. Biç Scarlet'in arzusu reddedilir mi?
yle ya kahya, hakikaten ben deli oldum.
abii deli oldunuz.
u akşam Scarlet'e gideceğim. Fakat biraz içtikten sonra, sen akşama doğru masayı
irkaç tane ayak üstü içelim.
· çkili ziyaret olmaz.
u sırada kasabanın postacısı yanlarına yaklaşarak İhsan'a bir mektup verdi. İhsan
a mektubu açtı, ilk önce imzaya baktı, Olivialardan geliyordu. Bir hızla okudu :
lhsan Bey, Scarlet'e üç mektup yazdı'ğımız halde hiç cevap alamadık. Yolc
bildiğimiz için; belki yolculukta olduğunuz ihtimalini düşünerek bir müddet
. Fakat aradan bir ay geçtiği halde, yine bir cevap alamadığımızı gc:Srerek üzülü
ıy size yazmamı rica etti. Bende sizden bir malumat alırım
Balayınızı
yaşıyorsanız
rahasız
ettiğime
müteessir:
mişseniz ve şayet Scarlet rahatsız ise, yine bize bir cevap ve
içindeyiz, acele mektubunuzu bekleriz. Çocuğunuz kız olursa Müri
ymanızı hatırlatmaya gerek var mı?"
lhsan kahyanını gözlerine bakarak acı acı güldü.
-Bu hikayeyi onlara da mı anlattınız Murat Ağa ?
Murat Ağa heyecanlı görünüyordu :
-Ne münasebet İhsan Bey, dedi.
-Peki kimden öğrenmişler?
-Bilmiyorum, fakat bir gün bana bu hikayeyi Miss Scarlet de sormuştu.
-Ona da kim anlatmış ?
-Haşim olacak.
-İnkar etmeyiniz Murat Ağa.
Murat Ağa yemin ederek İhsan'ı ikna etmeye çalışıyordu. İhsan birdenbire müteessir
u. Kalbinin durmadan sert sert vurduğunu hissediyor, yaşaran gözlerini siliyor ve tekrar
ğa'ya soruyordu :
-Niçin bunu yaptınız ?
Vallaha Beyim ben söylemedim.
Scarlet'in benden uzak kalışının sebeplerini şimdi anlıyorum. Beni bu hareketinizle
iniz. Defol karşımdan, uğursuz bunak.
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at Beyim.
kahyanın konuşmasına müsaade • etmedi ve koşarak odasımıi~~B.i~f1
':tmeyecekti. Onun nikahsız bir anadan ve mühtesir bir babadaı] ·'.. ·
ütün teferruatıyla Scarlet' de biliyordu1 Onun bir katil babanın ÇOR~

emiyetin içinde bir paralık kıymeti olmadığını demek ki o da öğt.'y
bu kadar geçici olduğunu bilmiş>}Qlsaydı, hiçbir zaman kendi ke
·. Hayatını mahveden bu kadından' da bu anında nefret etmeyıe
q,ıı. Heyecanı taşıyor, sinirlerine hakim olmadan muhakemeler yürütüyo~~
çocuğu idi. Fakat ne çıkar ? Cemiyet diye birşey tanımıyordu. İst~t.'
erse asil bir ailenin çocuğu olsun,<ona hep bunlar vız geliyordu. CetI1iy,
sarılıktan nefret·etmeye başlamıştt.iJ:layatındabu kadar bedbin olduğu bir/t:.
rdu.
ayısına yeni bir sayfa açıldığı içiıı isevinmiyor da değildi. Onun için y~~ ji.
aşlıyordu. CemiyetLinkar f~iyor,iŞp<11'1et'i
sevmiyor, kahyayı öldürmeyi tas~~
Fakat niçin ? Bunun t~k çıkaı'>yc>h].i bı;ıhasındankalan bu malları satarak{<B~
zaklaşıp gitmekti. Kendi kendine.kati k&ararırtı vermişti. Yarın kasabaya inecek y~
.biü:zerinetittrediği: çiftliği satarak uzakiklimlere göç edecekti.
urat niçin bu faciadan Scarlet'! de haberdar etmişti. Niçin Olivilara onun bir katil
uğunu söylemişti? Niçin ? Niçin ?
:µmruk:larını sıkarak odanın içinde durmadan dolaşıyordu. Annesinin öldürüldüğü
çmek istedi. Annesi belki günahsız temiz bir kadındı. Fakat babası, niçin böyle bir
ebep olmuştu ? Hemen odasından çıkarak annesinin öldürüldüğü odaya geçti. Bir an
köşkü serseri gibi namusuna boğularak, şerefini pamal eden bu insanlardan bireysel
ve onlardan hiçb·ir•>şey)··yaş~~fj}( i111f1l<sa~1ykv\yakınak•····isiyordtdAnnesinin
odada babcıswdan.TiRıe17n.:·,bµt~n.x:ıı.a!~aıl:}1'f:·~frı~~r7~en.·.·Bir••••··bir
başladı.
.e .gelmişsekırıyor•··p&çalıypp %7••.·.~~ad~tp~n.A~P7~7n.cıtı);~~,~
.. ~asad,lfjj~)PlÇağı
zleri birden bire büyüdfüve·•korkak.ac:lırrıl&la)rp.asaya.yakl'asin~.eline
,,,.ı.,. ······
nefretle, iğrençle küfretti.
t.Annemin canını alan bu bıçak, ancak benim de nam
... 1;3u sırada ihtiyar kahya koşarak merdivenlerden çıktı ve"'''IJ:ı.sarı,, t11şan'' di
arıyordu. Kendi odasında bıılamay111füahemen annesinin odasına g~ç!i· J~şarı,
birbıçakla · duruyordu. Kanlı gözletl,ıtN.t:fi~yaya .bakan İhsan · • dişlerim · ~
.ya başladı :
ordun? Yoksa...
-Alçak niçin buraya kadar geldin ? B
e hıçkırarak, ağlayar
İhtiyar, koşarak. İhsanın . ayaklarına
••

ğü

a~,,Y~.c

a

. . yapma Beyim, at elinden o bıçağı. Bu bıçağı elinden attığın :zı:ıınatlJ
almadan yaşayabiliriz,
-Yaşamayacaksın Murat Ağa. Babamı katil yapan bu bıça}( B~ ·
ete lanet ediyorum, insanlar küfrediyor. Kadınlardan nefret
almayayeminliyim.Evvela sen, sonra da ben.
-Ya Scarlet ?
ır.
-O yaşamalıdır,bir katil babanınıkatil bir oğlu olduğ~~hi.l~f'
üşününüz.
-Bunu yapamazsın, her.şeyimizimahfedersiniz,eliniz!~~}liJ'
eti
·
bilenlerin
hepsi de
Bu anımda hiç bir şey düşünemiyorum, babarp.111jşleq.i"
dir ve ölecektir.
Sonra gülmeye başladı, birden bire sükünibµl111\lş.c~7/~=en\değişmişti.
İhtiyar
hayret içinde Beyine bakıyordu. Onun cinnetigfç~~l~~ tm
etti. Fakat efendisinin
larında hiçbir .aksaklık görmüyordu. İhsan.eliiı<.l.~kibıçağırp.asanınüzerine koydu ve
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klardan birinin üzerine oturarak derin bir nefes aldı. Kahya onu
ere oturdu. İhsan :
n hasta bir adamım kahya dedi, affet beni.
i de hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Büyük :fırtına sükün bulmuştu. İhs
s ve daha sakin bir hal alınıştı. Gözleri gülüyor, dudakları gülüyor, s
ani gülerek kahkahalarla konuşuyordu:
urat Ağa, dedi Scarlet'i ne zaman gördün ?
ün gece l
erede?
.üyamda.
eli mi oldun kahya. Rüyada gördüğün Scarlet beni nasıl çağırmış olabilir ?
iraz sakin olunuz da anlatayım.
ah.ya oturduğu yerden doğrularak, karşı koltuklardan birine oturdu ve bir cigara yaktı
ine uzattı. İhsan nezaketle cigarayı alarak ateşledi. Kahya anlatmaya başladı :
ün gece korkulu bir rüya gördüm. Güya Scarlet benim tarafimdan öldürülmüş.
ebep?
vlenmenizi teklif etmişim, o da reddetmiş.
san gülüyor, Kahya anlatıyordu :
Sonra birden bire boğazına sarıldım ve "kaltak" diye onun gırtlağına çöktüm ve
oğdum, Zavallı Scarlet bir saniyenin içinde parmaklarımın arasında can verdi. İhsan
larla gülüyordu. Kahya devam etti :
-Kan ve ter içinde uyandığım zaman korkudan titriyordum. Yatağ:ı:h1dan fırladım ve
o saatinde "Kırlangıç
Gece çok
ri içinde yolu
bu saatinde
vvet kçşke
sine bir taş attım. Ses zelmedıs
a yarım bir ay gibi duruyordu. Saçları yüzüne

uv~ •..uuuu;;,

ordu:
-Kimsiniz?
İçimde dolup boşanmak isteyen bir arzu vardı. Bütün gücümle ona sal4~----, ,,,-,-,
ımın içine alarak onu sana getirmek istiyordum. Kalbimin heyecanını ancak bu sur~tle
edebileceğime inanıyordum. Birden bire geri döndü, bir müddet daha pencerenin
bekledim. Bir taraftan heyecanlanırım, bir taraftan kalbim beni sarsıy9'l, ,ı ve onun
dönmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Pencer~ye bir daha taş attım ve '\iraz daha.
dim. Scarlet pencerede göründü, fazla heyecaoo
çok sinirliydi. Yine beni karşısında

ve

e:
-Gitmediniz mi ? Piye sordu.
-Sizin için ölümü bile az görüyorum.
Güldü ve gülerek konuştu :
-Bu büyük fedakarlığa ddğrusu hayret ettim.
-Hayret yerine sevinmenizi bekliyordum Miss Scarlet.
Birden bire değişmişti, gülen:gözlerle karşımda bülbül gibi şakıdı:
-İhsan Beyi bir haftadan beri görmediğime hakikaten müteesirim. Kalbim onun
unun heyecanı ile çarpıyor. Günlerdir hep onu hayal ederek y(:lşıyorum. Onsuz geçen
bana nasıl bir cehennem olduğunu bir bilsen Murat Ağa.
-Fakat İhsan Bey sizi ziyaret etmek istiyor.
Düşündü ve başka şeyler anlatmaya başladı. Mevzuyu değiştirdiği için sinirlenmişti.
im yaşarıyor, kalbim durmadan heyecanla çarpıyordu.

135

ereye sarılıp çıkmak istedim fakat mani oldu:
mayınız yapmayınız. Diye bağırmaya başladı.
inle daha etraflı görüşmek istiyorum, Dedim.
az beklerseniz ben gelirim dedi.
tan titriyordum. Biraz sonra kapı açıldı onu bir güneş gibi kaI'Ş
lparıl yanıyor , gözleri renk renk gqxü.nüyordu.
iı'az yürüyelim dedi.
gecenin bu korkunç soğunu du.yrnadan hissetmeden onunla
Kalbi başka düşüncesi başka içi .i.başlcıı . bir kadındı. Onunla ne
m. Korkusu tamamen zail olmuş heye.9anı adeta sükün bulmuştu.
imdi söyle bakalım Murat Ağa dedi. Benihu saatte niçin rahatsız ettin ?
·• ünetle cevap verdim :
irgün ziyaretinize gelmiştim. :Karş)llla< o ak sakallı adam çıktı. Sizi gp~~j;
· söyledim. Sinirlendi.weı ''ScaI'letb\lt~da
değil; İngiltere'ye gitti" diyerek:;~~~
izin için getirdiğim sepeti .ona vererek. xiftijğe döndüm. İhsan Bey' e bu . hıı.~~r~
ve ona yalan söyledim. Fakat günler<geçtiğihalde
sizden bir haber çıknıayw-9~
eyim endişe içinde bir mum gibi eriyordu. :Kendini içkiye verdi, günlerdir durnııı.<100rArtık ona acıyınız Miss Scarlet. Birkaç defa köşke gelmek istedi mani old~,
· in bu günlerde İngiltere'ye döneceğini ve o zaman sizi ziyaret etmesini rica ettim
ketti. Bu akşam sizi rüyamda gördüm. Korkulu bir rüya. Merak içinde çıldırıyordUI11,
sizi rahatsız etmek zorunda kaldım.
Scarlet güldü ve gözlerinde bir ışık yandı söndü. Ben :
;.Üşüyorsunuz dedim, artık gidelim. Sizi köşke kadar götüreyim.
-Biraz beklemez misin.? Diyeisordu.
-Emredersiniz MissiScf1Ilet;
Denize doğru koştu.>Sükünetleionwta}(i_p/ettiır.ı.\J:liı'~ ŞQtırll geri. dödü. Heyecanla baııa
rdu, Göğsünün durmadan inip • k:altığını.. gördiiın. Hafif hafif öksürüyordu. Gecerıiıı
ona tesir etmişti. Elimi tuttu üşüdµğünübelli etmekdstemiyordu. Fakat vücuq;ı.:m:ı:ın
"ini.- dişlerinin birbirine çarptığını görüyordum.
-Fazla üşüyorsun dedim.
-Hayır üşümüyorum diye cevap verdi.
-Fakat nasıl? Dedim, vücudunuz titriyor, dişleriniz birbirine çarpıyor
..Korkudan diye mırıldandı.
Gözlerinin içine baktım, yüzünde renk. kalmamıştı. Bu
.üyordum. Kendi kendime : "Şimdi İhsan· onun. •. yaııında olsaydı-le
ve onu ısıtırdı." Diye mırıldandım.
Scarlet ellerini oğuşturarak, titrek ve minik bi
-Artık yalnızım. İhsan Bey'i yarın akşam
.et'i kçşküne kadar götµr<iüm. Sonra kimse~rı:ı1~~rme~e~ı ı,
üm, Ve kimseye sezdirmeden odama kapandımş l;I!ikJiy~+pl-lı.;tı

rye yürüdü ve dakikalarca "Kırlangıç. Villasr'na b~I~
lUştu. Gizli gizli hıçkmyordu; Fakat hıçkırıklarınırkahyayl:l
iyor hep camlara bakarak susuyordu.
Birdenbire kendine gelir gibi oldu ve kahyaya:
-Bu bıçağı hemen denizeatdiye emretti.
Kahya neşeli bir gülüşle eline aldı ve :
-Emredersiniz Beyim.
Diyerek hemen merdivenlerden koşarak indi. (iğ:z;lefitı~~/biralev içinde sonsuz bir
~ssediyordu. İçi yanıyor, kalbi yanıyor tutuşaıı <1.~ıı.ıı:ı.da ilahi bir sesin ürperişlerini
yqrdu. Gözlerinin önüne dikilen Müride'nin sµlieti.. enince noktasına kadar beliriyor ve
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gözlerdeki renk, o vücuttaki ihtiş~i;~~/girtyrniz duygular
sarıyor ve Refik Bey'e ·lanet etmemek için kendini>i~g2:rJ/;]~~~ygrclu. Refik
a kirleten bir adamdı. İnsanlar onu hiçbir zaman affet:p::ı,yv:eceKler>.ve daima
ardı. İçinde duyduğu tatlı bir heyecanla bıçağı de ·
iusükün bulmuştu. .Büyük bir cinayetin bir gün uydur:ma;~
iniyrdu. "Ah bu aşk ve gençlik !" diye mırıldandıve koşa koşa.Çµt
sının ışığında bir adam durmadan yürüyor. Başı yere sokulmuş
.ye> bu mırıldanışta sanki bir şarkı . söylüyordu. Bu genç bir ads
de yorulmuş, belki perişan olmuş, belki her şeyini kaybetmiş geijç
ğuğa vermiş yürüyüşünü karın müzikisine uydurmuş ınırtl.clcltlJ'
da bir cigara diyordu. Gecenin içinde sönüp yanan cigaranın ışıklar
arını serbestçe atıyor ve şarkısına devam ederek yürüyor. I3ir yol tutmuş~ıij~~i~f
?•• Her yolun bir sonu olmadığını bildiği halde içine doldurduğu temiz P1ss~>'t
rek bir yolun sonuna doğru gidiyor. Fakat dönmeyen yolların korkunçluğµn.a,.da,.
.istemiyorve istemediğihalde mırıldanarakyürüyor, yürüyebildiğikadar.
ç
adam İhsan'dır. Köşkünde bütün bir gün içtikten sonra; sarhoş biril\~ij~
atmış didiyor. Fakat nereye ? Konuşmuyor, düşünmüyor, yalnız bir yolboyı.ı
ıldanıyor. Ne şarkı söylediği ve ne de ağladığı belli olmuyor. Bu yollaı:ı,
zunda kaç defa arşınladığım düşünebildiği halde; bu saa de niçin dışarı çıktığını,
O.bilmiyordu. Yalnız içinde dolaşan ıstırap verici bir sızı vardı. Bu sızı haftalardır
ıyor ve ona kalp ağrıları veriyordu.
sının büyük bir facia ile sona eren ha,.y~tını hatırladıkça kan başına çöküyor ve bir
bi ıstırab sancılarıyla.kıvranıyordıı.;r~mia,.t~ garip bir cilvesiyle hayata gelişini
emiyor; zamana, > insanlara · velh~z~:t:~~~~~fflij~H • herşeye küfrediyordu. Hayat
ıstırabları içinde yuvarl-lf111~ft)~l,-l;t:J~,ij~;~'u~di)'f r ve bu azablı dünyanın
· beğenmiyor,.• hayatJ~lsefes~:~ıw,egiyori~Ytbiır1,MoXclµrnıaclanyürüyordu.
di kendie mırıldandı : . . . · ':;
haftadan beri Scarlet> mey~~arda< yok. f~ijliği; terkesmiş olabilir. Fakat
illası=ndayaşayanbuadam kim?
suali bu güne kadar kendi kendine bellq?cle yüzlerce.defa,. s<IJr41,1~unu hatırlıy9rc.l~t
soruyor ? Burada kim istese yaşasın, gp.a,. ne oluyordu ? ~a,.cl,y:rn ki bux;ç~y
bir eser kalmamış, çifliğin ne kıymeti dJ~bUircli. Çiftlik?OnU11.,.n.a,.z:f:ll(A:tclf1,
önmüştü. İhsan bu hükmünde·aldanmıyordu,;Scarlet' siz. çiftll~µ;ı bµ:;q~
. Azab içinde yaşamaktansa, buradan uzaklaşmak onuniç4ı ~O:~
kalan bu son mirası satıp salmak da istemiyordu, fakat · bura,.g.l;l:
· · .• burasını terkep~~.ltµıecburiyetindeolduğunu da kabul ediyo:r
am sen de, decl1Ii.tv.~ı:ıyt mı bu ? Servetin varmış kime nei>f
lnymeti olabilir ? .•. .·.·
yürüyor, karın sollivft't~sirjm:hissetm.yden yürüyor,}.yüır~~~r·
zleri ,30 ğuğun tesirirfcl~.nt\JŞl~yo.r;•.•fakat<iç.ini>.. Sııratı .ı:ı~.ıt\;ibir
etmek için onunla nasıl bir mücadeleye lıazırlandığA'.11/~~f ·
.yanın bu azab dolu ıstırabını hep kendi mi· yül<:lY.~~p~ijtl
bir yükü taşıyamayacağını bildiği halde; . mücadeleyeuli~zrn.
istiyordu.

ı,··

atlarla dolu bir karaktere sahib olduğunu bildiği . için her şeyi, hermüşkili
· e inanıyor ve inandıkça da cesur adımlarla yürüyordu. ''Kırlangıç Villası"na
içinde . bir heyecan duyuyor, bu heyecanı saadet pınarlarıyla kaynaştığını
rüyor.
"Kırlangıç Villasında bir haftadan beri görmediği Scarlet'i kollarına alacak ve
en bir sesle ona son teklifini çekinmeden, titremeden söyleyecekti. Bu temiz bir
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tığı, temiz bri izdivaç teklifiydi. Scarlet onu artık reddetmeyeçeJ<;[J<;~
arıyla yanan gözlerle ona bakacak, ihtirasla yanan · d:µq
cak ve sessiz bir halde bu aşk ve heyecan sahnesinin birinci perci~şi.)
a balayına çıkacaklar. Dünyanın· en sessiz bir yerinde, ta.biatın.
~şkların kaynaştığı diyarlarda birkaç ay istirahat ettikten sonrat
r> ve ayni heyecanı ömürlerinin sonuna kadar devam ettirebilµıe
mesut günler yaratacaklar ve bu< saadet günlerine her gµn .• y~
ek için yeni yeni hayat ve zevk kayııakları bulacaklar ve mesud güiıl.~i
birleştireceklerdi.
gün gelecek, bir beşikte altın bir yavru lepiska saçlarının üzerinde
Scarlet ona aşk ninnileri söyleyecek onu tekrar uyandırıp bağrllla.
, öpecek ve tekrar uyutacaktı. İsmini Müride koydukları için ilk zarr:ıaıı
'a darılacak; fakat sonradan ona hak verecek ve bu dargınlığını sevgili kq.çfiş
alarak tatlı bir öpüşle ödeyecekti.
er bu saadet. kaynaşması içinde geçerken bir ikinci çocukları olacak oi}~~~
aracak bunun ismini "Hilton'' koyalım diyecek, fakat İhsart ona sormadan ~~~~
babasının ismini de oğluna verecekti. Belki bu hareketiyle İhsan SçarletJi
ücendirmiş olacak fakat bir gün gelip onu yine ikna edecekti.
adeta tatlı bir rüya görüyordu. Gelecek günlerin rüyası .. Altıya.ş1I1daki.~1i
.yor, . dört yaşındaki oğlunu göğsüne .• basarak "Pamuk 1'TW-~'' ll'la.~alı
kahkahalarla gülüyorlar, onlar güldükçe ilısarı/~~y~ y~ •lı.eyeça.ı:ıga.ı:ı/ .': çµq.11:ıy,:m
gözleri yaşarıyor, her iki· yavrusunuclı:ı J~gll~ ~ı:ı a.la.rı;ık
Bu. sırada Müride tutturuyor :'' .Ha.yqi.)21:>ı:ı,1:>a.çığ
lını anlat. O:.• zaman>İJ:ı_sa.rü
lar "Sarı Kedi'!~~~~
ikaye biter . b!ill'l~~,g~~~,
e.si hepsinide he~~·ı~~~~ıy,
Çocuklar yemek;~~W'fiçerfy<f g~İırıezrtµ'~~2
aba yavrularını elin<leı+trtµtara.I<..yeme.ğe ~Jclixqrla.ı; .neşe ve saadet içinde yemekleripi
tekrar kırlarda, tepelerde, • gezmeye\ çılqyorlar. İlı.~w;ı . d,ahayyül ettikçe-« gönlü
pr, · düşünceleri birbirine · bağlaııarı;ık.
ilza.nıyordu,
ağa. çın. gövdesine
dayanarak
... \•··. ·.·:····:-:,..,:·-,-:<'. :. .
.
.
'. -:-_,,.•,. _. ·. ' .
..
.

~9ı1~xgr~
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Biır

ep bunlar, gelecek günlerin rüyası, diye mırıldandı.
c;igara daha yaktı. Soğuktan parmaklarının donmak üzere olduğunu hissediyordu,
-;
düşüp kalmaması için kendini zor tutuyordu. Biraz daha yürüdü gözlerine
rdıi. Kumlarda dolaştığını hissetti. Denize kadar yürümüştü dafoalara bakamıvordu.
olaşan şüpheli sızılar, onu gittikçe mahvediyordu. Hemen ge
doğru yürümeye başladı;
:albi çarpıyor, gözleri kararıyor, hafızası hiç bit şeyi sanki hatırl
a doğru adımları sıklaştırdı. Hemen köşke girecek ve Scarlet'in.
tatlılıkla, sonra tehditle muamele edecek ve sonra kôllarına alarak
götürecekti.
'IÇırlangıç Villası"na geldiği zaman bundan yıllarca önce benliğini kaybettiği
nin önünde durdu. Burası düne nazaran daha karanlık · ve daha sessizdi. Kalbi
vurdu. İçinde sonsuz bir ıztırap duyuyor ve bu gecenin getireceği zevksizliği sanki
·

hissediyordu.
carlet bu akşam meydanda yoktu. Ocağın alevleri arasında soyunan mermer kadının,
.ynanm karşısında içten gelen bir titreyişle mırıldanan sesini duyabiliyordu.
Iısan dalgın adımlarla köşkün önünde durduğu zaman aylarca evvel dudaklarından
tatlı öpüşün rüyasını görüyor ve kendi kendine mırıldanıyor :
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şkte çıkan yangın gecesinden sonra, Mermer Kadın ned~11\~ayıp
yerine bu muhteşem sarayın içinde yaşayan bu adam kim ?!.O
ıtgeziyor, o da ağaçları kurşunluyor. Belki günahsız bir ad
1Ilill bomboş bir halde duruşu İhsan'a fena bir surette tesir etmişti.
ğııı · alevi ile karıştığı halde Scarlet.görünmüyordu. İhsan kapıyı

bir ışık yandı. Genç adam heyecala.cl<.apıya koştu, ışığın içerisinde;
adam göründü, bir hortlak gibi, tabancası elinde İhsan'ın üzerine
şa heyecan kesilmişti. Titriyordu;<fakat<itidalini kaybetmeden bu..· aks,ı~t
· ·üdü ve gözlerinin içine bakarak haykµ;<.lı :
carlet nerede?
için soruyorsunuz ?
oruyorum.
Soramazsınız l
Jisansinirlenmişti:
için?
ünkü o benim karımdır.!
hsan heyecalarınahakim olamıyor titriyor ve gözleri yaşarıyordu :
·'.".Nasıl dediniz, o sizin karınız mı ?
. .Evet karımdır !
'.".Fakat inanmıyorum.Scarlet bu kadar aptal değildir.
-Ne demek istiyorsunuz?
Ak sakallı adam sinirlenmişti. İhsan büyüyen gözlerle bu yalancının gözlerinin içine
haykırdı:
7Ne demek . istediğİ111ii pei<.tiyitanlıY~fsµrı¥Z/'talancı> herif utanmadan " O benim
ı,r· l" diyorsunuz. ¥"alcll1r§®~l~~R~~µrıg~ft~~l~;:y.:ıl~
yakasından çekti. İhsan
Ak . sakallı adam elinj_ sak.alııi'1-\Jl.~~~!~l)j\f'~q 9ii.Ie
kuvvetine mukabele
emet •. ederek olduğu yerde sendel~~tfı1ı,tJ~at\ak
ş~sıyor ve diğer elirı.dgl<.i
ordu. Mechul adamın eli İhsan'ın.:,vii\Rıa~mda·d
a ile de adeta tehdit ediyordu.
-Beni dinlemek isterseniz içeriye buyurunuz, bµ.myr~~fükayeyi s.lf>de anlı:ıtaylll)_.
-Benim s~:f~ata• dinlemeyevaktim yok. Peki ala buıt,~i\li\id.a sizi <lm.le;v:~bi.ljı-im.
-Hav3r;i.p~J(~p~t1kfazla
üşüyoruz. Siz iyi bir adam'1.
anlar old.~~1;~biliyprıız.Jsrar etmeyiniz içeriye gir~f
İhsan'r · elın.d~.n tutarak. kqşk~ girdiler. Genç adam heyec~riç
adamonu Scarlet'inyatakg~aş~adpğru sürükledi. İhsan
t daha artmıştı. Kalbi.· dUfm(),~~fÇ(),11~~~81.\gözleri·· dönüyor\,~,
anlarına hakim olamayarak $;!1l~~!if/§~~d.µ.•·.K sakallı adam çgy;
ihsan ocakta yanan alevler arasw.da1Şy~!~ttigörmek istiyordg.;/}'t-f
· · ışıklar içinde kaynaşan bu odadan taşı:µ:ı. hafif bir müzik . -ve >b
ş
dans eden mermer kadın. Gözleri yaşlarla dol1Jl.·
g.iyordu. Scarlet bu aynanın önünde soyunmuştu. Hem d~ci.Ç.l~
söylüyorlar ve şarkıyla beraber dans ediyordu. Gözl~r'
u onu titretti ve hemen yerinden kalkarak aynayı yu.trıF
adam içeriye girmişti. İhsan onu görmeden aynayaj>~ajJı
adam arkasından haykırdı :
-Ne yapıyorsun delikanlı.
İhsan'm yumruğu havada kalmıştı. Başını çeyirııı.~~~ıı/u\~y;ı-ıa.çları ak sakallı adamı
rdu. Hemen geri döndü ve gülerek koltuklardanbiringqtllfdll.
-Scarlet şimdinerede diye sordu.
Ak sakallı adam elindeki içki bardağını masanın üzerine koyarak İhsan' a :
139

içmez misiniz? Dedi, hem de ısınmış oluruz.
·.çınek istemiyordu. Hayatına yeni bir facianın katılınasınd@i\~~~~~~Fve sanki
bir facianın panoraması gözlerinin önünden geçiyormuş gibi..yµçµg;µ.Jitriyordu.
•j;ltn· tekrar sordu :
lur birkaç tane içelim ?
':ui cevabını beklemede doldurdu ve İhsan'a uzattı:
şmamızın şerefine,
cevap vermeden uzatılan kadehsdudaklarma götürerek midesine bqşfl,J~ı

e. bir alevin tutuşmuş ateşiyle yandı. Ak sakallı adam İhsan'a'; pi
endisininkadehini doldurdu ve ardı sıra birkaç tane daha içti.
anında suni neşe. duymak ihtiyacındaydı. Boşaln bardağı masanın.•· il.:z~f~~
sonra İhsan'ın karşısındaki koltuklardan birine oturarak hikayesini arıla,tı:w+Yll
et delikanlı, o benim karımdı. CaıınIJ,dan daha kıymetli ve daha üstün bir -Y3f~
ığım·Scarlet benimkarımdı, Qnu.••her>şeyden.kıskanıyordum.Fakat böyle· olılı~~
ndimi ona sevdiremediğimi de hissediyordum. Ruhu başka, düşüncesi bıışlqı.;
la hayale sığmayan bir kadındı. Büyük bir aşkın kefaletini çektiğini biliyord11111.
.e hayatını birleştirdikten sonra tamamen değişeceğine uslanacağına ve tamanıeıı
ak kalacağına inanıyordum. Lakin bu samimi düşüncelerle aldandığımı sonradan.
özleri yaşlarla dolan ihtiyar adam hikayesini bazen hıçkırıklara boğularak kesiyor,
ateşlenerek anlatıyordu :
saadet yuvası olarak
irden bire bir rüya gibi varlığımdan.. silinip
· :di. Kendi evlerinde
11.11 evimiz birden · bire •. bir cehenneme döll:
. . 1<:ııyıplara karışmış.
öğrendim ki, bir çinayyff~lennilŞ-ye/911.(
tikametlere kanat.açarak ort~çla:qrkaybolm
· zlerini silerek devanı etti :
eş. yıldan beri peşini takip · ediyorum. Meğ~ıı . $~1:l~}~A önce Lond:ç~;.cl~k.k~Ç2ll'aj.<:
yerleşmiş. Onunla İngiltere'de tahsilde iken kqlej~ l?~. temsilinde ~qrtıecı..
rdu, Onunla bu temsil<.ly. tanıştık. Bundan sonra onunl~ evl~~eye muv~
,L.beni sevmiyordu.. P2ll'~~ •· tapıyordu. Eserde Romeo rqlii.J:li.i.( oynayan
n onu çılgın gibi sevi.,••<w,H••'··
M.'.·g··.•..11•.• •.. ·.um.j . Böyle olmakla beraber onuıı.her. . şe.· ••••yini
.. ur1;
evlendim. Fakat o ben~~~'w\B~1111iiçldet sonra kaçtı. Lakin aşkırn.Qllll.i,llÇ
ti. İzini buldum. Onu buracl.~J; ¥aı)JZ bulacağım ümidi bana tese~ v, ·
larak yaşadığını öğrendiğim' ~~~' Scarlet'e inandım. Eğer ~ş
sevgilisylekaçabilirdi. Bu vaziyetten;..rtı~111J:lundu fakat bundan bir 1111
gecesinde sizinle öpüştüğünü gördiiğü.p:ı :zllı:rlt;l,il sizi tamdım.S~Ne
gilisi ve ilk Romeo'su Nelson. Onun., nazarmdaki aşl<: 1<:
iniz.
-Siz çıldırdınızmı ?
-Belki, fakat alçakça kurduğunuz tuzağa yine kendi elinizle siz d'
İhsan sinirlenmişti:
-Fakat ben, ben Nelson değilim ! Basit bir adam, nihaye
mı çılgın adam ? Ben Scarlet'e Romeo olacak bir a:
ınıza da hak veriyorum. Siz onu mesud edebilecek·değilsiniz. Sizin gibi a~kının
umuş bir ihtiyarı Scarlet nasıl sevebilirdi ? Nihayet o da _güzeldi, o da gençti,
, sevilmeye muhtaç bir kadındı, Halbuki siz ? Siz ne bileyim ben, alçak ruhlu bir
'.·ğ·.···.·.·...

umruklarım sıkarak ak sakallıadamın üzerine yürüdii ve haykırdı :
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saadetini

çaldınız ve gönlünde

sayısız ızdırap

çiçyl<J.~fiyJ~i( onu . dağlara

cbur ettiniz .
.bire sükun bulmuştu :
büyüktür diye lll}fıldandı.
allı adam dişlerini birbirine vurarak tabancasını havada atıp.ttı.t{µ.
laştı :
eı.n ! · Diye haykırdı.
İhsan'; kolun<;lantutarak ışığın altına kadar sürükledi ve titreyerek bağırdı:
busakalıyüzüınden!
elleri titreyerek sakalı yüzünden· çekti. Ak sakal İhsan'ın avuçl~}\,f:>ic.i:n.cı.e
.yret içinde ona yaklaştı karşıs111cla. genç ve sevimli bir yüz gülüy9rçJ:u;
ları içine alarak deli gibi haykırmaya başladı :
dio nerede?
öpüş gecenizde öldürdüm !
let' in kocası, bitkin bir duruında, hislyrinirı kendini sürüklediği bu facianm s~~f
mal bir tavırla hikayesini anlatırken, gözleri doluyor, bazen hıçkırıyor, fü:ı:zy.11.
döndüğünüz gece, o odasına girdikten sonra ben de bir yılan gibi ar\(asındaıı.
düm. Çılgın gözlerle ayaklarına kapandım, on yaşında bir çocuk gibi ağladım,
orkunç çığlıklar içinde :
Sonra :ımmsum gözlerle
lan, .yalan karşımda duran sen değilsin." ~~~x\haykırdı;
'"· . konuştu :
ryalvaran bir sesle parmaklarımı avuçları içine.aai\nve tit
l bir sızının
uraya nasıl geldiniz ?'' Diye . dudakları f
iği·. sessizlik içindesustu,ınNy 5e,y~p/verı11~
l<arşısında perişanbir.··şyl<.il~tq;~v9tu.y9p~1.1.;
· halinde beynime hücüm
•· 'rleimi tutamadım, iç~~~:I1c1t1tiş bµ- i~RB~yniıı?~ll' ~
.çıfamın
içinde süsleşti.
ediyordum. Günahkat;/l'~11iijj~1findetitreşeniışıklar(bir

·ıt~~·!:.e~~··-~:iye

eni.aldatıyorsunuz. Dedi
ayır, •. dedi, sizden ayrılın:

sorduni'

·çab . ettiği için Londra' dan': ayrılmak

carlet dedim, bana niçin yalan st~!g~cırsunuz ?
alan söylemek mecburiyetini his~et@Yo..rum. Dedi.
ayır yalan söylüyorsunuz. Dedim '>/".'
uhususta daha fazla birşey söylemey~'ceğiırı. Dedi.
u anımda kendimi kaybettim ve üzerine yürüyerek haykırdım :
elsen da burada.değil mi?
u. Çıplak
özleri aynı ışıklarla titreşti. Gözlerinde şehvetin: alyyleri
vuruşlarını
da düğümlenen gözlerim, beni daha fazla ona yak:laştırıyqı
ffetmek için
eiı · onu kollarımın arasına almak heyecanıyla titriyord:
bir his duyuyordum. O :
ıkırtız buradan, çıkınız evimden, kovuyorum sizi diye~~ .......•........ ,
,u anımda. benliğimde birşeyin kopup gittiğini füşsett~.x~~,~11-i~~~cl.mı
heyecanla
t,sanki içime kan çöküyordu. Gözlerimi bir
;i}tqf¥~~ .g;9~~~yorum
.cl.ırmışım. Üzerime doğru yürüdüğüm zamaıır.çllyfiylç0;:p~ı:l.\~1•.Q.lrrı.ı:ik,~ti!1~di. Sesi
·. .

~$!Sr/.';·,, :,

_.>'

·.

~~;r~~~80

zleri büyüyordu :
elmeyiniz, gelmeyiniz, bir cihan gömülemez; diy~}hayl9rdı.>Birden bire kendime
l.11 o aynı sesle devam etti :
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sana, senin iyi duygulu vicdanına hitap ediyorum. Nei)piij~ı)(şi~~~)\~y~~
ada·· bizi yeni şartlar bekliyor, kendi evimizde kendi·.>l<W
sut bir ömür sürelim. Yaşamamız mesut olmamız ş
hareket ediyorum, sonra nedamet duygularıyla günlerce göz
bilmem kaçıncı yıkılışımdır? Rıılıumun ·sükuna•ve huzura bü' · ..
rı:siz geçen günlerimde hep serıi > tahayyül ederek yaşadım.'. I
.~siyle ve namusunuzla düşünerefk.r.yenidenbeni kollarınıza a:
tScarlet olarak size dönmek istiyôrl.lffi.
·, yalan söylüyorsun diye gözleriıuııiçine bağırdım.
ort~sında kalmış bir insan gibititriyonlum. O gözlerdeki günahkar ifil~
r · ve bir an evvel bu kad1111 >Ortadan kaldırmak için çılgınlık>gı
er şeyinizlebeni mahfettiniz,dediın.
lıyorsunuz, dedi.
doğuştan günaha gönüllü bir kadınsınızdedim.
özlerim karşısında yalvarıyor, ağlıyôrve hıçkıra hıçkıra:
ilim hakkımda çok yanlış düşünüyorsunuz Robert, diyor ne olur siz fema bir iııs~
Beni affediniz, hemen şimdi affetmenizi istiyorum, Sizden hayat dileniyoru111.;
adar küçük bir lütfu esirgern,eyeceğinizeeminim.
at onun sözlerini dinlemeden bir canavar gibi üzerine yürüdüm, kendine gelmekte
i anlamış olacak ki, dehşetle titremeye başladı, korkunç çığlıklarlahaykırıyordu :
lmeyiniz, yürümeyiniz, size yeni bir saadet sarayı hazırladım, orada ebediyete
.t olarak yaşayacağız. Söz veriyorum, namusum üzerine söz veriyorum.
gi namustan bahsediyorsıµıuz, . diye ·• harkırdım, . şere~ ayaklar altına alınıp
her şeyimi senin yo.luııaifeciaettitn. ~$gıi ~iı11ell.1eg.imf Şimdi kendi elinizle
bu faciayıyine ken<iivarlığ1111Zla, yani ~~!.a,\y~re · ,.
ardan değilim. Her
.pmayınız Robert, ben •.• günahkar•değ~)\Jiff \JilcJjğ
bütün hakikati size
e sizin olacağım, size büyük ihtiyacımJ~,-r13eni d.
. Müsade ediniz, açık, serbest ve s~I'ğ,flfak
konu
rıyorum. İzzet ve namusunu size verpıiş · kadın h
istiyorum. .Aldanıyorsunuz, yanılıyorsunuz, Benim
i rica ediyo~ttfNe olur Robert, tekrar beııi.. koµarının
sık. Kendi s~li~t? yuvamıza dönelim. Bizim içip. qt~~a h
Sana büyük ihtiyacım var. B~~ '' · ·
. Faka son nedamet bir kar ve
ek hem zordur, he~;ci~>İ11µ(~sızdır.Beni dinleyi
i silerek tekrar benim,.pl~µz.. B~ıı. epediyen sizinim
ak tekrar gelmek istiyortın+,
arlet'in sözlerini işitmedenkeQq~ı!J~~jınekonuşuyorum:
bana dünyadaki kadınların hiç~~mın yapamadığı al9.ajwğf
rScarlet'i affetmeyeceğim.
., ·
.im, bir melek gibi
ün kuvvetimle üzerine çöktüm. Tırnaklarımı boğa.z:~MJs:
lariı:na aldım ve bu
parmaklarımın altından durgun bir su gibi can vereli. Qnu.
ının içinde, şu dağın en yüksek tepesine gömdüm.
şn Robert'in bu alçakça ifadesi karşısında adeta.9~~~\i~~~şt~ .
.çak, bunu nasıl yaptınız. Hangi kalple OilUili).µzerme şijlciIJdınız ve nasıl onu
ert tamamen değişmişti. Elini İhsan'm 01)1µzlarırıc1,/a,tarak onu yanaklarındcın
gözyaşları arasında öptü ve :
et, ben alçak bir adamım, diye inledi.
142

nra elini cebine götürerek bu muhteşem sarayın anahtarları.miçA<:igJi¥~ii~ıu:ı'ın
abakarak:
akat, dedi, karımın günahsız olduğunu şimdi anlıyorum.
y~pacağım.
an sakin gözlerle Rober:t':ingözlerinin içine bakarak konuştu:
türbeden daha mühim yapacağınız hiriŞvardır.
obert yaşhgözlerin İhsan'ın kulaklaruıa,~ğilerekson sözlerini tamamladı:
fYe bundan sonra da kendimi adaletete~;ljınedeceğim.
1:.lirlikte. dışarı çıktılar. Robert İhsan'ı.son bir defa daha gözlerinden öptüy-y
bfr ölü $ibi, karlar içerisinde dağlat'a\doğru, karları parçalayarak uzakl~~t.f;
.anahtarlara bakarak, yüzünü avuçlarıiçip.e.>.aidı, hıçkırıklarla karışık bir sesle üı].ecl.i
.,zavallı Mermer Kadın !

-SON-
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alaca karanlığında; arabacının • dudaklarında yruııı:,ysğ~~
unlarından başka bir şey göremiyordu. Araba yolun; d.@
acı "Oooşooo" diyerek hayvanların dizginlerini çekti; atlar

t9

""zerinde doğruldular.
ada arabanın içinden zayıf bir kadın sesi işitildi,
oluyoruz Salih Usta?
ı bu sese cevap vermedi. Genç l)ir. kız başını arabadan dışarıya çtl<:aj:abada bir bozukluk mu var Salih Usta?
.ar esiyor, gök bulutlarla karışıyor;, yıldızlar .~Örjinmüyordu. Salih
~orladı. Fakat bir türlü yürütemedi. İhtiyar arabac.ısinirlenmişti:
Şeytan, şeytan, diye söylendi. Sonra eigarasını tazeleyerek arabanın u.••,..,_.u_....,....,
da yeşil örtüsü, boynunda mavi atkısı, karanlık gecenin içinde; sarı yüzlü genç kız,
ü. Elini yüzünde bir yaşmak gibi tutarak arabacıya tekrar seslendi.
ardım istersen, ineyim Salih Usta.
arabacı eliylegenç kızı arabanın içine iterek:
oo, dedi, galiba şeytan arabanın içinden çıkarak,
arın kulaklarına girmiş
az burada bekleme.kmecburiyetindeyiz. Hem sana nı
or tahta kurusu? Alfalı
· beladan emin eyle. Hadi içeriye gir. Hastalığın tazele
orkuyorum.
kız, ihtiyar arabacının sözlerine itaat ettL Salih
garda cigarasmdan
ılcnnlarmateşini seyrediyor, bir taraftan da kı
_eniyordu.
adın bir şeytandır, parmağını bir işe sokmaya
· arı tekrar zorladı. Fakat zavallılar o k
adılar. Soluk soluğa bir hamle . daha yap
iler. ihtiyar arabacı bir iki kırbaç daha şalladı, hayvanlar bir baş daha aldılar, bir hız
ar, araba olduğu yerde bir iki kere sarsıldı ve birdenbire yol aldı. Salih Usta'nın içi
· ti. Bir cigara daha yaktı. Ayak ayak üstüne koydu ve derin bir nefes aldı. Ke
·şti. Başını içeri uzatarak seslendi:
·
Kız uyuyor musun?
Yoo Salih Usta.
ele bir başını uzat sana.
p~Jlkdokunur diye korkuyorum.
Kahbe, bu cilveyi yarın köyün de~ ~cll"ına yaparsın. Şu sepeti
çalıyor. O kadar acıktım ki...
··
kız sepeti uzattı-. Salih Usta aç bir kurt\gfl>.!kuruekmeğe scll"ıl(iıye
yarıladı. Sonra bakraca uzandı, soğuk suyu midesine indiı.'g.i:u~.
ar etki etmişti. Bıyıklarınıbükerek mırıldandı:
Oh. Allah eksikliğini göstermesin. Hele sağ salin; bµ:\d.f''
ik.
a içeriye uzanarak tekrar seslendi:
Gül, uyuyor musun kız?
Yok Salih Usta riiya görüyorum.
ar arabacı:
e rüyası be? Hiç insan µy~en rüya görür nı~Wiiş?IDi'
'kılılı" diye güldü ve ağzını'kapayarak cevap verdi:
en uyurken rüya görmüyorum ki..
Usta bol bir sesle esnedi:
ôppala, deli mi oldun kız?
1
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ül'ün yeşil gözlerinde renk renk. kıvılcımlar yandı. Salih

Ust~ı~;C~f

arçaları arabanın içini dolduruyor ve . bir yıldız gibi yanıp söndü
için arada bir yerinden kalkarak kıvılcımlarlaoynuyordu.
ül, alnında hafif bir sıcak dalgasıyla, yandığını· hissetti. Küçüç
arını alnına dokundurdu ve "Of yanıyonım'" diye mırıldandı. Sonra ar.a
Bu yol daha uzar mı Salih Usta? Diy,:rs9rdu.
abacı tok bir sesle cevap verdi:
Elbette uzar. Daha kilometrelerce.yol var.
rGül?
Yoo SalihUsta. U~
istiyorum-da,
Uyu kızım. Belki güzel rüyalar görürşiirı.
Hayvanları dinlendirmiyecekmisin?
Şu tepeyi geçtikten sonra biı'molaveririz.
Hem biraz da sen uyıırstirı.
.lih •.• Usta cevap·.·.vel'J.nedi. :Şütiirı·.yor~ııpiµ$ıırıu ancak cigarayla giderebilece~
cigara üstüne pigara ateşliyordu. İh.tiyar ..arabacı o kadar yorgundu ki, ne/Şat'.
ıiliyor ve ne de uzun boylu konuşmak istiyordu. Elindeki kır~acını birk~$/ere hav~~~
c.tırdıktan sonra hayvanları döverek arabayı süratlendirdi.~~~anlar lt~ı~dı:ı. tepeyi
;ihtiyar arabacı hemen molaverdi.
a pencereden uzanarak genç kıza seslenmek istedi; fakat
çük kıza seslenmeden.aşağıya indi. Hayvanları çözdü. Rü
Bu Akdeniz havası hep böylediı:\ diye mırıldandı. Sonra başını göğe çevirdi v,.
birer gelin gibi parıldayışını gül~~~ seyretti. Batı rüzgarı gökteki bulutları süpürü
ştü. Birdenbire çocuklu~unu ve q~~~ğını hatırladı.
Kahbe zaman, diye mırıld~dw;~k~~~u .bu. hale nasıl getirdiğini düşünerek gözler
zgar gittikçe hızını artırıyordu. x13~W:1~~.~c.ta dehşetli bir uğultu işitildi. Bu uğµltu
.bir_ ses takip etti. Salih Usta'mrı ~q~~~Wi fal taşı gibiaçılmıştı. · Ceketini 0~µ2;lı:ı:
l<ulaklarını kapadı. Bu · korkunç uğ;µlı:ıılu sesi duymak istemiyordu, Sest g
pir deniz gibi taşıyor. ve adeta onları:ı; yakkışıyordu. Fırtınalı bir geceyiJ@p
:.t saçıyor ve Salih Usta'yı korku·içµ:ıc.1@/titretiyordu.Ayni ses.·.bifdeP:
da gelmeye başladı. Salih Usta büyüye~ gp~lerle dağlardan aşağıya b
aııki dağlara doğru yükseldiğini. gördµ, ijgşarak. araba.nm .!<:apış
ül, . derin bir uykuya·dalmıştı. Salih Usta?~ Ç}ğ;~ğı~Ia t.itreyere~_+u
c.turmadan oğuşturuyordu. Esneyerek ihtiyar arı:ı~1:tçıya.sQrdıı:
Ne oluyoruz Salih Usta? Bu heyecan ne? Gö2Jerin büyüıp.iiş,:r
atlattık?
·
kendine gel bakalım. Kulaklarınıiyi aç, bu sesleri işitiyorı:p.
arabadan atlıyarak, dışarıya - fırladı. O da hakikateff ~()rk
abacıya sokuldu ve onun çeketiniçekerek yüzünü iyice açtı:
da cesurmuşsun ha Salih Usta, dedi.
Salih Usta ile alay ediyordu. Fakat gecenin sessizijşJ!~~
bu sesi de
iyor değildi. Gecenin korkunç fırtınasına karışan\ pµ. se
,ır uğultu ile
c.toldurµyor; adeta deni'.?<.kiikıiiyor,. dağlar kii_lq:j.l.)"g.t,
.bir an geldi ki,
ıkaınak mecburiyetinde kaldı. "Aman Yarapl;>.i!"> ,.
Salih Usta'ya

a

oluyoruz Salih Usta? Diye sorduı Bu ses, bu uğultu nereden geliyor?
arabacı "Rıh" diye içini çekti. Gül sualini tekrarladı. Salih Usta başını kaldırarak
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~.la, 'Allahın belası. .. Böyle saatte hiç yolculuğa çıkılır
rte yola çıkmayı Allah'ım bana nasip etmesin.
ittikçe hızını artırıyordu. Bir taraftan rüzgar ve geceııin

an denizleri inleten bu ses, arabayı da bir deniz gibi sarsrrııy~

' Gül, dedi, sen arabaya gir de; ben de hayvanlarıhazırlayıpyola cley:
kat ... ·
at, makat yok, burada kalamayızya.Yolumuza devam etmek mecburi~~t
sta, Gül'ü zorla arabaya yerleştirdikten sonra koşa koşa hayvanlarıny~·
a. hayvanları arabaya koştu; ne ~~garı, ne uğultuları ve ne de kor
ozu dumana katarak hayvanlarıkamçılamayabaşladı:
yda, ho, şu, hayda...
nl.ar alabildiğine koşuyor ve <koştukça da Salih Usta keyiflerii~~~
an eksik etmediği cigarasını ~f~l~~i.
/Ciüzel bir şarkıya başlamıştı..
tatlı bir sesi vardı. Gül bu. sesi zevk:le,Jıeyecarila dinledi. Sonra başını aral,~,
aliliUsta'ya seslendi:
üzel söylüyorsun.
birdenbire sinirlendi:
Sus, kuru piç. Aynaya bak da yüzünle alay et. Daha iyi söylüyorsan sen söyle d~

ı~,i

için darılıyorsun Salih Usta?
en ne zannettin ya, ben alay edilecek adam değilinı.
allahi alay etmedim Salih Usta. Sesini,hakikaten çok beğendim
ar arabacı Gül'le başa çıkamayacagını anladığı için sözü k,
şladı. Rüzgar bir derece sükun bulmuştu. Gül arabadan
du. İhtiyar arabacı onu görmemiş gibi yaparak, şarkısına

·~

.

.

Çök güzel, dedi, tatlı bir sesin var Salih Usta.
ar arabacı Gül'e cevap vermeden ya~~~~yan hayvanları dürttü, atlar
.. ·atlerinihızlandırdılar. Kilometrelerce ~~lli~tetmişlerdi. İlk tesadüf et ·
önünde durdular. Tan yeri kızıl bir 14l~PY@1111Şgibi parlıyordu. Sa
eraber deniz köyüne girebileceklerini söy:f~~ıi.Ş,alih Usta han kahvesinde
la devam ettiler.
·
lar kızıllıklardan kurtularak aklaşıyor, gök tama\en bulutlardan silinmiş
ğacaktı. Yükselen güneş biraz sonra yüzünü 'göstererek, deniz
la; bir resim gibi onların Önüneserdi.
">
eş birdenbire kızıl alevleriyle yükseldi, dağlar
kadın gibi gösterdi.
tozu dumana katarak köye girdiler.

* *
*
ak ayaklarla köyün sokaklarından geçerek sahile indi ve gecenin karanlığından
erek; bir kulübeye girip çıktı. Sonra kumlar üzerinde dofaışarakbalıkçı sandallarının
ttiği koya kadar yürüdü. Deniz bu akşam, on beş yaşında bir kız gibi uyuyordu.
canlı bir vuruşla attı. Fakat bu soğukta korkarak denize giremedi,
şarak eve döndü. Soyunup hemen yatağına girdi. Tatlı bir uykuya daldı. Sabah,
sıesiyle uyandığı zaman; yorgunluktan ve tembellikten gözlerini açamıyordu. Teyze:
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ne tembellik Gül? Diye çıkıştı. Güneş bir insan boyu yükseldiği halde sen hala
en yataktan fırladı ve teyzenin ellerine sarılarak yanaklarından öptü.
ünaydın teyzeciğim. Demek bu kadar çok uyumuşum da far
eşin doğduğunu hissetmedim. Bundan böyle her sabah güne:
Sana Söz veriyorum. Üzülme penim hanım teyzeciğim.
ok uyku insana zarar verir kız;ım. Sıhhatini düşünüyorum da o
stedim.
ekkür ederim teyzeciğim.
ydi kızım, kahvaltını hazırlayıver de, ben biraz bahçeye çıkacağım. İste
konuşuruz. Bir hafta oluyor buradasın, bir araya gelip konuşamadık.
beraber getir.
Gül' e karşı çok hassasiyet gösteriyordu. Onunla konuşurken nezaketle
özünü iki etmiyordu .
.eşeli bir hareketle
koşarak aşhaneye indi. Kendi eliyle kahvaltısını haz
rum doyurduktan sonra; teyzenin gergefini alarak bahçeye çıktı.

dul teyze, kocasını kaybettikten sonra; kasabadaki bütün mallarını satarak bu
.e yerleşmişti. Münzevi ve sessiz bir hayatın tazeliği içinde hülyasız ve ümitsiz bir
amaya alışmış olan genç kadın - Deniz köyü onu böyle tanıyordu - Allah'a dönen
iyle ruhunu ve gönlünü güya ilahi nurun pırıltılarıyla dolduruyor ve günün ekseri
bahçede gergef dokuyarak, namaz kılarak geçiriyori;lu.Köylünün teyze hakkındaki
ri; o, ilahi nurun ihtişamıylakaynaşmış, ~~~tamele~)1l;r:~::1;dmdı.
Gül'ün düşüncelerinde bir şüphe ,jlaı;dı. Gen'ç;.,.Jeyı:e, bazı akşamlar kimsesiz
den çıkıyor ve sabahlara J(adar geri dôtifüüyordu. B~ akşamlar da geç vakitte bir
r, pencerede teyze ile uzun boylu konuşuyor ve sonra çil<ip gidiyordu.
· köyünün ışıklarıylayandığı ve yıldızlarla kayn;ışhğı bir gecede Q:fü, teyzeyi korka
ip etmişti. Genç k~9:ıp o kadar dolambaçlı yoll¥a girip çıktığf;için, Gül'e izini
·ş, nereye gittiğini bhtt{ırlügörememişti.
·
da bir eve gelen altı:ili~İık bir kocakarı ile burun bqrtına, dudak dudağa gizli g·
erine de şahit oluyordu. Gül, teyzeden şüphe etmekte haklı idi. Çü~ü, genç, taz,
teyze şeytana uyarak bir günah işleyebilirdi.Fakat Allah'a dönen brr k
bilirdi? Yeşil bir örtü içerisinde sakladığı yüzünden ftcleta bir nur fış' '
inanmış olan teyzenin ne yüzünde ve ne de gözlerinde bö
iyordu. Teyze günahsız bir melek ve nur gibi bir insandı. Gül, hiçbir
eıneliydi.
.
rgefi teyzenin önüne bıraktığı zaman~: QP,un yüzüne bakarak bunları df ..
:yze, mavi atlasın üzerine iğnesini B~l<~ç ~efa sokup çıkardı. B
ın şehvetini ateşleyiverdi. Gözleri döııdü ve toprağa diz çö
içinde elindeki iğneyi gergefin üzerine bırakarak ayağa kalktı ve
Ne oluyorsun Gül? Diye sordu.
..1 teyzeye cevap vermedi. Gözlerini ufuklara dikti, bulutlar.
gözlerini kırpmadan sabit bakışlarla BulutlaraBaktı,baktı. .. Teyze te
Ne de gülüyorsun Gül?
üştü. ilahi bir
..1 korkunç bir çığlıkla yüzünü avuçları içine aldı, saçlar
ğmeleştikçe de
inde bir şeyler mırıldanıyor ve mırıldandıkça sesi nağmeıeşı:
. Fakat ne konuştuğu anlaşılıyorve ne de gµldüğü görülüyordu.
:yze derin bir sessizlik içinde bu ilahi sahneyi gözyaşlarıyla seyretti. Sonra Gül'ün
girdi, genç kızı göğsüne bastı. Saçlarınıokşayarak onu yanaklarından öptü.
daya kadar yürüdüler. Gül baygın bir halde yatağına uzandı.
1
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r>ve ürperiyordu. Teyze Gül'ü yatağına yatırdıktan
arak Gül'ü seyretti.
adının içi yanıyordu. Gül acaba kiınlııle konuşmuştu, diye d~ş~~'
ki hakikaten hasta bir kızdı. Cinlerle, perilerle konuşan bir kız;.~

ateşler içinde yanıyordu. Akşan:ıa kadar Gül uyanmadı. Tey~e!'f;
· yanında kaldı. Kızın sıcaklığı.aynı derecede evam ediyordu. Se
:t aldı ve yatsı namazına durdu..iJNaınaz bir çeyrek saat kadar d.~y.;
sonra yine Gül'ün odasına girdi, yatağın bir kenarına oturarak genç
yallının sıcaklığı bir derece daha yiikselmişti. Gül'ün hastalığı karşısınd
. Sessizce kapıyı kapadı ve hemen sqkağa çıktı.
şam yine bütün çılgınlığı üzerindeydi. Gözleri alev alev yanıyor, içine
ateş düşüyordu. Dar, karanlık ve çakıllı yollardan geçerek sahile. Coşkun ğiji!:
ltında Akdeniz ifadesiz bir şekilde yanıyor, bu hayat yağmurunun içinde heY'sf~
ı.ıygu ile çarpan insan . kalpleri birbirleriyle kaynaşmak arzusuyle adeta )'~~
r<iıı.· Genç kadın bu ihtiras.ye heyecanyağmuru altında·deniz kıyısındakibir kulüp'sf~·
sı iki küçük odadanmüteşekk:ilbir deı-gahabenziyordu. Birinci odaya açılan de~
içeriye girdikten sonra, göze şu manzara çarpıyor: Pancurları kırık siyah boya,lı
önündeki komodinin üzerinde bir gaz lambası titrek ışıklarıyla odayı aydınlatıyor,
Qfl geniş bir sedir, ortada bir masa ve masanın etrafında iki sandaliye;karşıda boydan
ı:ırı .tutan bir ayna, aynanın karşısındaki duvarda Adem ile Havva'nın yan yana çıplak
Karşı duvarda yine. çıplak bir kadın resmi, boydan boya yerlere uzanmış yatıyor.
a, güçlü kuvvetli, yine çıplak bir erkek resmi görünüyordu.
.ç kadın aynanın önünde durdu. Başındaki örtüyü. çıkararak.< ~~çlarını dağıttı. Ve
yundu. Çıplak viiçuduıııı .cıyrıada g?ril11ce, ken~t~endin.de~ı;ıl~,ı. Elleriyle yüzünü
· aynanın üzerine düştü, /ye ·. bir.takım.•. >.· tııl,!'ı·.
-.•8. .e.. :..s.·. . e.r·. \ çık:~.·.
. ~·.·. •. '/.f.&m·:·~··'.·.·.•~. .:.::.'.•.·.~.:i aşla.dı.
Bu ...sıra.da
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. • Soluk
fes alıyordu. Parrnaklarıylcıgözlerinikapadı;.•li~l;lgt.?::iiYOf
gq~İIY~;J.{:ı:ıı-apyordu.
:r.iden gelen ses tekrar işitildi:
Yine mi sen? Yine mi geldin? Gittikçeişi azıtıyo~.~?11·
nç kadın gelen sese hemen cevap verdi:
·
Sana ihtiyacımvan
.erideki.ses şöyle ce
Artık tahaımnül,\\{IIDiYorurn.Ben, · bana gelen kadına değil, · be · ·
ihtiyacımvardır.
Fakat bu nasıl konuşı¥llftı~ııakşam galiba bütün inadınız yine üzer~d
eriden gelen ses susmuştu!,,. '.feyze kapıyı açarak hemen içeriye giı-~!,
karşısında oturmuş, ayak ayak üstüne atmış cigara içiyord1.1./.G~µç
a bakmadı. Gözlerini ocağa çevirerek hep sustu. Teyze](gş~
alevleri önüne uzandı. Çıplak göğsünü bu kibar adamın gö~I~2j ·
e omın ince ve narin parmaklarını göğsünde dolaştırmaya 1::ıfl.Şİfl.QJ:
dama hiç de heyecan vermiyordu. Teyze:
Sana büyük ihtiyacımvar, diye tekrar etti.
enç adam oturduğu yerden kalktı ve hemen diğer odcı~.ayg
a sarılarak , çıplak vücudunu bu genç adamın gö~ş~ı
nlandırmak istedi. Genç adam:
Eyy, kafi artık, diyerek itiraz etti.
adın ısrarla ona yapışmak • istiyordu. Fakat,<bii.tiJııX.g~yf~tl~l"ii:ıe rağınen muvaffak
ı, Genç adam geri dönerek sordu:
Yine boş mu geldin?
eyze bu defa dargın bir sesle cevap verdi:
1,

•.. · ·.·.
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.···.·.. :
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ben geldim ya!
· · gelişin l<.afi değil.
adın cevap vermeden çıplak vücudunu saklayarak ocağın öniirı.ı
ücut ocağın alevleri arasında renk renk yanıyordu. Teyze heye
1unu daha fazla göstermek isteıniyordu. Koltuklardan birininii~~
e ağlamak için kendini zorladığı halde ağlayamadı. Genç adam teyz:eye~
en içki almak için çıkıyorum, dedi. Meyhanede biraz gecikirsem 111e
eri döneceğim.
oturduğu yerden heyecanla doğruldu ve :
ayır gitmeyeceksin, diye haykırmaya. başladı. Peşinizi bırakınayacağın:ı. ~µ.
eceğim. Gideceğiniz yeri biliyoruın. l\ıieyhaneye gitmeyecek:siniz.
adam müstehzi bakışlarla teyzeye baktı ve:
in.e mi şüphe? Dedi.
ayır şüphe değil, kati olarak söyliiyOl'lJJil,,
danıyorsunuz.
adam teyzenin .hu son söziliıe sinirlerırnişti. Ani bir hareketle geri döndü, teyı:yy~
dımlarla yilrüdü:
eredesin? Diye haykırdı.
l sandalyelerden birine dokunarak yere yuvarlandı ve hemen ayağa kalkarak oca~~
!urmakta olan teyzeyi buldu, kollarında tll.-!~~ onu üzerine doğru çekti, teyz~
~ zevkle titriyordu, gözlerinin içine öyle. ~~·,!pk:c:ıt şakladı ki, genç . kadın yere
ı, fakat gülüyordu. Dayak ye~iğtiyin. neş~[ffi~~]!' Qfüı:wek ayağa kalktı ve genç
erine sarılarak:
··
Gidemezsiniz, beni de .berabe ·
ç adam asabiyetle teyzeyi geri itti· ve kapıya doğru sert
pının pekisini aradı ve açmaya muvaffak olarak dışarıya

yürümeye başladı.
, ve kapıyı sert bir

apadı.
.
ze onun odadan kaçışını zevkle gülerek seyretti. Odanın içinde heyecanla
du. Birdenbi,ı:e}vücudunun titrediğini hissetti. Neşesi yerindeydi. Islıkla h
aşladı. Ocağµı{'~teşinde vücudunu ısıttı. Hemen diğer odaya geçerek " ·
sizce kapıları'kapadıktan sonra; sahile indi. Burada da uzun boylu c;l
niz güzel, yıldızlar pırıl pırıl yanıyordu. Bu ışık yağmurunu içine dol,
aldı. Evine dönmek üzere arka sokakları takip etti. Evine döndı"
girdi. Genç kızın sıcaklığı düştüğü için mışıl mışıl uyuyordu. Onu
çıktı. Bir huzursuzluk ve asap bozukluğu içinde yatağına uzandı.
¥

••

* *
*
Teyze.
Ne var Gül?
Ben bu evde korkuyorum.
Niçin kızım.
Korkuyorum, işte o kadar.
Canım ne oluyorsun? Anlat bakalım nedynk:prl<,µyorsµp.7
Söylemeye cesaret edemiyorum teyzeciğİIIl.
eyze Gül'ün yanına sokularak onun saçlarını .()k.ş~ya başladı. Genç kız mahçup
teyzesine bakıyordu.

150

ül, sana darılacağım galiba. Neden her şeyini benden gizliyors
seni azarlayacağım. İcap ederse döveceğim de. Haydi anlat b
• ?
.erın.
ni çarpmasınlar diye korkuyorum.
güldü ve:
inlerden perilerden mi bahsedeceksin Gül? Diye sordu.
emen hemen düşündüğün gibi bir şey.
at bakalım bu cinler periler neymiş?
orkulu bir sesle anlatmıyabaşladı:
ece yarısına doğru uyandığım zaman, bodrum katında korkunç bir çığlık
emen yatağımdan doğrularak kulak verdim. Ses gittikçe odama y,
başımdan aşağıya çekerek, yatağımın içinde gizlendim. 13u ses adeta ıs.
gibi kükrüyordu. Biraz sonra penceremin camlarına bjr el dokundu. Ve bi
. Bir müddet sonra ses kesilmişti. Fakat uzaklardan uğultu halinde bir şey de
Yatağımdan kl:)lkı:ırak pencereye kadar yürüdüm. Camlarda bir hayal gö
imi iyice seçebilmekiçin, pencereden dışarıya baktım. Fakat kimseleri göremedim.
,e Gül'ün sözlerinikeserek:
üya görmüş olacaksın kızım, dedi.
heyecanla devam etti:
Hayır teyzeciğini İlk nazarda ben de öyle zannetmiştim. Fakat yatağıma girdiğim
u elin penceremin camlarını şiddetle sarstığını gözlerimle gördüm. Hem penceremi
em de durmadan kapıyı açmaklığım için beni zorluyordu. Bir aralık kapıma kadar
açn;ıaklığımiçin yalvardı. Fakat açmaya muvaffak olamadı. Sonra "Belki bir gün

" diyerek çıkıp gitti.
ze Gül'ün . bu
hikayesinden çok sinirlenmişti. Fakat yine onu teskin
. ... ·- . . . --- / -, "'- ("' .:'.':<.> _-_-\ . : ·:::• \;,:J<·\J· ·:':)'·::c' ' ') ::\,·: :: \<>:.-,\\ : :_/ . ';!' .· -·>): -·- C:

-.'.'

__-.- -.

. .

.

_-

-_.,·

u:
Size öyle gelmiş kızım. Burada, bunca yıldır tek başıma yaşadığım ha
arşılaşmadım.
1 korku içinde teyzenin göğsüne sokuldu ve çarpan kalbiyle onun gö
ül:
.Ben burada yaşayamayacağımteyzeciğim, ded~t;
yze Gül'.ünyanaklarınıokşayarak cevap verdi: ~f'iiL,,
Yaşarsın . kızım, yaşarsın... Şimdi .biraz . dan~;C~'~!S~ 011uş~iJçip. ~j¥a,
ediyor. Bütün bunlar bir sinir zafiyetiniµdoğur~~u.iı~elüınle:rd.lı:
...13iı;a..~ · ·
Çok.korkuyorum teyzeciğim.
·
Ha bakayımha, birazelini yüzünü yıka açılırsın.
ülsokuldukça, teyzenin göğsüne sokuluyor, teyze; bir anne şefl.<:at·
Gtbakıyorve onu göğsünde sıkıyordu.
ül,.içten gelen bir hazla teyzeyi yanaklarından, saçlarındanye eUeıfrrid,
Teyzeciğim, dedi, ben tek başıma bu odada daha fazla kal
Niçin kızım?
Korkuyorum. Bana yardım edemez misin teyzeciğigı:7
Elbette bir çaresini buluruz kızım. Şimdi sen rahııtıı:ıa/pı:ıi;
irahata ihtiyacımvar.
y~lnız kalan Gül,
.ryyze Gül'ü yanaklarından öptükten sonra odasına. $~1
ar çıkmaz niçin buraya
heyecanların:ı dinleyerek konuşuyordu. Hastanll.llede
ı bura<;la nasıl geçirecekti?
ilmişti? Bu .ıssız. köyde ,. hayatla pe~çeleş111.~~. J2i
aki hayalet, teyzenin geç
fn. süphelenmekte haklıydı. üece geleıı/.. a.tli?( ~
ve müteessir oluyordu. Fakat
'iccleki ziyaretleri,. Gül bunları düşündükçe••wzjilüy9r
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.elirdi? Tekrar kasabaya dönemezdi. İçinin ıztıraplaruıa, hıçkırıkları karışarak

* *

*

;~, duvarda asılı duran saatin tik ta,klaxını ,sayıyordu. Saat tam on iki)'i(~
tı; masanın üzerinde duran lambayı alarak odadan çıktı. Merdivenl~ ·
oğru yürümeğe başladı. Bodrumlqıpısına geldiği zaman tereddüt. etfi·
ndürmeyi düşündü. Fakat hemen. cebinden bir anahtar çıkararak kapı>'} ~9
irdi. Burası ışıksız, loş, karanlık bir nıa.b.ede benziyordu. Burada korku Y~tij1
imkansızdı.Bu karanlık mahzende gtlZ lambasının titrek ışıkları bod:nıma il
yeriyordu. Teyze heyecanla yürüdü.c.fleyecan içinde korkulu bij' revkle.. ~
vu:ı;uşlarını hissetmiyor, merdivenleri inerken intikam hisleriyle gözleri karaxı)'yt,
mı sıkarak haykırmak ve bu suratle ihtirasımtatmin etmek istiy0rdu.
rumun bir köşesinde duran yatağa doğru yürüdü. Burada, genç bir adam yatı)'g.r~~
teyzenin merdivenlerden inişini görünce , titremeye ve korkmaya başlamıştı.
ırabın çanları çalıyor, kızıl bir cehennem gibi, coşkun bir halde teyzenin üzer~~
lişini görmemek için yüzünü kapıyor ve ağlamak için kendini . zorluyordu. :B.u
den daha ne zaman kurtulacağını bilmiyor ve gelecek günlerin ıstırabı içine
hayatını zincirliyen,hadiseleri gözlerinin önünde tahayyül ediyordu.
yze haşmile · yatağa yaklaştı, hiçbir şey sormadan, hiçbir şey söylemeden, yatakta
nç adamın yüzµrıüebir.kay tol.çat iı:ı<lirdi. G-~119 adam cevap vermeden tokatları yiyor
nin yüzüne alık alıl<: baj<ı)'9t:d.1JtJ)e~arılı~~il<:~ Xl~11J1Plll ~afasına hücum ettiğini ve
a. yayıldığını, hissettiğLlıc1lde)U).ıık.c19eie :ed.~PP.>'9f,>ekl$fll<lıı-.~)'()fdU.. On yıldan beri
.de kıvranışını hatırladıkça sinirlerineh~)ohınııyqrve bu f~t!~ kadını bir an
·zerinden kaldırmak için kendi nefsiy1e •• nıücade1~ediyordu. 1v~~~tyine his.s.e~;'
~
tokatları, yumrukları, kamçıları onun için bir iptila
lSiır:.~
.lmıştı. On yıldan beri ayni şekilde devam eden bu hareket',.. sinirlet'wi,J:ıeye
or ve hergün biraz daha onu aptallaştırıyordu.
abasının hasretiyle içi yandı ve bu alçak ka~ll'.:l~ kötü ruhu ve gün~
tti. Nefretle yüzüne bakıyor, adeta isyana ~~~lclillyordu. Fakac~~
ran teyzenin korku saçan gözleri onu titretij~~tl\l~e~.~etle
ağzını.
emiyordu. Teyze duvarda asılı duran kırl5ij~ı\CeJm.e .cılclığı :zaıı;ııır,ı. . c.1
" kapayarak haykırmayabaşladı:
·
> < Yoo ... , Yoooo .... Yooook
Teyze acı kahkahalarla gülüyordu.
Ben seni uslandıramıyorumgitti.
:Delikanlıdaha fazlatahammül edemeden teyzenin iğrerıç Sffi'1
Fakat benim günahımne?
eyze delikanlının gözlerinin içine öyle bir tokat ş~lcı<if

~~~~ıııııt,
~xm b

1

Sözlerime cevap istemiy0rum. Emirleriıne it~t et
öveceğim.
Kalbiniz sızlamıyormu?
Kalp ancak kalplilere karşı iyi
)Kulağına bunları küpe yap.
Fakat bana zindan hayatı yaşatıyorsunuz.
--- Uslandığın zaman ancak cennete kavuşabilirsin.

kötü heyecan
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Şiz çılgın ve anormal bir kadınsız.
ze delikanlının bu sözleri karşısında evvela asabiyetle kırbacryatağj
ının gözlerinin içine bakarak:
şam niçin dışarıya çıktın? Diye haykırdı.
adam korku içinde titredi:
Şen?Ben? Hayır, ben akşam dışarıya çıkmadım. Çünkü çıkamazdım.
ıkamaz mıydın?yani istersen çıkardındemek?
ayır öyle demek istemedim. Müsaa<ieı:ıiz olmadan nasıl çıkabilirdim?
akat Gül çıktığınızısöylüyor.
11'' ismini işiten genç adam gülmeye/başladı. Fakat tam bu sırada teXr'
e. · .. ·.delikanlının sırtına bir kırbaç · indir<ii.
. Vicdanının hükümlerine
aldırm.ııd····
.· .· <> -. .
..
<a
birkaç defa daha vurdu . Genç adam.her kırbaç indikçe "Ay!: Yapmayınız...
Kafi, kafi, diye yalvarmaya başladı..'f'qvbe bir daha çıkmayacağıma söz veriyq
üzerine yemin ediyorum
Yemin·et!
Allah adına ve gönlümdekinin başına yemin ederim ki artık müsaadesiz dışarıy~
cağım.
likanlı gözlerinin içine şırrak diye bir tokat daha yedi. Bu kaçıncı tokattı? Eziliyor,
yor, kalbinin sızılarıyla ağlamak, hıçkırmak istiyordu. Yıllardır yediği bu dayaklar
hanelik etmişti. Zaman zaman muhakemelerini de unutuyor, hafızasını günlerce
i oluyordu. Bazen üç gün üç gece uyuyor, hazan haftalarca gözleri merteklerde sanki,
perilerle konuşuyordu. Teyze:
Gül'ün üstüne yemin ~tm~niistfll1İY0.ru111, dedi.
Hayır·Qül'ün·.değH,b'Ş~lligiiH~fin.iiştffi~\X~~/yttİn1.
yze >elindeki. kırbacı.•··••.·yeritıe;eastı:>.··•.G-enç ),k:<:1.<illl.•. ·• k:µ-bacı asarken,
ııcağıbir sesle mırıldandı:
Elin kurusun kahbe. Bacağın kopsun kaltak. Belki buraya sonJ!ilxsın.olur. Allah seni
daha...
vam edemedi, teyzenin kükreyen sesi kulaklarınıtıkadı:
Dudakların yine bir şeyler mırıldanıyor, yoksa bana mı kü:frediyğ,.-ş,ı:ıp.'7 ()ı;ıçı,!şµ
yze delikanlının gözlerinin içine bir tokat daha attı. Bunu "Ayy" diy~ pİı'}itıJ,
, bit daha, sayısıztokatlar delikanlınınyüz/ine, gözlerinin içine indikçe:
Yapma, yapmayınız, ölüyorum. Sizde vicdan yok mu? Kfill.8J'İ~t{l>~fil:.
ktunuz. Beni artık unutmanızı istiyorum. Ben· burada kendLliaJj.rıi.,
aşayabilirim. Yeter ki bir daha buraya gelmeyiniz. Ben de ~' .
.biatın hasretini çekiyorum. Yusuf bile zindanda kaç· yıl kalı@.ş
il mı.'?
Ömrünün sonuna kadar burada kalacaksın, burada gebereceksin.
ırrak" teyze durmadan indiriyordu. Delikanlı hayatında b
yediğini
yordu, Gözlerinin ateşine tahammül edemeyerek isyan etme
bir zaman
eklemek icap ettiğini düşünerek sustu. Bir gün gelecek:elbette
bu kadından
ı. "Demek ben gebereyim ha" diye mırıldandı. "Fcjkat benden evv, ıu alçak kadının
si lazımdır" diye düşündü. Teyze son söz olarak:
Uslu oturmanı istiyorum. Gül'den ikinci bir şikayet işittiğimzaman kendini yok bil.
eyze gözlerini açarak delikanlının gözlerinin · içine baktı. Delikanlı bu gözlerin sihiri
da her zaman olduğu gibi yine kendini kaybetti. Bu gözler korkunç bakışlarla her
kendine bağlıyor, büyülüyor, esir ediyordu. Bu gözlerde, yarabbi ne kudretli bir cazibe
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bu korkunç gözlere daha uzun bakamadı. Yorganını

uuı:.;111.u,aı.ı.

Teyze daha fazla konuşmadan merdivenlere
bakmadan çıkıp gitti.
bodrumdan ayrılır ayrılmaz, genç adam hemen yataktan
dövmeye başladı. Kırbaç . • yatağa vurduk sonra
arak haykırıyordu:
slu oturmanı istiyorum. Gül'den iklı:ıçibirşikayet işittiğimzaman Kcıımııı>y
ikanlı teyzenin sözlerini tekrarlıyor ve kahkahalarla gülüyordu.
diye haykırdı ve bitkin bir halde, kendini yatağa attı. Başı
or, vücudu titriyordu. Muhakkak suretle teyze gebermeliydi. Güneşe,
a hasret çekerek ömrünün sonuna kadar burada çile mi dolduracaktı?
·ll kadın daha fazla yaşamamalıdır. Fakat niçin bu akşam bir canavar
;:ıldırarakhayatına son vermedi? YokS1:l-/01JUn daha fazla yaşaması mı lazımdır
için bir an evvel onun canını cehennenıegqnclermiyordu?
at o gözler. İnsan zekasını-bir anda pt::rişaneden. o sihirli bakışlar?
;yiriyordu.
tün bir geceyi korkulu rüyalar içinde geçirdi.

* *
*
ül içi sızlayarakmırıldandı:
Güzel, çok güzel.
aliba rüya görüyordu. Yatağın içlı:ıde g~ritıerek sa.ğclan. sola döndü. Yorganın açılan bir
an çıplak kolu görünüyor, . yağ ka.nd.ilinin. solgun.ışıkları altında pembe göğsü parıl
yordu. Dudakları titredi, ve gözlerini aç111aclan ko11uştu:
Sevmeden sevilmekve sevilmedenyaşamak...

azmi heyecanla koşarak Gül'ün odasına gtclt~tGülde tam bu
ş ve yatağından kalkmıştı. Nazmi'yi karşısında uçuk
, yatağından :firlıyarakonun boynuna sarıldı ve
Nazmi ne oluyorsun sevgilim?
azmi dudaklarını onun dudaklarına uzatarak ateşli bir
Merak etme Gül, merak edilecek bir şey yok.
Rengini çok soluk ve seni bitkin bir halde
Merak etme Gül, seni götürmeye geldim.
Nereye gidiyoruz?
Aşk Gemisi'ne.
Gül yaşlı gözlerle odasına baktı, sonra eşyaıan
i onun hareketlerini gülerek seyrediyordu. Gül
Ne yapıyorsun Gül?
Eşyalarımıtoplayacağım.
Vaktimiz yok, şimdi onları bir tarafa bırak. Gemi kalkmak üzere.

eline aldı.
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Hangi gemi?
"Mavi Yelkenli" bizi koyda bekliyor. Bugün yolculuğa çıkaca.ğ
memiş miydin? Şimdi beni red mi ediyorsun?

·ı ışıklı gözlerle güldü:

Ne münasebet Nazmi? Bakir geldiğim bir köyden kadın, belki de
en tereddüt mü edeceğim? Bu da söz mü?
azmi de ayni ışıklı gözlerle Gül'e bakarak güldü. Nazmi bu anında.
· altın bir duman gibi yavaş yavaş kalbini doldurduğuna seviniyordu.
Gül tamamen Nazmi'nindi. Hayatının en mesut dakikalarını yaşadığını
et sevinci içinde tatlı tebessümlerle gülüyordu. Bodrum katında bıraktıkla.f::ı
ıranın ölmezliği içinde bahçeye çıktıkları zaman gayri ihtiyari bodrum ka.t
·ıer. Işıklı gözlerle kapıyı açtılar ve son bir defa dalla, aşklarının ilk çılg~ ğ~
lan bu zindanı seyrederek onun nefes tıkayan havasınıteneffüs ettiler.
ül, gözyaşlarını burada tutamadı; aşkının ümitli bir tesellisiyle Nazmi'nin
çiçeğe konan bir arı gibi, genç adamın dudaklarına dudaklarını uzattı; his,
a dakikalarca onu öptü.
Çok mesudum Nazmi, diyordu.
Ben de ayni heyecanı duyuyorum Gül.
Ümitsiz başlıyan bir aşkın saadetle neticelenmesi bana sonsuz bir heyecan veriyqıodrumdan çıktıkları zaman güneş dağlar .üzerinde yükş@l·
le baktılar. Bu mahzun bakışlar, mahzun gönüllerlıılııızt

. Aşk vadisine mahzun
@sinden başka bir şey

~l~l~

ök yıldızlarla kaYI}~~t~or... •••AY biitüntışıklarııııdç~,~c4Pknıüş,
birer avizç
_lşalara uzanmışlar
aydınlatıyorlardı. Gemi g@çJfğir yerlerde bir>di~ ş@ridi.çizxr@~
l-_d.- ıyor•
, · ·:':+:ciıW • ·.. .
-((1·:d\:W{}ı\/··_-- , _ --ii-_
i:ı
Güvvrtenin tenha bif,rköşesiude Nazmi ile Gül~) bu ışık ale~;>. Ş@~xqçrçk
yorlardı:
·
·
Denizi seviyorsun değil mi Gül?
Sen yanımda olduktan sonra ce:p.eı:ınemi bile severimNazmi.
azmi Gül'ün bu sözleri karşısınd~\~frµrla.gülüyor ve:
Beni bu kadar çok mu seviyorsq~?ül? Diye soruyor.
ül mahçup bakışlarla dalgalara bal<:tu;aj( cevap·,vermiyor,hep susµyç,rğ}!·
leri günden beri Gül'de bir durgunluk hissediyordu. Zaman zama.g..qmıri
ek için söz açtığı halde, o sözü başka yollara intikal ettirereİy<()l)li
yordu. Bu akşam yine Gül'ün durgun olduğu gecelerden biriyı:lt Thla
du ve elini beline götürerek onu göğsüne çekti:
Gül, dedi, ben sende bir durgunluk görüyorum, rahatsız 1J11.ŞM1?
Hayır rahatsız değilim, fakat rahatsız olmaktan korkµyqrµpl\
Neyin var kuzum?
İçimde anlayamadığım bir azapla kaynaşan. 1Jiriı.n~i~ var/Nazmi. Nur'u
.üyorum,bizi kurtaran adamı düşünüyorum.
azmi birdenbire kendilerinin bulunduğu yere doğru g@lrp.@~~ ~J~ ~irisini görerek elini
belinden çekti. Bu ak saçlı, yeşil gözlü, .sarışırıyx g~y@tx.ş~>giyinmişbir adamdı.
yaklaşarak yanlarında durdu. Gül birdenbire bu . çehreyi tanımıştı. Bu kendilerini
n adamdı. Yani Nur'u öldüren, Seza'yı kör eden adam.

~t~f
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nıyor, vadide
r. Genç
..
udunu
ra bir taş atıyor, sular dalgalanıyordu. Yükselip alçalan dalgalarlaı.çı
göstermemek için, birkaç defa sulara dalıp çıktı. Genç adam svl,
alıa
as Gül'ün yanına düştü Sular birdenbire kurudu. Vadide kırmızı güller
· · · bu güller arasında . buldu. S.anki<vadidebir güneş açmış ve bu g..
ül vadiye düşmüştü. Gül s€ssi?iadımlarla güllere doğru yürüdü. Genç
gülüyordu.
ül, dedi.
:nç kız hayret etti. Demek ki bu adam onun adını da biliyordu. Hafizas1111 yq~}l-~8f
adamın kim olduğunu bir türlü hatırlıyamıyordu. Bu adamı bir görmüşü. "\fc:ll:"9J·
.k bir yerde onunla karşılaştığınıhatırlıyordu.
larında şöyle bir konuşma oldu:
Sizin adınız ne?
Bu kadar aceleye ne lüzum Gül?
c:fakatben sizi-tanıyaçağım,
·T anıyabiJ,irsiniz.
O halde adınızıniçin gizliyorsunuz?
Bir gün gelecek size adımı de söyleyeceğim.
Şimdi söyleyemezmisiniz?
Şimdihayır!
ak bir rüya görüyordu. Bir vadiden süzülen bir pınarın sularında)~
.adam. Gül bu yüzü tanıyor, onunlasanki konuşacak gibi .yanın~2ş~

Çok rica ederim.
.
.. . .
.•.
. < . ,.u.. . . . ;:,r\ , .
nç adam cevap vermedeıı uz:.ak.laşıp gitti. Bird~~l\~Ji;~ül'ijn ;~i~}yl'iµdeki güller
Sular tamamen çekildi.•. İçinde yıınanbiraleyin at~~,lli~~Bı. Gözlij~ipibıı.tat4.rüy~
en hakikata açamıyordu;····İç · dünyasında-·· yaşattığı' btıiı-e~cve iht{şaın dek.9ırı.µ;ıµıı
en birdenbire silinmesi onu üzüyordu. Gözlerini açtı ve tekrıır<kapadı. Hay~l
uıştu. Yatağının içinde oturar~uB~şünıneye başladı. Rüyasına giren bu adam
yal ile yaşanamayacağına da ~~yerdu. Bir rüya görmüş, bir adaın~~rşıs
olmaya bile değmezdi. Bu ;iiljJylı~ikat olabilir miydi? İmkansız. O. halı
aşamak da imkansızdı.
öyle olduğu halde "belki aynı riiy&yfyine görürüm" ümidiyle yat~ğ~afll.~clJ;lı
i. Yastığını sırma bir halı gibi d0lduratJ.i•saçlGJ,rının üzerine yüzünü dı:ıyı:ı,
e bir şeyler mırıldanarak uyumaya çalıştı.
~ecenin bitmesini istemiyordu. Karanlığı sevrlıi~pr,. geceden de ~e~ef(~tti""
ir rüya görmesini arzu ettiği için bu akşamın bitm~şipide istemiyerctll.:
abalı yorgun bir halde uyandı. Uzun yolctil~~taı:ı•··dön~~el'irı.
yordu. Teyze henüz kalkmamıştı. Ona seslenmeden bahçeye/Ç
y aç~yordu. İştahı da yoktu.
ahçeden bodruma doğru ilerliyen genç bir adam gözün~
kaldı. Bir hafta evvel, penceresinde gördüğü genç GJ,d~)ij~~et~i
bodrumda mı yaşıyordu.? Hayreti gittikçe artmaya\l:,~~l~B~~'00~~~!~ripi ôwşfufarak
sını iyice yokladı, Bu akşam rüyasında gördüğü genceidetı~ı:ıy~~.cl~~i~erdu.
Sabit ve süzgün bakışlarını bodrum katına dikerek d~~llfüt/ ~ll.Şt}l-. Jçi birdenbire
·şti. Kalbi yanarak tutuştu, gözlerinin nemlend~ğipir·r~§~~t111yqe~ bodrum katına
yürüdü. Heyecanlanıyordu. Fakat cesaret edip de bpgı-µ.n:ı~{'\girriıeden geri döndü.
ti renk renk ışıklarlakaynaşıyordu.

x~rt~..
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* *
*
bu köye, "Deniz Köyü" ismini vermekte>haklıydı.Akdeniz'in :;;c;ıı.Aµıy,c.:ı,
eteğinde.şirin bir köy olan "Deniz Köyü" baharrbo 1, kışı az bir
denizi seviyor, baharı seviyor, kışın hasr~ti:rıi<çekiyor,fakat
amıyordu. Tek başına sahile kadar yürüdü. 4.kdeniz bugün parıl
balıkçılar güneşe ağlarını seriyorlar, . diğer <tarafta kayıkçılar,
er, tamirle meşgul, daha ötede dağdan indirilen ağaçlar parçalanarak
ilmekte, velhasılburası köyün bir sanayiyerini andırıyordu.
ül, bu kalabalık içerisinden geçerek sahile indi. İşleriyle meşgul olanlar hiH...••.1,,..,,..,,.
etleriyle "Bu da kim?" diye bakıştılar. Aralarında bir fiskos başladı.
Yeşil gözlü yosma, dedi.
ir diğeri:
Canımıniçi! Diye dudaklarını şapırdattı.
ir başkası da:
Güneş perisi, diye mırıldandı.
işleyenlerardısıra onun için şöyle konuştular:
Birdenbire içim attı, deyiverdi.
Balık gibi bir kız.
Kalbime ateş düştü.
Gemiye alsak eşsiz bir deniz kızı olur.
Canlı bir balık doğrusu.
Benim elimde kuvvet olsa onu gemiyekaptanyapw-un.
Amma da yaptın ha. Güneş gibi bir kız deseydiniz bW<i aklım ererdi
En yaşlıları da söze karıştı:
güneşli deniz incisi ismini vereceğim.
Hiç biriniz de bulamadınızxB~
zaınanlar Amberi bizim "Martı" ya
lamazsınız aına, Celal Usta hatırla:'
Hüseyin Reis bilir. Bir gün
ştık. Onun elinden çektiğimizi bir
gemiyi en yakın
ertesinde bayılıverip kalınasın mı?
verdik. Dönüşte
da kaldı. Bir doktor çağırdık.
daha
kancık sokınadık.
dik ve ailesineteslim ettik. O gün, bu gün geınıve
ihtiyara:
Delikanlılarkahkahalarla gülüyorlardı. Birisi
- Dümeni kır Ahmet Usta, dedi, kızın aşk
doktora teslim ettiniz. Hiç doktor, böyle bir
· eyin'in kollarına verseydiniz, o doktordan çok daha
İhtiyar da gülüyordu. Bu sırada ustabaşı çıkageldi.
- Yine laf yarışındasınızgaliba. Bugün
Kan gövdeği götürse, delikanlılar yine
eyen kimdi? Gel keyfim gel, herkes kendi havasında,
kı, hikaye hikaye üstüne, gün geçsin o kadar.
Gül, aleyhinde söylenenlere aldırmadan sahile indi. ı...ıaıg.ııcµ
sini ancak kendisi işitiyor, şarkısını kendisi dinliyordu.
na da değildi. Madem ki kendi sesini kendi beğeni
ğenmesin onun umurunda değildi.
Sahildeki kulübenin önünde durdu. Fakat pencered 1l'<>1"1VP t)al{araK; bir ruh buhranı
Ve kumlara
içinde uzaklaştı. Kumlarda dolaşmayı seviyordu.
kabarıyor,
gözleri
µzandı. Güneşin harareti sinirlerini yatıştırmıştı.
düşüncesiyle hemen
tatlı ve zevkli bir ihtirasla parlıyor içi
enize girdi. Çıplak vücudunu gıdıklayansular ona
jjJ,
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~e atılan bir taş Gül'ü heyecanlandırdı. Korku içinde e11yf!X}~[Ş8ğşi.inü kapıyarak
aldı. Yüzebildiği kadar yüzerek uzaklaşmak istiyordu. } Qp~J~~~H~f~en
dibinde
arı avuçlıyarak sıkıyor ve sularda bir · balık gibi yüzüyorc.i~fiHJ~~~ybir kaç taş
ştü .. Gül, hemen suyun üzerine çıktr.>Gözlerini sahile ·çevir.c.li;t~i4~piı"•·•
adam
ve ona bakarak kahkahalarla gülüyordu. Gül bu adamı 11.e~İfill tcµıı.yıunadı.
· · genç adamın elinde görünce sesiniırçıktığı kadar haykırmaya l,aşta.ı
Atmayınız, atmayanız,

uç adam Gül'ün yalvamıaşına.aldınnadan elbiselerini kayaların.üze
ül'e doğru yüzüyordu'. Gül kaçıyor, genç adam durmadan onuJakip(~
enbire kuvveti tükendi ve . dalgaların üzerine vücudunu .cl:>ıraktıı
öpükleri arasında beyaz sütun halindeki beyaz vücudu kaynaşıyor~
de bu emsalsiz vücut çalkalcµıı.yord,u. Genç adam daha fazla sabrede111e£yt
uzerine atıldı ve onu kolları arasına alarak göğsüne bastı. Genç kız dµnna~~/.Ş:f
kolları arasında çırpınıyordu. Gül kuvvetli bir çırpınışla tekrar denize ia.t~~~
oldu. Fakat genç adam peşisıra yüzerek Gül'ü bir bacağından tuttu ve kendiii.eytfile
enç kız:
Ay! Diye bağırdı. Bırakınız beni. Görmüyor musunuz, tamamen çıplağll11J).(ijµ
beni.rahatsız etmeye hakkınızyoktur.
enç adam gülerek fikrinde ısrar ediyordu:
Adem Havvasını kollarına bu şekilde almıştı.
enç kız durmadan çırpınıyordu:
Fakat ben.Havva değilim. Yanımda daha.uzun kal.ı;ı:ıanıza.müsaade edemeyeceğim.
derim buradan hemen uzaklaşınız.
Fakat niçin?
Çıplak olduğumu sqylynıiştiın.
Güzel, çok güzel.
Kepazelik ediyorsunuz.·••·Sizi şikayet.ed.eceğirrı.
Memnun olurum.
Ne küstahca bir.cevap.
Bana kuvvettu~~~iforsunuz.Gözlerinizde yananJfad.e kall,.~qeki, heyec~ l
r. Bu. ışıklarda·tütttş~ bir gönlün .tatlıürperişlerini hisseder gibi ~lµyqrµm;;. J\.la."
amım GüL İşkence ve azap)çinde geçen hayatıma bir damla sµ seJ,111IQ~ni
m. Beni • reddetmeyec~ğ~e inanarak · size sokuldum, sizi<kollar
a seyrettim.
; •·· Çok rica ederim beni y~\~J~ınız, olmaz mı?
Fakat. benim size büyilRı\,~tiy~cun<vardırGül. Sizinle. ~nirümf
orum.- Beni. reddetmeyiniz.•. Bu~tc~utemiz dalgalarda başl,a~a;
vi bir aşkın başlangıcı olsun. Ne olur Gül; Siz temiz duyg~hı;
yanınızda .hasta bir· insanım. Zayıf kalbimin vµruşlarına ~çak·
vveti sizin ışıklıbakışlarınızdanve ahenkli sesinizdenbe~ğx~r
Fakat şimdibunların sırası değildir. Çıplak olduğumu şqy
Genç adam Gül'ün sözünü keserek:
Fazla yorulduğunuzu hissediyorum.·Hayatınız t~J:ıWs~
ardım edebilir ıniyim?
> ·. Beni her zaman yanınızda görmek istiyorsatnz,lütfetj'l,µı;
Genç adam gülerek Gül'eyaklaşır:
> > ·····Elinizi öpmeme müsaade etmenizi rica edeceğiın,ı
(qül içi yanarak elini uzattı, genç adam.gözleriryaşfü q~~~arttitrererek genç kızın elini
larına uzattı; korku ile öptü ve mukaddes bir> kita.l,111 yapraklarµıı kapıyormuş gibi,
ri elini kendi göğsüne bastırdı ve sulara dalarak uzaklaştı.
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ül, genç adamın arkasından gözleri. ıslanarak baktı ve sularda b~~ ~~~i.~~ırıdıktan
sahile doğru yüzmeğe başladı. Heyecan duyuyordu. Genç ad.atIJ.trı/~.~jşijlei ~eyen
arı ona tattı bir titreme veriyor ve bakışlarından bu genç adamın hcl.))~~\r~n))ofdıı.
im olduğunu bile düşünmek istemiyordu. Yorgun bir halde kumlara ıı??l~l:i;~ez,~.Rir
ldı, Ilık kumlarda yorgunluğunun • b.ütün acısını çıkarmak istiyo.r~~; rBirdenbire
i. Kumlarda birisi tarafından gözetlenip gözetlenmediğini öğrenmek)(~'
kimseler yoktu. Bu defa daha derin .bit; nefes aldı. Gözleri renk reJ:11.ç
vücudu altın kumlarda kaynaşıyor }Ve . · kaynaştıkça vücudunun
ordu.
.,,.
özlerini kapadı ve güneşin hararetiniiçirie.doldurarak
kumlar üzerinde.yuy~
Zevk ve heyecan duyuyordu. Ge11ç kızlığın Gül'e verdiği tatlı .µrperişle;
r ve arada bir sulara ği:r'.i.p çıkıyordu.

*
eyze, bodrum kapısını açık görünce; bodruma<i,ıııdi...Göründüğünden fazla heyecanlıy~12
yatağa koştu, hayret içinde büyüyen gözlerle genç adamı aradı. Fakat kimseler yoktµ.
lde sinirlendi; ve:
Bu akşam alacağın olsun, diye mırıldandı.
erdivenleri koşarak hemen dışarı çıktı. Bahçede de oturamadı. Gül'ün odasına girdi.
de odada pµ.larnayınca hayret içinde kaldı. Tamamen. sinirlenmişti. Gül bu saatte nereye
olabilirdi? Diye düşündü. Ya genç adam? Onu yine zincire ~cl.YI düşündü. Son
e.o da tamamen. azıtmıştı -. Birkaç • akşap .e}"et ye~~i~,~~yakliı)~~ğe11pire unuttuğuna
ediyordu. · Hcmens, hazırlan.arııkcy<.Jışart{çıl<tı.\ ~~-ei•\;1*aqarii!s;i~jjğ~. Fakat Gül
arda yoktu. Sinirini bir türlfüXcl.t.ıştmımıy9r~u,yl3'tl\t~ffl~~et.~e.nç cl.~ap1 l?µJwuş olsaydı,
ak onun boynunu koparıncaya/kadar döverekintik~;y~e0:.wrşınElllll9;~1.
ahile indiği zaman deniz~ilerden sormak istedix Hattcl.<9Ji!~ı:Fkadar )'.~il
olarak geri döndü. o,.~adar dalgındı ki, ayaklarının ı, ke11dini kµ
diğini farketmeden yürüd~;"/~ıılübeye yaklaştığını görünce içinde korkul
Pencerelerden birine· y~cl.~rcl.l(Jçeriyi seyretmek istedi. Fakat. pe:rdeler k
:risi görünmüyordu. Kulaki·rp.İ~cl.fİtİ .oldu. içeriden tuhaf sesler işitti.il<.~
ses bir kadının titrek sesi. idi;rJ<tuJcıl.<larını iyice pencereye dayayar~ bµ
Hayretten çıldıracaktı, Bu ses ne kadarda Gül'ün sesine benziyorğt1.;\~
vetmedi. İmkansız, o olamaz diye düşµrıdiicve koşarak kulübenin ö.11~<.Jeı:ı.
u sihirli kulübeden korktuğu halde, yine içinde ona karşı tııt~ BİF
"lemlerinin perili şatolarını andıran bu sihirli kµlübe onun içip, 1:>iıc.sul
idi. Gönüllerin saadet duyduğu, zevklerine heyecanlandı.~};
<lığı bir efsaneler sarayı idi. Fakat korku içinde kulübe11iırp.ep.ı
girmek cesaretini . acaba niçin gösterememişti .. Kalbiniıı
abu aşk mabedine bu akşam girmeye niçin tereddütetıniş.f~?
ül'ün sesi, onu korkutuyordu. Yanıldığına kendikeid.~;ıi,
lebilirdi? Onunla nasıl tanışmış olabilirdi? · Azap du~*~l.li~J~ş~~1Ji:~~fasının
içinde
ctn dolaşan sayısız suallere bir türlü kati cevap Vfr~~)58fI<0'~\)~~l?/Sµsuyordu. iç~
.yan korkunç bir şüphe ile Gül'den kıskanmaya bıışl~~.lfü}~~~~r(Jµl'ü tercih etmekte
abilirdi. Fakat Gül henüz onsekizinde nar•.çiçeği;cig~~t~~)~.~ı.>:E:rk.en soldurulabilir,
dıkça, azapla öldürülebilirdi. Fakat Seza onu n~ı,ıl;!ffl1-YllPijınişti? Gül'ün sesi, ışıklı
; ateşli cazibesi görmeyen gözlerde nasıl tesit.yapııbilirdh
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daha fazla ısrar edemeyeceğini anladığı için:
iraz sahile inmiştim, diyebildi.
a bu güneş yanıkları?
~umlara biraz uzanmıştım.
:ıe gülerek:
İhtimal, diye sustu.
arada bir bodrum katına bakarak heyecanlanıyor ve korkulu düş~9~!1
iyordu. Teyze birden bire Gül'ün heyecanını hissetti. Şüpheleri gittikçy
genç kızın bakışlarından ayıramıyordu..\ Gül, teyzenin bu manalı bakışlı:ıri
kaybediyor ve adeta sinirleniyordu. Daha fazla tahammül edemedi we
içine bakarak gayri ihtiyari haykırdı:
Siz bir delisiniz!
ze sakin ve heyecansız bir hareketle Giil'e . yaklaştı ve genç kızı elinden tutarak:
Biraz yürüyelim Gül, dedi. Göriiyo.;uın ki, asabınız ümitsiz bir buhran
Çok gençsiniz, unutmayınız<ki,·•··ütnitleiyaşamak mecburiyetindesiniz. Güzels~ ve
· · in solgun bir hale gelmesinetahamıniiledemem.
l sukün bulmuştu. Teyze ne iyi bir kadındı. Teyzenin arzusuna uyarak onun koluna.
yürüdü. Teyze sözlerine devamla:
Bu hastalıktan kalkanlar, muhakkak surette yeni yeni buhranlar içinde sonu gelıne:z
·• lere kapılırlar. Fakat unutulmamalıdır ki, ümit yaşamak için en esaslı bir ilaçtır.
sana yaşamak iradesi verir. Fakat ümit bazan da insanı mahvedebilir. Siz öyle bir
aşamak mecburiyetindesiniz ki, hayatınızı . daima zevkle bir ümitle bağlayarak,
ri unutmakla kabildir. Yarını -: düşünmeden: yaşayanlar, hakiki ümidin zevkini ancak

iç;i~

ler.
eyze adeta genç kıza konferclflŞ veriyor4w G;iif>k()111.l~~danJeyzeyis\~~yerek yürüyor
'dükçe de açılıyordu.
···.···.
·, altın renkli
eniz köyü" Akdeniz'in bir ınasaLdünyasıdır. De,
eştiği bir yer
okulu vadileri içinde dağlarla bağlanıyor ve de
Denizleri" de
u. Buraya Gül yanlış bir isim vermişti. Halbuki
. di.
ül ile teyze ormana daldıkları z~~{Gül
"Deniz köyü"nden fazla "Orman ~Q
· çekmeye başladı, Denizi sevdiği kadar, .. bahar içindeki bu vadileri d.~;~e
yecanlı vuruşlarla atıyor, gözleri bu çiçek ve ağa.Çi.de~wde,şıl.1Ş,ılp.ı:ırlıyqtq1-ı.
Teyze, dedi, ben buraya "Deniz köyü" demekle .. t):lyğy~fl,<:i,.
bir "Deniz köy"ünden fazla bir "Orman köyü" imiş.
eyze kahkahalarla gülüyordu.
Çok güzel bir isim bulmuşsun Gül, dedi, Fakat bu köyün. ~eı:ığ
rdur ki, buraya "Deniz köyü.'demek mecburiyetindeyiz .. <9~te
e · · "Deniz köyü" diyor. Senin gibi, burayı hakiki isnıiyle ç
azsın.
anı ağaçlarını geçtikten sonra, denizle, dağları ayıran.büyük'y;;
an inilti halinde bir ses yükseliyordu. Gül, bu sesi .he,yec
· kollarına sarıldı. Başını göğsüne dayayarak yüzünüka.p~t
....... Ne oluyorsun Gül; diye sordu.
Gül başını kaldırmadan cevap verdi:
. . . . Bu sesten korkuyorum.teyze, Bu seslerbeni ko.rkHJB~£>ri
eyze Gül'ün başını göğsünden kaldırarak gq:ıler~:tx~~:/zB~ı.iJiakikaten genç kızın
;isüzülüyordu. Renginin uçtuğunu da farkedenteyz~;. Gfü1ii>teşkiıx.etınekiçin:
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Bu bir aşk hikayesidir kızım, dedi. Y ani kulaktan kulağ~,;~e
rek uydurulan bir aşk masalı. Sen hayatında hiç masal dinleme(!
"et'in masalını?
Çocukluğumda çok dinlemişimdirteyze.
İşte dinlediğin o masallardan birinin mevzuu da burada geçmekted'
masal diyarıdır. Bir gün ben de sana buranın masalını anlatacağım/F
sun. Biraz dinlen de, istirahat ettikten sonra anlatırım. Olmaz ını kızıriı?
n Salih Usta sana anlatmadı mı?
Hayır anlatmadı. Fakat o· akşam da böyle korkulu bir ses, ses değil tıpkı.
dinlemiştik.Fakat Salih Usta da benden fazla korkarak zangır zangır titriyordu.
Buraya "Perili uçurum" derler kızım. Arada bir böyle bir initli duyuluyQr. ij
bir masal anlatılır. Fakat sen dikkat edersen bu sesin bir rüzgar olduğunu pel,{
. Halbuki köyün ihtiyarları bu sesi bir masal halinde anlatırlar. Bu ses hakkııiı
gazeteler de bir çok uydurma hikayeleryazmıştı.
ül; teyzenin gülen gözlerine öfkeue baktıve:
Fakat niçin gülüyorsunteyze?Diye so0du.
eyze bu defa kahkahalarlagülmekte devam etti.
Bu köyün tuhaf hikayelerine. gülüyorum Gül, dedi. Her aklına gelen bir
or. Buranın bir diğer ismi de "Perili köy"dür. Uydurma bir isim ama, masal
mm, aşkların kaynaştığı bu yerde; temiz Akdeniz havası insanı çıldırtıyor. Zaten hayat
:vmek, çıldırasıya sevmek ve sonunda toprak olmak değil mi? Bu kadar kısa bir ömür
de hayatın zevklerinitatmayanlar, nasılkendilerini bahtiyar sayabilirler?
ül'ün, teyzenin bu ifadesi karşısında, şüpheleri gittikçe artıyordu. Teyze doğuştan
gönüllü bir insandı, Gi.il, ş~qi qunı;t in.anıyoyve )teyzeden adeta nefret ediyordu.
zevklerini tat~\düşiiııcesik (i~l'.iiıı.>n.~cı.rıµqı;t f48ıµca ib~•. fphuştan başka bir ·. şey
Aldığı terbiye ve kültür. onu./böyle•ç~İ(it). yo~cı.ra.. siirtilYleill~~~~e~ti.. Teyze hakk~~ı;t
den·çok şeyler işitmişti: Fakat ilk zamanlarda ~esinin . b~/t/ll,~~~~lıkneticesi·teyze)'İ
ek için bunları uydurduğuna inanıyordu. Halbul{i,z.;şi.ı:rıdi? ~iğ~
dediği gibi, tyy:zy
yatağında doğmuş koynunda büyümüş bir Borj
eyze Gül'ü düşünceli görünce, merakla sordu:
Niçin susuyorsun Gül? Bir şeyler söylesene?
ül içini çekerek cevap verdi:
Ben bu köyde yaşamayı;ı~~~ımteyze.
Niçin kızım?
,
" "·.
den kaybettiğimi hissediyorum, G-prµı,
Her gün biraz daha
ibi eriyorum.
eyze.yine güldü:
gibi bir kız
Amma da yaptın ha Gül, dedi. Mı;tşı;tllah buraya geldikte~\S~
·
şüncelerinde
un. Rertgin artmış, kalçaların dolmuş, gözlerin pırıl pırıl yap.ı?'~ft
şeyi unutursun.
ayali hareket ediyorsun da ondan. ÜZ;i.ilme . kızım yava.ş ?'~~~~
niçin sana azap versin? Cennette yaşayanlar ızdırap du~l~;
Her saadetin çekilecek bir ıstırabı vardır teyzeciğiill. İj.
;:ırınış. Ben henüz saadet denen bir şeyi duymuş veya tc).r~ş 9-.yğ
Hayatta zevle yaşayabilmekiçin maddi fedakarlık da~
Yanı.'?
eyze .cavap vermedi. Sustuğu.zaman da güzelo1aıı~~~~/~~iri;}ş~livetlibakışlarla genç
"yordu. Gül teyzenin bu sözlerindeki manayı heın.e~~~ş.qhıcak ki, onun yüzüne
r, daima gözleriylevadilerde bir şeyler·arıyo.rdıı. 'l)~~:z:ytelqarkonuştu:
Maddi fedakarlık, saadetin pembeliğine. kı;ıvµşllll;tk demektir kızım. Her insan,
her kadın hayatta kendinden fedakarlık etmeden yaşayamaz.

i~~t
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Gül'ü fena yollara sevketmek, istiyordu. Fakat genç lcij,
ı:ıen bir şeyin bulunduğuna inandığıiçin, hep susuyor ve ona çe\ı'~
:e Gül' e bu şekilde komışnığuneepişman olmuştu. Çünkü geilÇ kc
ye •· hakkı yoktu. Kendinin düştiiğµJ. pU şehvet uçurumundan
aşkalannı da aynı yola sürüklemek bir hata, hatta büyük bir gün(
günah denen bir şeye inanmayan{tbir · kadındı. Teyze Gül'iill r
Sen benim esirimsin Gül, dedi .
.ç · kız teyzenih bu ifadesi karşısında hayretle:
Nasıl, nasıl? Diye sordu.
enim esirimsin, Yani bana satılmış. bir esir.
sinirlemnişti. Teyzenin kollarından)iı:ıyr:ılarak vadilere doğru yürümeye
eşisıra yürüyordu.
Sen benim malımsın. Hayr:et. et:ıneyilliz ..Giil. Ben; sizi kendim için, yani canırnj9i
.ze ne demek istiyordu? Gill. gittikçe eAclişelemypr ye. endişelendikçe de bu ~l:leclffi~
hesi artıyördu. Artıkonun.hakkındakifikirlerirıdeşüplıeli
hiçbir taraf kalmamıştı.
ze genç kızın şaçlarını tekrar okşadı. Onu kollarına tekrar çekti. Şehvetle kayllcl.Şı:ıı:l
ile öptü, Gül, bu öpüş karşısında dudaklarının kuruduğunu hissetmişti. Teyzenin.p~
e mukabele edemedi. Hatta içten gelen bir çığlıkla, onun kollarına atıldı ve. bOYJll.l.Illl
genç.kadını yanaklarından öptü.
sırada çamlarda bir ses işitildi. Bu ses, yanık, içten. ~el~ ~if mırıltı halinde vadilere
du. Teyze bu sesi· birdenbire tamdı. Bu ...s~~>v~eza'nın stif[~~t· . Gül, ürkek nazarlarla
baktı. ve sesin neredem gelcliijhn öğre11111elc<i~~.;Jey:2:eyi l!ÜµJarak şeşin geldiği tarafa
ırüdü. Teyze de peşis~a yü.riiyofdll. . . ·•· · • •· .·.· . -: <
arm altında ··elinde \ bir d_eğpeklei yilıiiyeıı/getıç{ l?~if~cl~irastla,e.lılar~.. Bu adllll).
değnekle yolunu· çizerek yürüyordu. Gül teyzenin gözleriiı.iiliiçine bakarak JJ:lerakla

yze inkar etti:
T$111TI1yorum!
il "nasıl olur da tanımazsın?" . diyeıı. bakışlarla teyzenin gözlerirıirıJ~~wu:l?.~
bakışları karşısında "daha fazla sorınayp:µz"
der gibi ona baktı ve. G"
yürüdü.
.
ses Gül'e çok· tesir etmişti. İçli bir s_s
ül'ün içine akıyordu. Teyze gözlerini k
emeden vadiden uzaklaşarak köye döndüler

ıt

* *
*
u akşam bir avize gibi yanan "Deniz köyü"nün ışıkları içerisinde; Gül penceresine
ş, bu emsalsiz geceyi seyrediyordu. Kasabaya bir, mektup yazmayı düşündü. Fakat yine
oldu. Bu cehennemden kurtulrtıanın çarelerini. arıyordu. Gönlünde kaYJlaşan ateş ve
"'mı içinde geceyi zevkle seyre daldı.
akşam Akdeniz ışıklarla kaynaşıyor ... Gök yakut ... Elmas elmas damlalar dökülüyor
eniz çıplak bir kadın gibi yanıyordu.
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güzel gecenin içinde Akdeniz'in sesini dinleyerek; dağlijıfifıf~
dınlatan ışıklar içinde bir atlı dolu dizgin yol alıyor. Göktep.
sanki içine serpiliyor, sanki gönlündeki şehvetin alevini yakıyordu.
eniz köyü"nün şehvet saçan bu aydltlhğında içi kamçılanan atlı; h~

altak!"diye söylendi.
·ı, mektubunu yazmaya karar verdiği sırada, evin kapısı önünde duran. a
. Genç kız hemen elindeki kağıdı pencerenin içine bırakarak başını dış
eyaz bir atın üzerinde genç bir adam duruyordu. Fakat hayvan heye§
toprağı dövüyor ve yere vurdukça da bir takım sesler çıkarıyordu.
enç adam elindeki kırbaçla pencereyeJekrar vurdu. Bir dakika sonra, teyz:erg~
Kısaca konuştular. Pencere birdenbire kapandı. Merdivenlerde bir a.y.
Gül bu sesleri hemen tanımıştı, Teyze odasından çıkmış, aşağıya iniyorduOŞ~
a girdi ve uyur gibi yaparak, yorganını başından aşağıya çekti.
yze, biraz sonra Gül'ün kapısını>aça.rctkiçeriye girdi. Genç kızı yatağında gq~~~
·. nefes aldı. Gözleri zevkliJşıltılarlaigiilüyordu. Gül'e seslenmeden sessizoçı>~~gı~t
ak tekrar dışarıya çıktı. Atlıya doğrmkoşt11. Genç adam, teyzeyi elinden tutarctky~~
kasına aldı ve hayvanı kırbaçlayarak bir rüzgar gibi "Deniz köyü"nün •·• ar~a.•
l~ından geçtiler. Sahili takip eden yol üzerinde, rüzgarda uçuşan kuşlar gibi ypl
ardı. Genç adam hayvanın dizginlerini çekerek ani bir hareketle durdu. Hayvan bu
arşısında iki ayağını havaya kaldırarak kişnedi. Genç kadın, genç adamın. kollarnıa
haykırdı:
Ne yapıyorsun İzzet?
Seni denize atacağım!
enç kadın korku içinde titredi:
Nasıl, nasıl İzzet?
İzzet·içini çekerek güldü:
Şimdi seni denize atacağım.
Niçin?
Başka bir kurtuluş çaresi bulamıyorum.
İnanamıyorum İzzet. Sen bunu yapamazsın. Çünkü q~11İ çıldırasıya
daha fazla kalbinde ben yaşıyorum.
·
zzet hemen attan inerek teyzeyi • belinden tuttu ve
. Genç kadın:
İzzet, ne yapıyorsun? Diye bağırıyordu.
enç adam dudaklarıyla teyzenin· dudakl~)i~::/Japadı. Gen~>/kac.l11l111
İzzet'in omuzlarında dalgalanıyordu. Kuml~~fkadar yürüğhl,~fr
avuçları içine alarak sıktı ve dudaklarına götürerek·.öpt~~~}~ô
a şehvetin ihtirasını kokluyor, baharın kokusunu teneffüs eqiy9J;,
üzerine yatırarak yanına diz çöktü. Genç kadın:
İzzet'im, dedi, niçin burada durduk?
zzet gülüyordu:
Biraz hava almak, biraz sevişmek için.
Hani sen beni sevmiyordun?Anlıyorum ki, ben seni 49YW~yc1.çc1.ğµııjzı;et.
Acaba hangimizhangimizi?
Biz birbirimizedoyamıyeruz İzzet.
Fakat, buna artık bir çare bulmalıyız.Yahutbirsq:rıiy~rfü~µyiz.
Niçin?
zet cevap vermedi. Zaten vermek de istemiyorğg. B~Jı~r~ttaıı • usandığı halde; nede~se
p.ç kadına bir ilahe gibi tapıyordu. Teyze gµzeldi:Bakışlarındaki cazibe, sesindeki
ü.

.am

ap
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dundaki ihtişam, saçlarındaki renk onu bütün kaduıl~ij,>1.ç<=>k .claha güzel
ik burnunun profilden görünüşü cazibesini bir kat daha ar1:~f~R.
bu füsunkar gözlerde ruhunun içini seyrederek birdenbire hYYY
ma alarak, burnu ile yüzünü gıdıklamaya başladı.
ur, bu gözlerin süzgün bakışları adeta beni çıldırtıyor.
az daha beni sana bağlıyor.
:~meşelibakışlarla gülüyordu:
Benim erkek İzzet'im, diye mırıldandı ve yanaklarını onun yanaklarııiiı/>cl

t içinde yanan ateşi Nurten'in alevli dudaklarında söndürmek heyecamy
.bakışla birbirlerine baktılar ve bir alev gecesinde birleşen iki kalp gibi d
den geçtiler.
~ur sen çok güzel bir kadınsın.
İzzet,.sen de çok kuvvetli bir erkeksin.
akları -tekrar birleşti. Adem Havva'sını bulmuştu. Ayrılmak istemiyorlar yy
e aynı zevk ve heyecan içinde sarılıyorlar ve sarıldık sonra da kendi kendile.riiıi
ardı.
şklarımızı ebedileştirmeliyiz Nur.
Bütün varlığımla seninim İzzet. Senin yanında, senin kollarında aşkımın ne kadar
ini bir kalbime sor. Beni her gün biraz daha mahvediyorsun. Bu saadet
ımızın günlerce uzamasını istiyorum.
en aynı sözleri. kimbilir bugüne kadar kaç kişiye daha, aynı ahenk ve aynı heyecanla
ti?
Artik gidelim İzzet, .decli;
nç adam ı-:ı-1;_111e~'~ t~lq'aı;)l(Rllaı'111c:t~ı~tf.~c:tyy~y-j7!~ıaı:kollarında
yürüdü; Bu
çılgınlık· ilfilıesını kqfüırında\··•laş••~<.•·zeyk.)·•·.alıy;,ı~i'f(:fd;ymen hayvanın Sırtllla.
aynı heyecanla yollarına devam e~~%l~ffi~~e11hayv~)B9.~.~n inen bir kartal gipi
zevkleniyor, heyecanlanıyor . ve
dudaklarmı lSM"arak. !eBdi. keıı~~
etmeğe .. çalışıyordu. Bu zevkli uçuş; <·m.e.sı;ıfeler katetmek>ye bu lı.eyecan.}içiııcle
, .genç kadına yeni bir hayat veriyordu,
·
ayvan •. bir 'dağ .kahvesinin önünde durdu. İzzet bir ıslıkla içeriye
bir ihtiyar çıktı. Rüzgara tutulmuş bir ağaç gibi sallanıyordu. İzzet:
Banditler içericlep;ıi Barba? Diye sordu.
arba Nik:ola gülere~i~~;yap verdi:
Hayır beyim. Bi~lç1m~şteı-iınizden başka kimse yok. Bir.saatteııl:?e+iiı
Kafeyı tutturdul ·
Zannetmiyorum.
can. adamlar .• Zozo de burada. Ji?e~ı
ırla .. Çalgı takımı da b~}ijjer, Göbek düpedüz gidiyor; :E3µJu
t da içeride. Canyaktı Ele'ni.t\Ue eğleniyor. Süleyman dabil'ı;ııı
ığız.
· zzet . .ihtiyarın ifadesiııclen. memnun olmuştu .. Gülernl<:
riııi Barba'nm boynuna sararak:
Hayvanı ahıra bağla ve bize şarap getir, dedi.
.umanlarından duvarları
zzet genç kadınla içeriye gil'di. Burası. basık taY~t .ç!gı;ıı
ıuzlanınış, ocak meşe
ş, döşemesi. adeta şarı;ıJ>lı;ı yıkanmış, .camlarr2>He(e.ş
öşe;ıneye bakan pis bir
mm dumanlarından karag111ş, .. adi bir meyhaıı~i Jcli,./~~
apıbasınin silik ışığı altında . göz gözü göremeyec;ek: .~ı:ıı
karanlıktı. İzzet Mahmut' a
di:
Mahmut be, bu akşam yiııe Canyal<.ftUe qµ:ı:~Şllll.Çylı.~ııııem.e çevirdiniz. Merhaba
./Ooo Ali, sen de mi burada?

Buh,~,~~~·~'
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tlllyaktı Eleni ayağa kalkarak Nurten'i yanına çağırdı. Nur,>İ~~~tr~gözlerinin
z;et "git" diye işaret etti. Genç kadın Eleni'nin yanındaki sandal~~t"~J~yt:lyşir'ken,
anedeki delikanlılarla konuşuyordu. Eleni yan gözle Nurten'e

b~I0~;

içine
İzzet

Bu akşam dans edecek misin?Diye sordu. Sonra Mahınut'a dönerek:
Nur, kanatlı bir peri gibi dans eder nonoşum, dedi.
bmut kadehindeki son şarap damlasınıda yudumluyarak cevap verdi:
Bir defa görmüşümdür.
Dernek takdime lüzum yok.
BeyimizinbiricikNur'unu tanımamak ayıp değil mi canım.
çü de gülüştüler. Eleni'nin dili biraz çetrefil olmakla beraber
ordu.
Sizi bir akşam bir yerde daha görmüştüm, diyerek manalı manalı güJdü.i Nürteıı
bu bakışlarına sinirlenmişti:
Ne münasebet? Dedi. Hatırlanııyoruıı:ı.
Fakat bana öyle geliyor.
Belki.
Bir körle birlikte. Şan Pansiyonu'na gelmiştiniz.
µr Eleni'nin iddiasınıçürütmek düşüncesiyle:
İnsan insana benzeyebilir,dedi. Belki de benzetmiş olacaksınız.
leni gözlerini süzerek.cevapverdi:
Olabilir.
u •. sırada İzzet yanlarına gelmişti. Her ikisi de konuşmalarım hemen kestiler. izzet
şiarının sunduğu şaraplardan birdenb~.e.sarhoş olrnuşt~·Ml~~i/lleri dönüyor, yüzü alev
anıyordu. Genç adam. yanlarına ot~~~it>Nıırt.en'int0l~~j~~¥(~~ardı. Genç kadının
arı. çıplak kalmıştı. Mahnıµt Ntıı:lııiı:[!l~ı~ınd.a.liayaL}~l!;~)iı/f~~yQr,İzzet'in sarhoş
a seviniyordu.
zzet:
Barba nerede kaldın? Diye meyhaneciye.ş~~lendi.
(
\;;
arba Nikola koşarak İzzet'in yanına gelqi Vy onun kulağına l>~yş~yı~ı:p:lJ,§!!sl
eri döndü. Baı-l>sı,.ıyerlere kadar eğilerek İzzefiJJ:yanındanayrılırken:<, ·
·
En alası, di .
zzet Barba'
/ Haydi Barb~~Jillli,beni Mahmut'un yanında mahcup etme.
\ . Emredersiniz
I3eş dakikanın içil[l~'~1i~~~ırladığı içki sofrasını İzzet'in önüne
yerlere kadar eğilyı:~~ l.J:Z~l~Ş!l· izzet, masadakilerin kadelılyı:~
y kendi . elindeki kad.ylY, ~u.JJtll11 dudaklarına uzattı. Genç
:.et'in uzattığı kadehi birrbı?;~~boşalttı. içinin serinlediğ~
ihtiras ışıklarıyla İzzet'm ~ö:zlerininiçine baktı. Oiıll11
<lığını. hissediyordu. O gözlerd.elq, kuvvet bakışlardal{ij(t~
urur Nurten'i gittikçe sarıyor veonwadeta perişan edi)\prqM:
arıdan banditlerin sesleri işitildi;• izzet aldırmadan içiyordu: Iffüyar>Jıaııcl kulak

k

i:
Bizimkiler geliyor, dedi. Fakat sesler hana yaklaşmadan uzaklaştı. At seslerine
kılar vadilere doğru yayılıyor ve gittikçe uzaklaşıyordu. Barba Nikola fenerle dışarı
atlılara işaret verdi. lzzet'in burada olduğunu anlatmak istiyordu. Sesler birdenbire
dü. Atlılar ışığa doğru geliyorlardı. l3arba Nikola onları geri çevirdiği için
u.
ar biraz sonra hanın önünde durdular. Barba Nikola onlara sokularak İzzet'in
uğunu haber verdi. Delikanlılarhep bir ağızdan sordular:
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a.i'.N"iko la gülerek cevap verdi:
ayır. Nur da beraber.
her delikanlıların yüzünü güldürmüştü. Hemen atlardan inerek: lj.~1~~ıU~~a
az sonra meyhaneye giren kalabalık-İzzet'! de sevindirmişti.I)elikanlılarhemen
1

sardılar. Hepside bağırıyordu:
zet ağabey, bu akşam hep senin şerefine içeceğiz.
gülerek başını salladı. Sonra Ahnıed'iyanma çağırarak kulağına:
u akşam gece bizim, dedi, sabaha kctdar içebildiğinizkadar içiniz. Fak.ati$
.et İzzet' in önünde eğilerek:
mredersiniz İzzet ağabey, dedi.
:r . birdenbire dönmüştü. Hepsi de heyecanlanıyordu. Barba Nikola'nm hazll"lcı.qJğr
çöktüler ve bir hızda ilk: gelen bardakları boşalttılar.
Barba'ya seslendi:
kadaşlara yeni şarap ver, bu akşıımkiınasrafhep bendendir.
ıır meyhaneci bu akşamın müşteri bolluğundan adeta deli olmuştu. Penceredeı]
arak kızma seslendi:
liza çabuk buraya gel.
iden billur bir ses dalgalandı:
eliyorum babacığım.
biraz sonra içeri girince;.başlardöndü ve delikanlılarhep bir ağızdan bağırdılar:
ambayı söndürünüz, güneş doğdu.
kalçalarını kıvrak bir hareketle sallayarak . delikanlıların etrafında pervane gibi
qu. Eliza güneş gibi b~ kızdı.• R\lın dil"berinin bU çivarclaki hayranları yüksekti.
kıvrak bir hareketle sallayarak . delil(atil.ılapnetrafında pervane gibi döniiyordu.
.eş gibi bir kızdı. Rum dilberinin bu civardaki.hayranları yüzleri aşan bir ye~~~·teş~
Omuzlarından taşan altın ipek yığını halindeki saçla~ı\0enüs'ü hatırlatan, fakat
hasretini çektirmeyen ışıklı güzelliği, göğsünde kaynaş~~;~e fıkır fıkr
"t; delikanlıları gittikçe. heyecanlandırıyor ve coşturuyordu; ·.·• B.¥;r. çıldırt»
yükselen sesler birbirine karışıyor ve adeta meyhanemn• {i;l.-yatllI),~~
Eliza bana da bir kadeh şarap.
Eliza elinden içerek sarhoş olmak istetini
liza şarap.. şarap..şarap..
liza beni unutuyorsun.
likanlılarsanki sayıklıyorlardı.
m badem gözleri ışıl ışıl yanıyor' delikaphlarnı sözler~~.
dolaşıyor, şarap ikram ediyordu. Meze uzatıyQt,kı"\11'aİf)VM-!r1.1.,
dönüyordu. Eliza her tarafa neşe saçarken herkes 4~4
e ışıltılarlayükseliyor ve durmadan boşalıyordu.
et oturduğu yerden arkadaşlarına seslendi:
Delikanlılarmeyhaneyi.cehennemeçevirdinizha!
rinden biriİzzet'e cevap verdi.
Yanlış söyledin İzzet ağabey. Burasını celıe~~m-~·~~Ş.Mi/:Be1111ete çevırıyoruz.
da dolaşan peri, şarap, aşk ve çılgınlık saçtıktaD'iSQ:t;ıl.'<l/Şarp.gş;lµ.ğµınuz bir kat daha
.usurabakma İzzet ağabey.
.anlılardanbirisi de söze karıştı:
İsa gülü bizi cehenneme sürüklüyor İzzet. ağa"bey.i. Anlaşılan bir saat sonra günah
c1 gideceğiz.
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edekiler kahkahalarla gülüyorlardı.
delikanlıların etrafında kaynayan bir lav gibi dolaştıkça,/ d.7

1•

değil, cehennemin ateşlerine bile girmeğe razı olacaklardı. Geıı~
anan bir kelebeği andıran bir giizyllikte renk renk tozlar saç~
e koklayacak bir çiçek arıyordu. J3arba Nikola arada bir bıyıkilfükı
tebessüm ediyordu.
anlılardan biri zorla Eliza'yı kucağın~ oturtarak ceketini çıkardı. Genç
eki silüeti en ince hatlarına kad.~r/meydana çıktı. Fakat Eliza
bir yılan gibi çırpınıyordu. Bir <b~J,tlc gibi birdenbire delikanlının ~ı
döşemenin üzerine yığıldı. Gençly:r/rhemen yerlerinden fırlayarak gyil:'
Nikola manalı bir gülüşle kızınasyşleııdk
liza hemen buraya gel.
kıvrak bir bükülüşle, çapkın bir•hare:\<'~tly ~yerel<.babasına seslendi:
liyorum babacığıin.
.emen büfeye doğru koştu. MeyhaııecFk~ın.kµlağına bir şeyler fısıldadı. Efiicı.
.vayakaldırarak babasını selamladı:
·
mredersiniz babacığım.
bir pervane gibi dönerek, çapkınca hareketlerle İzzet'in masasına koştu. Genç
oynuna sarılarak evvela yanaklarından öptü; soma kulağına bir şeyler fısıldadı.
iiıhareketi Nurten'i sinirlendirmişti.Fakat, önünde duran şarap şişesini dudaklarına
birhızda içti. Eliza etekleriylemasayı selanılayarak:
mn~dersinizİzzet ağabey, dedi ve sıçraya.sıçrayadışarıya çıktı.
soma çıplak denecek bir derecede geri döndü.
oo.Eliza...
ılar hep bir ağızdan bağırdılar:
ans edecek.
dudaklar oynak
er heyecruılanmıştı.Gözler bir ok gibi Eliza'nın üzerine di
gibi yanıyordu.
mırıldanmaya başlamıştı. Eliza ince bir tülün j~iııde, bir y
.en çıplaktı. Omuzlarından·bacaklarına doğnı {,~alan tüller, ·.~.~.~ a4ar açılıy,
ıplak bir halde görünüyordu.
meyhanenin ortasına doğru süzüldü. Kaıı~tl().111p uçmak
üzerinde yükselerek dönmeye başladı. Bu d~ııüş deljl(~ılaruı
yakıyor, başlarını bir uçurum kenarındayınış gibi döµ4~~y,
diği hararet diğer taraftan Eliza'nın alevi; onları çılcl.µ-1;
ep bir ağızdanbağırdılar:
şaEliza!
sesi coşkun bir alkış sesit~m/7tti.Avuçlar patlaymc~y~(~cı.4i#'
~çılan kapının perdeleri ar~~ırı,4mı·siiıiilere~gözdy~X~~y·
prdu. Delikanlılar birbirlerine b~ıştılar.· Barba N~gl~
aldırmıyor, bu gece kesesine akan parayı .4iiş~B~0prdu
vermek niyetinde olmadığı için, zaman.. z~
.fr. Hayatta bir tek düşüncesi vardı. Ne yapıp )'apı-ptı4,
ayli ilerlediğihalde delikanlılariçip, çakıyorl~~l.
· sasından doğrularak Nurten'i elindenç7kti.cj~~ijii\tHt~lınuş bir gemi gibi
Genç kadın İzzet'in bu hareketi karşısııı~~.;~~Hrxc\R~a.ı-tarlao da bakarak
·· or, mani olamıyordu. Genç adam, Nurt:erıti q~aııın:ortasına kadar sürükledi.
ayet dayanamayarak;
,tiyorsunİzzet? Diye·sordu.
bir sesle cevap verdi:
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Dans edeceksin.

ç kadın terddüt etti:
İmkansız!
et sinirlenmişti:
Haydi yürü.
Fakat.
Lafı uzatma, yürü diyorum, dans edeceksin. Bu benim arzum.
l'tell yürümüyordu. Izzet genç kadını belinden tutarak meyhanenin orta$
Ur'un ayağı, kayınca masalardan birinin üzerine düştü. İzzet sallanarak 0~)~;
.ar İzzet ağabeyin bu hareketine engel olmak istiyorlardı fakat genç adı:ııµ.To
~n genç kadını elinden tutarak salonun ortasına çekti.
Danse deceksin, dedi. Hem de çıplak olarak, bu anda dans etmeni istiyoruıı.1.
zum ve emrimdir.
ağlıyordu. İzzet genç .
ııeırı1i g():z:lerindeki parıltılara bakmadan, NlJl:r
eteğinden hızla yırttı. Genç kacll11lll qjr b:;ıcağınıeydana çıkmıştı, Izzet durınad

~~d~

du:
Dans edeceksin.
Edemem, edemem, diye haykırdı.
et'in sinirleriiyiden kabarmıştı.
Sen bundan anlarsın, diyerek Nur'un gözlerinin içine Öyle bir yumruk attı ki, gerıç
dıruna tutulmuş bir.. ağaç gibi yere yuvarlandı. İzzet· hemen .koşarak Nur'un yanınc.ı
rve genç kadının üzerindeki elbiseleribjr hızda ç
Şimdi dans edeceksin.
Etıneyeceğim!
Edeceksin.
Hayır etmeyeceğim.
Emrediyorum.
Şimdi.emirlerinizidinleyemem.. Ben gidiyorum.
· ci bir tokat ve g;~,9 kadının kahkahaları. Nur zevkli bir heyecan!~gülü>7ordu. '\5ijtfi~i
doğrularak İzzet'~r:!9~tU1a sarıldı ve onun . saçla.pnıokşayarak d~d~ii4
~ durduğu yerd~~;~~81!1¥.Pfdu. Bu güne kadar Nm;'~ k:erıcliııi böyt~.!~~~1M
iin~ hatırlamayarak, oııayaptığına pişman görünüyordu. Nur:
.
Şimdi dans edeceğim, declt
· a'nın gözleri dolduran gii:zelliğini unutturacak bir şekilde
cle~ileri . heyecanlffi\dırıyordw..• Genç kaçlın bir tüy hafifliğ"
k .••dönüyor ve döndükçe . de06~~ 9 ·t<"~dar • daha . g;~tH~~!Yı
t;ln dansetti. Sonra bir kuğu gibi>c.S~:z~lyfek,. kapının p~rd.yl
k:ayboldu.Delikanlılar tükenmez bir hyyy.C.¥J. içincle ~c.t4~
· unutulmaz hatırasına içtiler.
·
·
1

* *

*
fl~ Nur atın sırtında yol alıyorlardı.
bir saat .sonra güneş yiizünü. gösterece~.•~e/d ~
~llne sarılan Nur, heyecanlı bir. zevk.. i9iııcl~ fil
köpürüp taşmıştı, Bu uçuş içindeki :zev~pn.t1;9ı!cl

içinde parlıyor,
.ıllığı ile saracaktı.
adının hayal denizi

z:zet, dedi, bu akşam o kadar ınusterilıiın.ki.. •
cevap vermedi. Genç kadın devam etti:
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Şana çok güzel bir gece yaşattın İzzet. Bir ay evvel bu. ıı:ıyy
adam gülerek sordu:
.. a nasıl bir kız?
eni alakadar etmez.

a gözlerindeki renk? O süzgün bakışlar..

ılhğınbirisi.
JNur'u'kızdırmak istiyordu:
a öpüşletindeki ateş? Alev gibi bir kızde.ğil mi? Nur?
akat bu kızla niçin bu kadar alakadar oluyorsun?
ahalar. .İzzet hakikaten genç kadını siniı-letmişti. Nur tekrar sordu:
akat niçin bana ondan bahsediyorsun?
arılıyor muşun Nur?
yelkenleri indirmişti:
Hiç ben sana darılır mıyımşekerim?
~denbire durdu. Izzef başını çevirerek Nur'un, gözlerinin içine baktı. Her ikisinin\~~
~arak konuşuyorlardı. Nur İzzet' e uzandı. Duçlakları kalbi gibi titriyordu. Hey~c~
·çinde bir müddet daha birbirlerine baktılar. Nur bir ruh/çılgınlığı içinde genç ada.nı,ıı
sarıldı. Ve hırçın birer kuş gibi burun buruna koklaştılar. Sonra, Nur ateşli
İzzet'in gözlerine dokundurarak öptü. Izzet Nur'u daha heyecanlı bir sıcaklıkla
ekti ve ezici öpüşlerle genç kadını öptü.
onlar kadar heyecanlıydı. Arada bir kişniyor, bazen kulaklarını geriye çevirerek, iki,
üzerinde duruyor, inat ederek yürümüyordu. Nur hayvanın bu hassasiyetine hayrJ
ülüyor ve İzzeti de heyecanlandırrrıakistiyorclu.İzzet:
Dinlenmezmiyiz? Diye sordu.
İzzet'in kolunasarılarak..l1aşırıı .arkasınaidayadı ve ona biraz daha sokul:
işitemeyeceğibir sesle mırıldandı:
Nur henüz yorgunluk hissetmiş değildir İzzet.
etNur'un cevabınahayretle mukabele etti:
Bütün bir gece içtiğimiz halde, nasıl oluyor da yorgunluk
Beni bµ gibi eğlenceler hiçbir zaman yormaz İzzet. Ben hı
ya, dövmeye ve dövülmeye muhtaç bir kadınım. Hırpalanmak.p
:k bana saadet getiriyor.
et'in hayreti gittikçe artıyordu:
Neler söylüyorsunNur?
hemen cevap verdi:
Hissettiklerimi düşündüğüm gibi söyleyen bir insanım. I3il. 'l:,i.i-i!y;µ-(l}

.eselesidir

Böyle kadınların hayranıyım. Bana daima sizi ULa,u.uı
dürüst düşünce1erinizdirNur.
heyecanlarını içten gelen bir zevki kamçılıyarak güldü. Bu gülüşte, sanki bir şehvet
lambası yanıp söndü. Nur titriyordu. İzzet'e daha fazla sokuldu; genç adam, Nur'µn
an dağılan kokuyu hasretle içi yanarak teneffüs ederek heyecanlanıyordu. Birdenbire
,ginlerini çekti. Hayvan iki ayağınin üzerinde doğrularak durdu. Nur'a dönerek genç
göğsüne çekti, bağrına bastı. Nur bir ihtiras sarhoşluğu içinde İzzet'in göğsüne
. Alev alev yanan gözlerini bir deniz yangını sıcaklığıyla İzzet'in gözlerine dikti ve
ea konuşmadan bakıştılar. Bu bakışlarda dilenen bir aşk ifadesi vardı. Nur adeta
,jr halde, her şeyi ile ona teslim olmuştu. Seviyordu İzzet'i, herkesten fazla seviyordu.
lbindeki devamlı boşluğu dolduran, İzzet de ihtiraslarını kamçılıyan ayrı karakterde
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rdi. Nur, her ikisine de ihtiyacı olduğunu hissediyordu. Birini diğerine
oyun hayatının sonuna kadar devam edebilirse, ken.dini en bahtiyar i,nsan
ar kamçıladı, ve hayvan birJruş süratiyle yoluna devan:ı

~rt:fr

du. İzzet'e tekar seslendi:
·
cµıa yavaş gidemez miyiz İzzet?
eşten evvel köre girmemiz lazım.
ettin,
ehlikedenkorkuyorum İzzet. Uçacakmışız gibi geliyor bana.
.p yermedi, hayvan ayni süratle ilyrliyordu.

* *

*

µğu halde, Nur hala uyatım.af111şfF Gül, teyzenin bu derin uykusuna da.)~~t~
qi. Birkaç defa odasına girip .çıl<.tığı halde; bir türlü onu uyandırmaya ceşaret
Y/fe yemeğe de inmemişti.
ı). sonra ancak uyanabilen teyzenin, başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Oda.~~
çısı gibi koktuğunu hissetti. Yataktan kalktığı zaman sallanıyordu. Ay~~~
kadar alkolün tesirinden ıstırap çeken, azap . duyan teyze;. biraz d~
i belki kendine gelebilirdi düşüncesiyle tekrar yatağa girdi. Gözleri kararıyordu;
· önünden sıra sıra, renk renk kelebeklerinuçup gittiğini görür gibi oluyordu.
ta çırpındıkçauyuyamıyorve uyuyamadıkça da kendi kendine adeta sayıklıyordu:
zzet yanıyorum, bir yudum suyun h~sretiyle içimdeki y~gını söndürrtıekistiyorunı.
deh şarap... İçimdeki ateş, şarap, ~ş~ birb~ine .~arışrtıış, beni yangına çe~~}·
.üyqrumyarabbi? > > . ·..•.• -. </.. . . >/ . • .. • > • . . .• •.• . • .. • .
. ' ' •;cc
hakikatten bir ateş. Y1~1B1 j~iııd~i~~y~rd~. &re~l~ripi ···~~tı· s
dı. Bu azap, bu işkenc.~,. 011u. gitt~ç~ .~.ar~~rprdµ.. ~~111en
Pencereleri açtı. Bayılıyordu. Ogaya dolaııtemiz:.dağ riizgar
kapadı, Göğsüne çarpan soğuk rüzgarlar ona yeni ve taze,
önünde oturdu. Gözleri dağlarda, çıplak göğsü rüzg
rü-l~rle güldü.
~denbire nasıl değiştiğine hayret etti. Hemen Gül'ü aradı. Genç kız
i~nleri çıktı ve odasına gir
du. Teyzenin sesini işitince koşa koşa
'i)'
sonra:
Günaydınteyzeciğim, dedi.
ur cevap vermedi, Gül ona sokularak:
Geçmiş olsun teyze, dedi.
Nur inanan gözlerle Gül'e baktı. Izdırap dolu nazarlarla onu süzdü v,
- Biraz su verir misin Gül? Diye sordu.
ir şeyler daha söylemek istedi, fakat titriyen dudaklı
ği suyu bir hızda içti, içi serinlemişti.
Uyumak istiyorum Gül, dedi, beni yalnız bırakır mısın?
Gül cevap vermeden kapıyı kapayıp dışarı çıktı; Fakat kapının . önünden birdenbire
aşmadı, kapının anahtar deliğinden bir müddet içeriyi gözetledi, teyze yatağında
myordu. Gül'ün içini saran bir şüphe gittikçe onu mahvediyordu. Teyze dün gece nereye
·şti? Muhteris kadın yine fuhuşun uçurumlarından mı yuvarlanmıştı? Genç kız teyzeyi
.. fü affedemiyordu. Faziletsiz bir ruh taşıdığına inandıgı teyzenin muhitinde yaşamak ona
ehennem azabı veriyordu. Niçin bu köye gelmişti? Fuhuşun kaynaştığı bu muhitte hayatı
ıyor, her gün yeni bir azap içerisindeperişan oluyordu.
;,·
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çekmek, işkenceye uğramaktan çok daha zordu. Hayatın binbir ızdırabı içinde
artık tamamen söndüğüne inanıyordu. Bir sabah başını alıp bu köyden
düşündü. Fakat nereye gidecekti? Annesi bir alem, babası bir alemdi. Ve küçük
bunlara karışan pir de hayat fukarası vardı. Işkence içinde . bir lokma ekmeğin
ekmek tahammül edilir bir azap değildi. Gül hakikatleri bütün çıplakhğiyla

bir gece .. Akdeniz yine sihirli bir lamba gibi yanıyor. Bir zevk ve "'"";'"'""'"' ı<.'"'""'"'·•ı.
izlarıyla parlayan gök, yakut bir renkle yanıyor, deniz ışıkları
öbek öbek ateş tutmuş gibi çırpınan sular.
eyecanlı yürüyüşle kimsesiz sokaklardan geçti ve Seza'nın kulübesi önüncleig~:g~
stet türküsünün şarkısını mırıldapıyor, gönlündeki aşk perisi ona zevk ve he~~~~
Pencerelere doğru. yürüdü. Perdeli • camlardan içeriyi göremiyordu. C~lfl.
dayadı, içeriden altın bir bebeğe ninni söyleyen bir ses işitiliyordu. Gül, bu ş~şi.
nun bütün derinliklerine kadar. akıp. gitmişti. Gözleri yaşardı. Bu nemli gözle0~~
aşkın ilk tebessümleri yanıyordu.<.Ölümlehayat arasındaki uçurum üzerinde ke~clf
ıüc~ğeleediyordu. Ölüm onun için yaşamaktan daha güzel olabilirdi. Fakat bu ge11.ç
~ .öm:rünün ilkbaharında ölmek? Işte bu imkansızdı. Ölüme tahammül edemiyordu.
aşardı, içinin ıstırabını göz yaşlarında serinlettiğine inanıyor ve saatlerce ağladığı

at sonu gelmez bir fırtınanın başlangıcıdır. Ölüm sayılabilirdi.Bu akşam yine neler
rdu. Istırap, azap, işkence benliğini sarıyor ve onu bir aşk ve sevgi uğruna çıldıran
benzetiyordu. Bu ıssız ve kimsesiz köyde, mesut bir hayat bulacağına inandığı
zenin kötü niyeti karşısında kendine hazırlayamadığı bir saadet içerisinde suyunu
bir balık gibi çırpınıyordu; Düşüncelerini bertaraf ederek, hayatla mücadele etmek
diğine inanıyordu. Mücadele; aşkta, ızdırapta;~};~~ptamücadele ve yalnız mücadele.
için son bit ümit tesellisiydi.
ın gibi bir kızdı. Hayat mücadelesk :bütiliı;· :ıtorkunçluğuyla onu pançelemiş bile
uhakkak surette perişan edemeyecekt,i,;Xüzüi.ilfavuçlatı içerisiııe aldı ve
· çöktü. Üzerine dökülen ışıklar altµıda galiba ağlıyordu. ·
öründüğüıiden daha fazla heyecanlıych.Hiçbir şey düşünen,:"
'şti. Kalbi çarpıyor, heyecanlarına hakim olamıyordu. Iradesi
Elbiseleriyle denize . girdiği halde; ne yaptığını ne yap · · ·
girdi ve çıktı. Nerede., bulunduğunu bir türlü düşünemiyordu
e doğru yürüyordu..lçindenbit ses.ona şöyle diyordu.
1, benliğinden birşey feda etmek. fikry:ıdeysenbu kulübeye
aybedebilirsin. Buraya girer girmez · •bir hayal sükutuna
ayacağım unutma."
at Gül bu sese aldırmadan, kapıyı iterek korkak · adımlarla içeriye girdi. Acemi
sağa sola bakıyordu. Birdenbire hatırladı; bir akşam yine bir merakla, bu kulübeye
ştı. Fakat niçin girdiğini hatırlayamıyordu, veya hatırlamak istemiyordu. Buraya
şanı kulübeyi bomboş bulmuştu. Fakat bu akşam? Diye düşünürken içeriden birisi
'line mi sen? Artık tahammül edemiyorum.
at Gül'ü burada yaşayan.adam tanımadığı lıalcl~>fl~Ş~;.;filJ~~Pf4~)''Yiııe mi sen?" diye
.. Gül, bu sese cevap vermeden düşündü. Ş9Ill'a kgrk1ıl<: .j;l.clnnlarla biraz daha yürüdü,
varda asılı duran çıplak kadın resmine ilişti, claj.g11:1/iclj;l.lg;ı11resme bakarak sustu. Bu
zeye ne kadar da benziyordu, Hayret içinde titredi. Resme biraz daha yaklaştı,
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ışlarla teyzeyi seyre daldı. Ne kadar da ona benziyordu? Içerideki ses tekrar
Nur sen misin? Buraya gelsene. Bu akşam yine çılgınlık
? Ge1 Nur, yalvarırım san gel. Bu gelişin belki son olur.
ştemekte•de haklı değil miyim?
eyecanlanmıştı. Şimdi ona nasıl cevap vereceğini düşünüyordu ..•
e göremediği halde sinirleniyordu. Fakat buraya niçin gelmişti? Bl.lfı;ıy,
aretti. . Içine bir cesaret geldiğini hissetti ve hemen cevap verdi:
nNu» değilim!
ki adam heyecanlanmıştı:
halde kimsiniz diye sordu .
.:;ısıl cevap vereceğini şaşırmıştı. Sonra birden heyecanını unutarak:
ir misafir, dedi.
eki.hemen cevap verdi:
esiniz bana yabancı gelmiyor.
ayır, ben size tamamen.yabancıyım .
.erak ediyorum .. İçeri gelmez misiniz?
jr saniye tereddüt etti, sonra korkak adımlarla içeriye yürüdü. Genç adamın önün.g~
itriyordu. Masum bakışlarından renklerin uçuştuğunu görür gibi oldu. Yine kendirıi
i,. Koşarak genç adamın önünde diz çöktü. Gözlerinin içine bakarak:
ni tanıyarnadınız.mı?
irazdaha fazla konuşunuz, belki tanıyabilirim.
"Yüzüme daha.iyl-bakınız .. Biraz ..daha dikkatli bakarsanız tarp.yacaksıruz. Ben geçen
gördüğünüz değil.miyiın?
k.vadisinde mi?
vet, vadide.
diğinizi ·~ekinıneden söyleyiniz.
esiniz bana bir şarkı gibi geliyor, Konuşun
bana ümit ve yaşamak iradesi
bitmesini istemiyorum, Bu ses. ruhumu gıd~l
k güzel bir ses.
·
kız benliğinin yavaş yavaş bu adam karşısında eridiğini hissetti .• • Gq.:z:l~~i.
lıyordu. Hayatında bu akşamki kadar azap ve ıstırap ç.~k-tiğini hat¥'!~
bir. şeyler uçup. gidiyorrJ~~zleri kararıyor, dili tutulnıuşgibi .k:011~.
.
_gine bir cesaret ve hız vernıe~;~~t,ydiği halde buna muvaffak ()Jamı;ıd.ığıp..
.<:ll'sıla .hıçkırmak istiyordu. Gen~E~~~:
[şl11irıiz?Diye.sordu.
• '\.{g'
.k:ız yutkundu ve yalnız "Gül" diye~iJ~ı. Genç adam:
9k güzel, dedi, hangi bahçeden kop~ijq.Jğınızı merak ediyq~.
yll bir dağ gülüyüm.
· ,:.,:,
ağ güllerinin kokusu engine olurmuş. ;f(
et, yalanı yoksa öyle diyorlar .
.adam • güldü, Gül de · gülüyordu. Dili .aırtık açılınıştırx,
yerinden kalkarak:
ni pencereye kadar götürür. müsünüz? Diy~ sordu.
,yap vernıeden genç adamı elinden tutu, Seza:
iraz daha yakın gelmez misiniz, dedi, sizi için:ıcl~J~p.~ffişi~füıykistiyoruın. Sesiniz
üyüşünüz bir musiki gibi geliyor bana.
pç adama tamamen sokulmuştu. Seza kalpheyeqa.tJ.lf\l"tYlı;ı(iül'ünsaçlarım okşadı.
~a kendinizi tarif eder misiniz? Diye sordu.
~~~a:nın ne dernek istediğini anlamamıştı, ·hey~canh bir sesle:
ı;ışµ? Diye sordu.

ı?~~lift
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µn görmüyor da, bana kendinizi anlatır mısınız? Çokg~:µç.vetecrübesiz

bir

uz.
Jeribirdenbire yaşardı, içinde meçhul sızılar dolaşıyordu.]itr(;}J.st"l:lj.r" ş~sle:
! Diyebildi.
kendini acıtan bir sesle:
garip bir cilvesi, dedi.
gözleriniz bakıyor.
çekti:
akan fakat görmeyen körlerdenim.
demeyiniz?
,.ırdenbire genç adamın ellerine sarılarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya ğj~Ijq!·
zafnın ellerini yüzüne sürüyor, yaşlarını avuçlarına döküyor ve işitilmeye,:ı..pj.r"
mırıldanıyordu. Seza:
mısın Gül? Diye sordu.
ız> Seza'yı ellerinden tutarak koltuklardan. birine oturttu, kendisi de yanına;qğ;
a.dani Gül'ün gözlerinin içinebakarak konuştu:
E. akşam korkulu bir rüya gördüm Gül.
:yecanlasordu.
~sıl, korkulu bir rüya mı?
'çinden gelen, tatlı bir sesle anlatmayabaşladı:
ir ·?rmanda bulunuyorum, vahşi hayvanların hücumuna uşradım, fakat; genç güzel
dimıyla kurtarıldım. Onsekiz yaşında, nur gibi, altın saçlı, yeşil gözlü, masum ve
ir kız. Şimdikarşımda sizi.bu şekildetasavvur ediyorum.
güldü ve heyecanlıbir halde genç, adamın elleriniqudaklarır-~götürdü, öptü, öptü..
Teşekkür ederim Gül. Deınek,beniiwahşi/hayvanlardı,u:ıi.§~nkurtarmışsın, ben.lın
lek kızım.
bir çocuk gibi sevildiği için sinirle~şti. Seza, niç~\ilqtıl:)., aşktan, ihtira~tı,w
rdu? Gül Seza'ya içinden darılmaya; başlamıştı. Faıs~t/ bu, .. yakışıklı adaının
içine baktıkça kalbi sızlıyor, gözleri <yaşar~)!ordu. Asabiyetini 01Jlt11 bakışlc;lfırı.da
heyecanını onun sesinde teskin etmeye çalışıyordu.
acı tebessümlerle gülerek:
uraya girerken sizi kimse görmedi mi? Diye merakla sordu. GW:
"l\Te münasebet? Diye cevap verdi.
Fakat buraya niçin geld~?
Sizin.kollarınızaatılmak.içiif
Ben çılgınlığısevmiyorum. . . .
µ1 çevap vermeden sustu. Bu' susuşta manalı bir ifade>.~~l~~X-~
i? Tanırrıadığı bir muhite girmek, yıllarca dostlukları••v~Ş'f)$ı~·
atılmak arzusu. Yoksa Gül çıldırmış mıydı? Yoksa teyze ij~>~linru? Helecanından titriyor ve ne yapacağını bilmiyordu..I-I~.1J1~~0~ur~ijfflii~!vYijitıneyi
~- Geldiği gibi, pekala gidebilirdi. Ya bir daha Seza'nnı -ijt.p~~~i~~ş~'?i() zaman
aşayabilirdi? Içine bir ateş . düştü, varlığı bir alev d~!R~,~J>:'!~>(i~~~~~>'gfqU; Müsaade
fakat bir türlü bulunduğu yerden bir adım ne ileriyen~n4~i'S~I"iy(;}~clayamadı. Zaten
a henüz kati cevabınıverıneınişti. Gül tekrar sordu:
Gidebilirmiyim?
Bir şartla.
Sizi dinliyorum.
Bir daha Buraya g~lıneıneküzere!
<Gül heyecanlanmıştı:
...... Nasıl? Diye sordu.
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usuyor ve cevap vermiyordu. Gül tekrar sordu:
,µrayı bana yasak ediyorsunuz?

Yet!
akat niçin?
şksız mesut yaşayabilmek için, gelmenizi tercih ediyorum.
şka inanmıyor musunuz?
anmamak mecburiyetindeyim, Azap veriyor dedim ya.
at aşksız yaşanabilir mi Azap Bey?
1i acaba Gül mü soruyordu? O da hayret etti. Hangi cesaretle
kendisi de şaşıyordu. Düşüncelerinde hiçbir tuhaflık göremiyordu.
uraya her zaman geleceğim. Beni hiçbir kuvvet men edemez.
meçhul sızılar dolaşıyor, ve beni irademe hakim olamadan yanlış hareke •. ı,....;;:.
Belki hatalıbir şey yapıyorum. Fakat btınu·yapmaya da mecburum. Bana avım~
de olduğunuzu unutmayınız.
özlerinin yaşardığını hissetti:
cuğum onsekiz yaşın size verdiği hudutsuz bir düşünce ile hareket ediyorsunuz.
a "çocuğum" demenize müsaade edemem.
irlenmişti. Seza gülerek:
di de tehdit mi ediyorsunuz? Diye sordu.
ttehdit icap ederse.
dam Gül'ü teskin edici sözlerle oyalamak istiyordu. Fakat kadın kalbindeki aşkın
et olduğunu da pek iyi biliyordu. Gül'ü bu sözlerle ikna edemeyeceğini anladı.
n hiç sana nasıl bir daha buraya gelme diyebilirim Gül? Şaka olsun diye "gelme"
albime heyecan, gözlerime hiş getirtm bir-rkıza nasıl ''git" diyebilirim? Benim
leğim, seni bağrıma bastıkça' ..teselli; içimde hissettikçe yaşamak iradesi
aşamak için sana büyük ihtiyacım vardır.
'nın bu sözleri karşısında sevinmişti.
artık gitmeliyim, dedi.
gülüşlerle Gül'e baktı.
u.zunboylu azap çektirmeden gitmenize müsaade etmeyeceğim,
dar zalim misiniz?
den geldiği kadar, başkalarına ızdırap çektirmek
ir kat daha güzel olduğuna inanıyorum.
abalarla güldü. Gülüşlerinde
P dolu günlerine yeni • bir azap eklemek istepı.~~i~t<içi,ıl.,
ve bir kere daha. bu eve gelmemesini; ikendisi
ar zalim olduğumu zamanla anlıyacaksın,
de taşıdığı büyük bir heyecanle cevap verdi:
gözlerde, bu bakışlarda bu ifadede zulmün yıJ.clızll;ll'1I11i,gö
esiz gözlerin, srırın en büyüğünü saklamaya

bilmiyor

işti:
diye haykırarak hemen 1\.c;uuuu
devam ediyordu.
esiyordu. Yürüyor, fakat

rüzgaı' aynı
Kulübeden henüz
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karşısına bir adam dikildi ve . genç kızın yolunu kesery~~.t:z:J~r@.lliçweöyle
i, Gül gözlerinin içinde yıldızların parçalandığını görür gibi old.U,.
diye inledi. Genç adam aldırmadan Gül'ün yüzüne ikinci biı'!~~
kimdi? Ona bakamıyordu. Rüy,lmı görüyorum diye düşiinô.~+Ni
,ilirdi? .Işte karşısında dimdik. genç bir adam bir heykel gibhd.~y,
ir sesle sordu:
buraya geldin, ,bur~da ne yapıyordun?
dırımdan kun;ulmak. için bir sağanak arayan yaralı bir insan gibi, illµ.!;)~q.~
urtulacağım bilmiyordu. Gül:
kimsiniz? Diye sordu.
im kim.olduğumu şimdi öğrenirsiniz, evvela buraya niçin geldiğinizi söyley~g
··ıeyemem!
l1 sizi söyletmesini pek ala bilirim.
şuna yorulmayınız.
kadar vicdansız mısınız?
ayır, .hiçbir şey söylemeyeceğim. Hem size ne oluyor? Ben istediğim gibi hareket
enim babam mısınız, yoksa kardeşim misiniz?
diğiniz gibi hareket edemezsiniz.
i dinlemiyorum.
, ", ,..
eı;nek mecburiyetindesiniz.
;ijrl Söyleyen genç adanı Gül'ün göğsüne kapandı. Ve hıçkıra hıçkıra ağlayarak
~haşladı:·
.
.
. . ..•... ·:' · . !· ,. . .
' 'ı.'·,
e olur Gül? Size yalvarıyorum. Bir dahabuı-arag~~~f~
•.< ~lll',~Sı~fsirı.,·9jı';yyrd..ir. · ·
adamın yalvaran ye hıçkıran sesi.tı~ t~~~lx~g~~yf'~B-~~};i;
ustu.
bu •. adamın yaşlı) gp:z:t~riıı~)s,~~i~~~i
~d.e•. ve masum bakışlar bir;anc.la.(.<lTi.ilJ.i.i,Şfl.J.'Ş
ha! Diye mırtldandı.
:Su··. akşam seni mağarama.' götüreceğimi
ye ölünceye kadar da birbirimizin olacağız.
1

,

;

,,

en

a?! .

her:

,t> ·':·..aşkım
şexden
rada sana istediğin hayatı, :vere~eyeceğjme foanıyor
. --~- _
A.<, ....-.--.
~1z.
'·. Aş·
kirini·. bütün
· g.ür., buna emin· ., oIabilirsinizs« Mevsimsiz . baharlı:µ- yar.
·
tekbaşına mücadele edecektir. Hayatta yenilmeyecek hiçbir vvetyoktuf.
, -...
ı:rıitle yaşamasını sevmiyorum.
ana inanabilirsiniz. Gündüzleri orlll~d,~ı~~~Celerf fırtırıalı denizlerde · çalışırım. . ·
da kendimde, karanlığı ışığa çe'fir~~,~~'i,pir kuvvet buluyo'runi: Ben bir
em,' de. eski • bir . balıkçı. Çocukluğum ~~11i~~x hemen de~lerge geçtiiiştir. :Sen
a<bir_ orırtan•. adamıyım. 'Faka.t sevmes~ır,t?Uen,. hen-ı'd.entapç)fpaşlJ}l;l·S~yeff<bir
· le bu köylen başka· istediğirt herhangLijiryere kaç~bilir~iJ3j1f\pl;lfı;ışµ;1111;.Jclkat
yviren bir adamım. Kendim de üstün bir kuvvet istiyo11.UJ]..
rlardı, •Teyzenin evine geldikleri zaman, genç· adam>o.nu bir}lıı:z:d.a.~<ill~rıi'ıa~lô.ı.
yt}i. bir erkekti. Fakat Gül durmadan çırpınıyor, ontµı k:qllı;ırırı4kiiı l<urtıılınak
ı _,,:

'

-·._

.
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•

·: .. \<'.,,:,,:·:.·::.<:-:·..'.
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!~'

"l,c,
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fapıyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? Bırakınızibeni,/tf ~~111: ~W1ç~cle'fse ...
Onun yaşamaması laz1IIJ.c.lır.: 8,P.~~~Qrt<mhliiafisfu.
itıkaiııyor, gözleri büyüyor ve helecanın'.darıtitriyop9u.'
,. ·
· ,. ·
mağarama götüreceğim. Ancak bu sµrette/o.fettan kadından' kunulabilecekstn.
~,tiözlerimi kan sarıyor, irademi kaybediyorum.
ırbana acımayınız, ben bir zavallı değilim.

s.z;e artıkyaşamayacak.
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niçin ısrar ediyorsunuz? Mağaramda size bir cennet
iz çıldırmışsınız.
Görüşünüz doğru olabilir. Fakat taşkınlık yapacak,

vasaracacıma söz

i:IK:;;i:Urni:U

tanımadığı erkeklerin boynuna sarılacak, aşk türküleri
değilim.
Yalan söylüyorsunuz. Siz sefil ruhlu bir erkeksiniz. İğrenç :suz.ıı;;;rnıu;
· · e karşı nefret-duyuyorum. Çekiliniz karşımdan. Sizi daha
Bırakınız diyorum.
adam Gül'ü kollarından yere bıraktı. Genç adamın nemlenen
heyecanlı vuruşlarını duyuyor ve adeta ona acıyordu. Parmaklarıyla
ki yaş damlalarını silmek istedi, fakat muvaffak olamadı. Genç

* *

*

'ün penceresının önünde durdu. Gece inadına ışıklarla kaynaşıyordu.
edi. Pencereye sarılıp girmeyi düşündü. Fakat niçin? Onun yatağının önüne
çırpınıp ağlamak istiyordu. Onun saçlarını okşamak melek yüzünü seyretmek
can veriyor, gözlerini yaşlarla dolduruyordu. Pencereye yaslandı ve dakikalarca;
tatlı rüyalar görerek uyuyan Gül'ü zevkle seyretti.
yecanlarını tutainayarak birdenbire odaya girmiye karar verdi. Açık camlardan
üzüldü. Gül'ün yatağınırıönüne hemen diz çöktü. Kalbi bir saatten daha seri bir halde
Parmaklarıylagenç kızın saçlarınıokşadı. Gözlerini Gül'ün yüzünden ayıramıyordu.
Gül, diye seslendi.
at Gül tatlı uykusunda bu sesi işitmeden aynı zevkle uyuyordu. Genç adam tekrar
ve elleriyle genç kızın yüzünü, saçlarını o~şayarak on11;;:1ıyandırmak istedi. Gül
ir rüyada kendinden geçmiş bir halde uyuyordq:.t::tenç adaırtiGül'ün yatağının önünde
hafif bir sesle bir şarkı mırıldanmıya başladı. Gül helecanle' gözlerini açtı.ve ani bir
.e yatağının içinde doğruldu. Büyüyen gözlerle karşısındaki adama bakar ·
Sen ha? Buraya hangi cesaretle geldin?
/' ·
,. İçimde her an beni rahatsız eden aşkın kuvveti beni size kadar sürükledi..
· Şimditeyzeye çağıracağım., .
\ ,,,
\.
nç adam parmaklarıyla Gül'ün ağzını kapadı ve yatağın bir kenarına oturaraı<; onun
halindeki saçlarını okşamak işt~ }~/rat Gül onun bu arzusll!1" ·ımıını~lilı!~ıPfu,ııı;
ediyor, Gül müsaade etmiyordu:<:.
Yalvarınm Gül, ayaklarıhızın altllll:,öpeyim. Ne olur bir defa saçlarınızı okşayıp
a müsaade ediniz. Tahamınül ede~ıorum, bu azap beni her gün bitaz daha
iyor, kendimden her gün biraz daha bif şeyler kaybediyorum. Genç bir adamın sizi
-seven bir insanın göz yaşlan olsun kalbini:,,;, .tesit.;~tmı'yor. mu?. Onun ölümünü mü
uz? Sizin bu kadar vicdansız olacağınızıtahmin etmiyordum.
a azap çektirmakten zevk mi alıyorsunuz?
Azap insana saadet verıniyor mu?
.
Beni göğsünüzde acılarımla başbaşa bırakınız, orı;ıdan dinleyeceğim kalp
bana saadetin en heyecanlısınıduyuracaktır. Ne olur Gül, yalvarıyorum sana.
rada fazla durmayınız,şimditeyze gelirse halimizyamandır.
hiçbir kuvvet korkutamaz. Buradan bir adım bile atmam. Ben senin yanında
kendimde ümit ve kuvvet buluyorum.
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f, bu adama karşı kalbinin derinliklerinde acılar duymaya. 11.~ş}~şt.ı.y()ııµnyanan

içine baktı, sızlayan kalbinin ifadeleşen renkleriyle gözleri ~~~7~di.. A,çımak,
şlangıcı idi. Gül buna inanıyor ve kalbinde duyduğu sızıl'1tıp. ŞÇfiiın@;U;stJç}.ı,rmadan
erinde ısrar ediyordu:
Buradan hemen çıkıp gitmelisiniz.
Hayır çıkmıyacağım.Ben buradan yaıı!,z seninlebirlikte çıkabilirim.
Fakat unutma ki bu hareketinle her ikimizide mahvedeceksin.
nç adam bir saniye düşündü. Güf. doğru söylüyordu. Bir an eYs7.
lıydı. Gül'ü daha fazla sinirletme~ten ne çıkardı. Birden bire bit \y8~
'ş ve munis bir hal almıştı. Masunı gözlerle Gül'e bakarak uzaklaştı. ]?eµ,
eldiği zaman titreyen bir sesle ona yalwırch:
Bu akşam gözlerime uyku girmed~~hep s7ni düşüneceğim. Senin har~linl~/t~ş~~.
. Fakat gözlerinizdeki ışıklar, kalb~cl71<i.~II1İdinJambalarını
tekrar yalqrıışti·fü/.i~~l°
size yalvarıyorum beni reddet111e.Y~·.~ş-iBii~lüğünü
takdir ettiğinizipe]faj~
. Hisleriniz,kalbinizinheyec~)'lf~~/Fıf1kil<:atrit~~f7qi~or.
..İ • sakin .adımlarla pencereye .doğrtı yüı"Hqü. Giilenişö~l~rl~, genç adamın gö~le~~
ktı. Bu manalı bakışlarda tesseli veren bir ışık parlıyordu. Gül gene adama elleriıli.
ümitsiz bir heyecan içinde Gül'ün ellerini avuçlarına aldı. Gül ışıklı gözlerl~
u, Kalbinde dolaşan sızıların ahengiyle kalbi çarpıyor, sevgi ile acımak arasında
parlıyor ve genç adamın bakışlarında sanki kendini kaybediyordu, Bu adam belki .bir
atına karışarak ona saadet denen hikayenin sırrını söyleyebilecekti. Ya Seza? O, Gül
bir idealdi. Sevmek, aşkın heyecanını tadarak. sevmek, onun en büyük arzusu ve
tesellisiydi. Gözleri yaşardı, genç adaııı bu yaşların ışıkları karşısında bir derece daha
. Hissediyordu ki, Gül ona karşı bir heyeçan duyuy9r, fakat bu heyecanını henıen
ökmek istemiyordu.
.orku içinde Gül'ün · elleriııi d1ı.d~ı;tpnı:ı 8öJiir1:IJ.@l<: işted.i, .fakat genç kız müsı:ıı:ıg.@
Titriyen bir sesle, onun kulaklarına:
Şimdi bu anımda saçlarım yanlız senin olabilir.. Onları istediğin kadar ve iste
koklayabilirsin,dedi.
Bana heyecan veriyorsunuz.
Kısa bir müddet için.
Ne kadar tuhaf bir kızsınız, ben heyecanlarımın
Bir zaman daha beklemek mecburiyetindeyiz.
nç . adam dudaklarını GüFün a1tın.. s~~Jı:ıı:ına uzattı • ve
okladı. Heyecanı sükun bulıımşt11.. Şipıcli kend~ l1ir cennet
ordu.
"'' · ·
Teşekkür ederim Gül, şimdi artık giclebifu"inı.
Bir daha buraya gelmemek şartıyla. < . .. < ..... '""
~nç adam Gül'ün sözlerine cevap ver111~de~i ~~~~;"
kayboldu. Heyecanlıydı.Mesut.bir zevkl~ .y~g~
,~igözlerde hep Gül'ün hayalini görüyordu. Dalga.da.
un karşısında titriror ve mırıldanıyordu:
'' Şimdi bu anımda yanlız saçlarım senin olabilir."
sözleri genç adam defalarca tekrarlayarak yiir~r~l"ı)\~t\~~.~~]~~qen
(le kalbinin bir
e. de bir sızı duyuyordu. Üç günden beri k.~yıgJ~~;;iarı~tı!fii!~~İ?llakşam teyzenin
ı alacağı tavır, yiyeceği tokat ve silleyi dµşün~Y8I.d~[;/,~.~.~ l<cıJıtıın kapısı önünde
zaman gözleri birden bire büyüdü. I{cılijhii~8 ~!1t\Jc.B~i·>lıeleçanla çarpıyordu.
fr, boğazının ateş gibi yandığını hissetti. Aqnı-µ'1f~. at~ygr~kollarını oynatamıyor,
sağdan sola çeviremiyordu.
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birinci basamağını indiği zaman korku içinde geri çekildi .-ve .şesjnjn bütün

.ırdı.
n ha! Yine karşıma dikildin, durmadan sırıtıyorsun."
ndi kendine güldü. Hayal görmüştü. Hayır hayal görmeırıiştif'fil~
linde bir kırbaçla teyze duruyordu. Aynı sesle yine haykırdı:
linden o kırbacı, üzerime yürüme, bu.akşam kan gövdeyi göt~~
,µ akşam seni ortadan kaldıracağım. Parmaklarımdan fışkıran k
enç adamın sözlerine kimse cevap vermiyordu. Birkaç basamak
eskin etmek için yumruklarını savuruyor ve önünde kim olursa olsun öldürnıeye
u. Karşısındaki hayalin bir rüzgar gibi gözlerinden kaybolduğunu gördü.
.· ·
ma, kaçma nereye gidiyorsun? Diye bağırıyordu.
a koşarak merdivenleri inmeye başladı, son basamağa geldiği .
erlere yuvarlandı. Bodrumda kimseler yoktu. Kendi kendine söylenerek · a
larıyla alnını yokladı, avuçları kan içinde kalmıştı.
u akşam gebermelidir, diye söylendi. Evet bu akşam gebermelidir. Hürriyetimi
, bana güneşi, dağları, denizleri yasak eden bu kadın artık gebermelidir. Bu
daha fazla tahammül edemeyeceğim.
larını bir kış kedisinin korkunç sesi doldurdu:
akşam gebermelısinl
es onu delirtecek korkunçlukta idi. Hayal görüyor, kayıptan sesler işitiyor, sanki
ş gibi tuhaf tuhaf hareketlerle bodrumu dolaşıyor, fakat hiçbirine rastlayamıyordu.
sına dikilen teyze nereye kaçmıştı? Ya demin kulaklarını dolduran o korkunç ses
ydi? Bir hayal denizinde boğuluyordu. Kan ter içiµde kaldığını hissetti. Bir şeyler
tiyor, fakat bir türlü düşünemiyordu. Tekrar merdiveı:ıleri koştu, bodrumun kapısını
.e vuran üşütücü bir rüzgarla derin derin nefes aldı, içi bira,z serinlemişti. Karnının'
u hatırladı. Fakat Gül'ün saçlarından. dağılan kokuyu teneffüs ettikçe yemek, içmek
ıniyordu.
. .•. ·
ar bodruma döndü. Biraz sükun bulmuştu. Yatağına kadar yUrüdü, masada duran
.,. · yakmak için kibrit aradı, fakat bula~dıt Hemen soYLJUdu, sessizce yatağına
amıyordu. Bu akşam teyzenin buraya geleceğinden şüphesi yoktu. 0-ül'ü artık elde
akat onu teyzenin elinden nasıl kurtaracaktif Kendi kendine planlar ·
·
·
· vakitte tekrar Gül'ün odasına girecek, onu tekrar kollarına alac .
ıkacak ve sahildeki sandallardan bjrisine atlayarak . meçhul ufukl:
öyden uzaklaşarak mesbt. bir hayat kuracaklardı. Bu rüya .acaba
Gül'ü bir aşk çılgınlığn:ı4l deliliğiyle seviyordu. Fakat
edilen yaşamaya benziyorci11. ,., ·
.
şeyi güzel bir cennet tasavvur ediniz, bir tarafta elma kokulu
iyarın
söyleyen periler, akan sular, coşan şelaleler içinde bir cennet
saadet
yaşayan Gül ile Nazmi. Çılgın bir aşk, kalpleri saran
şevişen iki
içinde sevişen ve hiç bir zaman birbirlerinden ayrılmay
1

•

leusu.
divenlerde birdenbire bir ayak sesi duyuldu. Nazmi henıı .
rdivenlere doğru koştu, fakat muhakkak yine bir hayal görmüştü. Ne merdivenlerde
sesi ve ne de bodrum katında birisi yoktu. Kalbi yerin~en oynadı, sarsılan
rle tekrar yatağına doğru yürüdü, kulaklarına şöyle bir ses geliyordu:
Hiçbjr zaman Gül'e sahip olamayacaksın. Ben yaşadıkça Gül senin olmayacak. Onu
in, kendi ihtiraslarım için saklıyorum. Onu düşünmek bile sana azap çektirecek. Ve
sonuna kadar bu hayal içinde, her şeyini mahvederek yaşayacaksın.
· tamamen çıldırmıştı, gözleriyle sağı solu arıyor, fakat kimseyi görmüyordu.
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· çıktığı kadar bağırdı:
Yalan yalan söylüyorsun. Biz i onunla her şeyi kararlaşt
sonsuz bir yol açılmıştır, yarından tezi yok bu yolculuğa .ç
· sözlerini bitirmeden şırrak diye gözlerinin içine bir tokat yedi.
besi takip etti, genç adam yerlere yuvarlanmış, inliyordu. Boğazında
ttiğini hissetti, bir taraftan yarası, diğer taraftan yediği darbeler onu serse
apmayinız,yapmayınız,diye inledi.
özlerime itaat etmeyenlerincezası ölümdür.
~' siz beni öldüremezsiniz.
· gözlerinin içine öyle bir yumruk yedi ki, tamamen kendini kaybederek yerlere
varlandı, korku içinde titriyordu. Vüı:;udunu bir fenalık sarıyor, gözlerini
. Bu akşam onu öldürmeliydi, Hemen kendini toparlayarak onun ayaklarına s
aya başladı:
Niçin bana bu kadar ızdırap veriyorsunuz, beni bu yaşımda çılgına çevirdiniz,
lik ettiniz. Sizde kalp, vicdarl yok mudur? Biı hayata daha fazla tahammül
eğim. Bırakınız beni, hürriyetimi veriniz bana. isterseniz bir daha buralara
Her şeY,inıle sizin muhitinizden, gözünüzden ve düşüncelerinizden uzaklaşmaya ve
en siliru:İıeye hazırım.
ayatının sonuna kadar burada azap çekmeye mahkümsun.
· dayanamadı ve yumruklarmı sallayarak üzerine birdenbire hücum etti, fakat
ki ani olarak onun yüzüne elindeki değnekle vurmaya başladı. Nazmi tamamen
erek yerlere yuvarlandı ve ölü bir halde baygınlıklargeçirerk sustu.
den de değneği fırlatan adam merdivenlere doğru koşmaya başladı. Bir hızda
eri çıkarak heyecanla kendini bahçeye attı. ~9,rku• içinde titriyordu. Yaptıklarına da
lmuştu. Fakat Nazmi'nin oı:j:adan kalkmas@;, istiyordu. Pencerenin camlarında
saçlarını koklayan avuçlarını elJ.eri içine alan N~'nin
hareketleri onu pirdenbire
iş, kan başına S!çramış ve hi~~jr şeyi düşünriıeden, her tehlikeyi göze alarak
girmiş ve istediğinden ala Nazmi'yi dövmüştü. Faka~ onu dövmeğe ne hakkı vard,ı?
tına karışmış veya kalbine girmiş bir kız mıydı? Kendisi için· henüz meçhul bir
an Gül hakkında düşünce yürütmek bile,doğru değildi.
buhran içinde yaptığı bu hareketi hiç de beğenmiyordu. Kalbinin sızladığınıhissetti.
azmi'nin arasıpd,a bir üçüncü olarak katılmaya ne hakkı vardı? Kalbinde temiz
şatamayacağ].Gtütün gönlünü çalamazdı. Içinde geçici bir sevgi bile doğmamıştı.
karşı yaptığ(J>p· ·alçakça tarizden müteessir gör.. ..
·
rdu.
, ,·
ştı.
kalbini çalıni~~·(,,~Jjil'ün kalbine girmiş, ona ızdırap ve
rkusuyla
oyun daha ne kaqfu- devam edebilecekti? içinde uy.
erkesin
başladı. Buhranlarına helecan karışıyor, asabını şiddetle
bir
yüreği
bir hırsız gözüyle nasıl bakabilirdi? Bir kalbin içinı
ek, Nur'a işkence
liiden sökmek imkan dahilinde miydi? Gül'ün metin
ıı anlıyordu. Fakat
kadar muazzam bir mesele idi. Bu hareketinden haks
nun bu söı;leri karşısında
isi "git ve bir daha gelme" dememiş miydi? Gül niç
.uştu?
buhranları içinde çırpındı. Göklere, yıldızlara bakamıyor ve çeşitli düşünceler
adan istikametsiz yürüyordu. Deniz ruhunu doyurmuyor, yıldızlar ona istediği
,miyordu.
··.e başlayan temaslarına kati surette bir son vermek lazımdı. Nur onunla olan
irse, sonra ona nasıl hesap verecekti? Bu kadından korkmuyor da değildi? Asabi
sahip olan Nur aşkın en tehlikeli bir kadınıydı. Aşk bu kadının kalbinde
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:iyor, aşk bu kadının kalbinde muhteşem saraylar
ikabiliyordu. Seza Nur'un kalbindeki bu aşk sarayının
turuyordu. Fakat o, bu azametli dekordan memnun
ıbesinin ıssız, renksiz ve sessiz köşelerinde buluyordu.
di, o da tahsilinin derecesinde bir iş sahibi olabilirdi. Fakat..
ile Nur'u birbirlerine bağlayan kuvvet ne aşkın ne de
dı, Ikisi de bir sır saklıyordu, işte bu sır, onları hayatlarının :suı.ıpıf

.e esir etmek mecburiyetini doğuruyordu. Seza ile Nur arasında aşk denen
eğildi. Bu sır, ah bu büyük sır. Bir gecenin kalbine .gömülen bu
r ve hayatlarını bir hiç uğruna birleştiriyordu. Ah neydi o çılgınlık gecesi?
er müellifi için ne muazzam bir mevzu. Hayatında belki de yüz defa
başladığı halde, yine pişman olmuş, yine içinin duyg:uları onu bu
işti. Buna benzer birçok hikayeler yazdığını hatırlıyordu. Fakat bu
eşretmek cesaretini gösterememişti. Bu büyük sır ve bu büyük facianın tesiri aı~mu.c:ı
soniıiıa kadar bir kadın aşkının esaretinden kendini kurtaramayacağına
çok daha genç, Nur'dan çok daha güzel bir erkekti.
Ben bitmiş bir adamım, diye mırıldandı. Hayata sonradan başlamış ve bitmeyen bir
ru yo1 alan bir adam.
arı4klarınhayranı. Işıksız geceleri sevdiği kadar ışıklı gecelerden de nefret ediyordu.
ir kan çökmüş gibi ruhundaki karanlığın şarkısınıdinliyerekkulübesine girdi.

* *
*
azmi kanlar içinde -.,6tt
.aJl yığını içinde
pğine lanet etti.
titriyor, dökülen kanlarının
avaş .yavaş yatağına kadar yürüyebildi. Şakaklarından taşan
bir kızıllık içinde görüyordu. Izdırabını yenmeye çalışarak yatağına uzandı.
·•· birdenbire bütün çirkinliğiyle gözlerinin .önünde belirdi., acı gülüşlerle ona
C

1cı1

ü

- Gelme, gelme! Diye bağırdı.
Eğer üzerine yürürse son kararını vermişti: Onu artık öldürecekti. Fakat hu kaçıncı
ıydı? Belki de bugüne kadar yüzlerce defa bu kararı verdiği halde bir türlü
iyordu, bu akşam ne olursa olsun teyzeyi öldüre9ekti. Yatağından titreyerek doğruldu,
tın içinde ateşlerle yandığını hissediyordu. Karşısında ne teyze. vardı ne de... Gözleri
Birdenbire Gül'ü hatırladı. Avuçlarında onun parmaklarını okşar gibi ellerini sıktı,
ı koklar gibi dudaklarınıuzattı, onu teneffüs etmek istiyordu.
Şakaklarından sızan kanların ona verdiği ızdırabı hemen unutıuıışt~.(Başını yorganına
ı, ve karanlıklara gömülerek uyumak istedi. Yarası ona sonsuz ızdırap,yeriyordu. Kalbini
ıyor, gözlerini yaşartıyor, fakat hayalinden Gül'ün tatlı tebessünıletini<a:Jıp,götüremiyordu.
de bu kanlara gömülmüş bir aşk bahçesi vardı, bu bahçede.açarı.bu peyaz Gül'ü hiçbir el
arıp götüremeyecekti. Bu bahçenin bekçisi, bahçevanı -ve nihayet sahibi kendisiydi. Aşk
çesinde bir gül açmıştı, belki bir yaban gülü, fakat hiçbir<kuvvet bu gülü göğsüne
ayacak, koklayamayacak ve bağrına )Jasamayacaktı. Madeın ki o yaşıyor, Gül de
ü.

dıkça yalnız onun olacaktı.
Gözlerini •kapadı, fakat acısından inliyordu. İniltileri·gittikçe uzadı, vücudunun bazen
bazen sıcak olduğunu hissediyordu. Uyumuş veya kendini kaybederek kendinden
ecmisti.İniltilerinarkası birdenbire kesildi, eli şakaklarında dalmıştı.
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sırada bodrumun kapısı açılarak içeriye hafif bir ışık sızd.ıD\)?~~~1crrının uçlarına
irisi merdivenleri indi, bir mum ışığının titrek ziyaları a_ltgı9a,/i.~~'~
yatağına
yürüdü. Yatağın başına geldiği zaman genç adamın. yü~~i:}\i~~ar.
içinde
ğunu gördü, korkunç bir çığlıkla Nazmi'nin üzerine kapaı:ıgI,\/genc adam .. hafif
· açtı betbaht bakışlarla kalbinin üzerinde yatan Gül'e baktı. G'
yüzüne yaklaştırdı, şakaklarından sızan kanları elleriyle

a titriyordu:
Ne oluyorsun Nazmi, bütün bir gecedir inliyorsun,diye sordu.
nç adam acılarını unutarak yatağında doğruldu, gülen gözlerle Gül'ün gpzlı
an bir sesle:
Bana biraz yardım etmez misin Gül? Dedi.
enç kız hemen koşarak dışarıya çıktı, odasına girdi ve
döndü. Nazmi'nin yaralarını sarmaya başladı. Genç
u.Gül:
Acıyor musun Nazmi? Diye S()rd~..
Hemde çok fazla Gül.' Fakat zararı Yok yaram kalbirrıde. olmadığı için müsteı'ilii.tj:l..
daki yara nihayet birkaç gün iarfindajyi olabilir, fakatkalbiın.dekiyara?
ül bir hızda Nazmi'nin yarasını temizledi ve sardı. Genç adam Gül'ün bu fedakarlığı
da onu bağrına basıp ağlamak ve hıçkırmak istiyordu. Gül ona daha fazla sokµlc:iıı,
· · avuçları içine alarak ona teselli vermek istiyordu. Genç adam:
Gül, dedi, başını göğsüme daya, altın saçlarından bir hayat rayiyaşını koklamak
m, Bu anımda her şeyden fazla sana ve senin teselline muhtacım. Gül yalvarırım sana
beni bu azaptan, yeter bunca yıldır çektiğim bu zindan hayatı.
Kim yapmış bunları sana Nazmi?
Kim olacak Gül, kahbece bir tarize uğrnd11.TI, kwanlıl<;laj; içinde kırbaçlandım,
düm ve alçakcasınayaraland~. < ., < < \ . /.
> > •· ii > }.,,\
Kalbsiz vicdansız ve ahlak düşkünü teyze~\.~1:1J11ussuzcahfi81.ıı11u. Azapla yoğrulan
bu son mükafatıdır. Artık tahaınmül.7~q~~~qrum, nefesJ~riın. tıkanıyor, ses.İnli
iyorum, beni kollarına al, sıcak bağrına bas~'sl:iey~ç~ kalbine temiz l?it aşJ.da kalbine
lmek istiyorum.
Gül başını sessizce Nazmi'nin göğsüne· dayadı. :Şir denıet başak gi]?i a!t~ ş.~~l~tJJi.r
halinde genç adamın g?~süne yayıldı, yaralarının ızdırabını unutaı:ı J'.N".i;l,zmi, GüEü
a bastı ve ona hayat vadede~t;s~det getiren saçlarınıdakikalcrrcı;), ~o~ağı, Q
Benim için son bir fos~~•!pldun Gül. Bir ümit ışığı . ha~ge.i~·
:t kaynağı oldun Gül. Temiz i~~~fp.ınarlarındankalbime sundıı~wı für g.
zluğu için kafi bir ilaçtır. .
}t.},;
Gül konuşmadan Nazmi'yi d~~9f:9~· . Aşkın çılgınlığını, sex~~::~~.~~~
::ıni'nin sesinde duydu. KaranlıklarY.tçi.tıs].ecgömülü olan kalbine .bµiŞyS g.~gı.(!
alevliyorve heyecanlandırıyordu.
Nazmi, dedi, sen kalbinde bü~ri .: belki ... <lei 91~~ğg~~.f]R~·.//§ij//~~lıy9rsun.
ediyorum ki, bu sırrın altında her gün biraz dahakeııdipdep.pit.'şey\er;lfayl?ec:liyorsun.
Nazmi heyecanlanmıştı:
- Güzel tahmin etmişsin fakat bunu nasıl anlayabµdintı=)!~~-.~~fd~.
- Gözlerindeki ışıklar , sesindeki ahenk, kalbinin sırrını her ap. tesenı:iumediyor. Büyük
orku içinde yaşıyorsun.
- Doğru düşünüyorsun Gül, bir sırrın kurbat)ly191is~ib~tıiplll'adan kurtaramazsan
bilir kaç yıl daha aynı sırrın ızdırabı ve talihsizliğiiçindr~ycrrla.nı_p~ideceğim.
Gül Nazmi'yi kolları arasında bütün kuvvetiyle sıktı ve. ani bir hareketle başını
~ sünden kaldırarak heyecanla ve ürperen bir sesle sordu:
..ı,_ Kimsin?Ve niçin burada yaşıyorsun?

f
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göğsüne
acı acı güldü, gözleri birdenbire nemlenmişti,
çkıra hıçkıra ağlamaya başladı:
latamıyacağım. Affet
unu bana sorma Gül, kalbimin acıklı,.hikayesini sana
dırap çekmiş bir adam, bu anında nasıl bir hikaye anlatabilir
indeki· yarayı deştiğim için af talebinde bulunmak
asının acıklı hikayesini dinlemek
eki bana darılmayacak mısın?
Sevenlerin günahı büyük olurmuş Nazmi, ben artık kararımı
ptan kurtaracağım.
Fakat karşımızda çok büyük bir tehlike vardır. Bu
tindeyiz.
içbir kuvvet bize mani olamaz Nazmi.
ur ortadan kalkmalıdır.
Hayır, onu da ikna ederiz.
Bu imkansız.
çıkıp
Niçin imkansız
ım.
Hayır bunu yapmayınız, bunu yaptığınız an her ikimiz de mahvolmıışuzdur.
Yanlız düşünüyorsun.
Bir akşam her ikimizi de ortadan kaldırırlar. Kör dostu her alçaklığı
de kıymeti bir şişe alkoldür. Rica ederim bu hususta Nur ile konuşmaya teşebbüs
Fakat teyze beni çok seviyor Nazmi.
İnanmayınız ona itimat etıneyiniz, Cl kaµcık.bir kaplana benzer.
Nazmi çok acı söylüy.o:rsun.
enç · adam · içini çekerek. düşµ.nqµ..
lı~ • pl~l,~~L/ 'f'.~at . teyzenin nasıl zalim bir
olduğunu da Nazmi lqıçlar. kiınsç . bilı.niyClrdu.o.i. ~öt~liiğün timsali olan teyze,

§~L

ızlığın da bir örneği idi.
Kalpsiz ve duygusuz bir insandan ne beklenebilir Gül?
Teyzeyi çok kötülüyorsunuz.
Hakikati söylüyorum.
Teyze bu kadar kötü bir insan mıdır Nazmi?
,
Allah aşkına beni daha fazla söyletmeyiniz.
i11J/:;
Nazmi hayatında bu kadar ızdırap çektiğini hatırlamıyordu.
, diğer taraftarı kalbindeki sızı onl\{;}J,J~i~an ediyordu.
geçireceğini düşündü. Gül'ün saçlarıpıii~~ş;a>7arak mırıldandı:
- Bu akşam sana büyük ihtiyacım vaxduiGül.
Gül biraz daha ona yaklaştı, yara
usmak ve kendi içine ağlamak istiyor
Nazmi, dedi, ben seni ilk defa
kalbimin acılarını sana itiraf etmek cesaretini gosıen:mı;;;u.111.1 .
tesiri altında azap ve işkence ile yaşamak zorunda kaldım.
ızdırap
Gül temiz aşkından eminim, seninle uzun
azap le
günlerimizi saadete çevirmek elimizde olan
amaktan ne çıkar? Rüyalı günlere ihtiyacımız vardır.
ona sokularak
Gül Nazmi'nin bu sözleri . karşısında
aşkını uçurumlara
amak ve göz yaşı dökmek istiyordu.
göğsünde onun
.. klemekten korkuyor vicdanının sesiyle mucaueıe
güzelleşiyordu. Şimdi Nazmi'nin
vuruşlarını dinleyerek susuyor ve sustuk
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en mesut dakikalarını yaşayan Gül, ızdırabını da u,nutaırııyqr, jçiııdyki şüpheyi
.u.
leri birdenbire yaşlarla doldu, bu gözyaşları Nazmi'nin ellerinebiry~t
tl:l,1:lesi gibi
rve genç adamı adeta çılgına çeviriyordu. Heyecanlı bir sesle:
e oluyorsun Gül, niçin ağlıyorsun? Diye sordu.
'aadetiınin göz yaşlarını döküyorum-Nazmi .
.ç adam yatalı yüzünü Gül'ün saçlarına dayadı ve o da gizli hıçkırıklarla,ağla.g.ı..

*
*
a, sonsuz bir azap içinde koltuklardaııibirine oturdu. Açık pencerelerden yii~iitı~
üzgarlar onu sinirletti ve · hemen yyrirıden 1.(,Jl(t.lfakiiPencereleri kapadı ve
ydolaşmaya başladı. Buakşatllonates.elli<yerecykrl;,i+ kadına ihtiyacı vardı. ·Nl.ll'fcl:~
tmeye başlamıştı. Bu kadının' bir c::laha yüzünü görmek istemiyordu. Tekrar pencereleri
.vazının çıktığı kadar:
Ben bir katilim diye bağırmak, istedi.
aklarının zonkladığını, beynine bir kanının yavaş yavaş dolduğunu duyar gibi oldu,
bir tehlike karşısında bulunduğunu anlıyordu, Nazmi onu hiç de cezasız
yacaktı. Fakat acaba kendini tanımış mıydı?
İmkansız, diye mırıldandı, tanımış olsaydı peşimi bırakmazdı.
azmi bu köyde Nur'dan başka kimsedenkorkmuy~~lg· Fakat Nur'dan korkusu da bir
ve saygıdan başka bir şey/c::leğildi. Oi halde ne,G~\~t~~lıydı? Nazmi'nin ayaklarına
ak af mı dilenmeliydi?• Hayır• bgr~ • yapanıazdt~r(G''~öylytbir harekette bulunduğu
a• kendini yok bilmeliydL•. ·.OııUJ1içiııvJ,~~:ıif~~kurt-ulıış .. çaresi•vardı;Nazmi'yi bu ziııd~
dan kurtarmak. Fakat bunu .da·.yap~~~l.lf:i.~le.qijqerifaciayı Naznıi'den başka kimse
rdu. Onu serbest bıraktıkları zaman, ya halcik"\tJ}f~ij,~cl:erse?
ekrar pencereleri açtı, dağ rüzgarlarıyla çiğerlerini
istiyordu. ne:rwJi~erw
.aldı• içi bir dereceye kadar serinlemişti. Fakat bu geceyi az:{lp,i.Çi~~İ,~.wde ru:ı.S1.lg.~~~~9~1.(ti¥
· gözlerinin önüne dikildi, elinde bir tabanca ile üzerine yür9-~Şic::Iı ..• Kerı,dini.\Q
·
gecesinin cereyan ettiğhg~ı)liniıı güvertesinde buldu. Rahmi at·
or ve:
~'Alçak!" diye ona haykırıyqrdıı.
Seza asabiyetinden ter · dökerek, .pr
gecesini yeniden yaşıyormuş gibi
ak denize indi, kumlara uzandı. Çılg
ldu, başını çevirip arkasına bakamıyordu.
da bıraktıkları "Beyaz yelkenli"yi hatırla,

gq~

y~~~t

k. konuşuyordu:
''Seza sen çok güzel bir erkeksin."
"Beni sevdiğin için sana öyle geliyor Rahmi."
''Canım hakikat inkar edilmez ya? Ben gördüğii.ıJıij',pi~ş.e,
"Fakat sizin saadetiniz yanında ben ne bedbaht bir.iıışı:wıın:
Rahmi kahkahalarla gülmüştü,
"Yakında sen de mesut olacaksın Seza, hele şuryşµı:ıp~pitş.iıı.,,
Rahmi ona Nur'un büyük çapta bir resmini yaptırıyqrc::lµ.
"Mesutsunuz değil mi Rahmi?"
''Aşktan daha güzel ne olabilir Seza? Çılgınca birbiriıngi ~yyiyoruz."
Hayır Rahmi yalan söylüyordu.
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hemen yerinden kalkarak denize kadar yürüdü, eğilerek dalga1a{rqk.şı:ıd.t, rıiçin fencı
:ünüy9rdu. Şimdi bu dünya üzerinde Rahmi'nin ne işi olabilirdi?
unlar hep hayal, diye; mırıldandı .
.uşmadan, düşünmeden evine döndü. Fakat içeriye girip, kapısırıt},(~p~d.
· yeniden tıkandığını, gözlerinin karardığını ve başına yine aynı.'
yükseldiğini hissetti. Burada oturamayacağını anladığı halde(k.
1

karıştırıyor, okumak için bir şeyler arıyordu.
akşam niçin Rahmi'yi hatırlamıştı. Ölüm kuşunun etrafında kal).a{).~Ş
. Korkudan titredi, sarardı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı,
irdiği ipi görür gibi oldu, çılgınlıklar içinde buhran geçiriy9rdµ.:<~N'
ı. İnsanlar hayata güldükleri nisbette, hayat onlara azap ve ızd!fı:tij
iin.ler yaşamışlardı. Fakat bu mesut günlerin pir gün gelip facia ile netic~Jç
,iliyordu.
İmkansız, dedi, hiçbir zaman, hiçbir kuvvet boğazıma.
yecektir. Bunu hissettiğim gün ben kendiliğimden ölmüş olacağ
kucağına alan deniz, elbette benim için de bir yer ayıracaktır.
ler düşünüyordu? Nazmi'ye karşı alçakça yaptığı tarizitı.ikü~~~ı~şiJ.11
ma pişman görünüyordu. Ya Nazmi tanımasaydı? Bir /~l:l~/)SMt e
da olacaktı. Ya gerisinde bırakacağı saadet cenneti? N"ıır..
2~cJ.<:glç
olabilirdi fakat Nur'a kanmış, onun ikazlarıncı. in~ş
Vı
me çevirmişti. Onun ne mesut bir alemi vardı.
ncerelerde bir elin kalktığını gördü. Kcl,l~j (~9rl.fil
ordu, aceba gelen Gül mü, diy.~ qii,ş~~d.~.\~ll{~~~~~
bi .çarparak oturduğu •. . kqlttığllJ;:I. ..i.i:zçritı.d.@wrfqparJal).d.t ıY:1
u heyecanla bekledi.
apı sessizce açıldı,•.•·•·deritr.p~ ıı~t~~\~~ı2/şeJçııil'-Tllf'g11,\?f>ııd~rl:>aşk.~şı
ahalarla neşe saçarı:ık.içeri·.girdiye.koşar~Seza'nmkq~l~cl,;~tıldı,
Sendeki bu hal ne Seza. Sapsarı bir halde, hasta veoım~~tl?ir insfüıigil">i!;15~~<'l
yıp duruyorsun ne oldu sana?
' ··
eza gülmeğe çalışarak cevap verdi:
Neşesizim ve uyuyamıyorum.
Şimdibert yavruma ninni söyleyerek onu uyuturum,
Çocuk olma Nur.
Yine bu asabiyet neden?
Bugün fazla yoruldum, birkaç gündür gözükın~d.itı., seni de meraklariiğerdum.
İçmedin mi?
Hayır, içki almak için param kalmadı. Hay~~~ zehirlediğin· yetmiyormuş gibi ,
de benimle alay ediyorsun. Teselliyi içki masasıngc:ı ™'~yan bir, insan bu kadar ihmal
mi? Acılarıım, ızdıraplarıım bir kat daha zehirlemek{ve.her)gijn/Jıa)'attan biraz daha
etmek için içkiyi, hem de ölesiye içerek kendimden·geçµıey~ büyi.ik.ihtiyacım vardır.
ssa bu akşam bu arzu ile yanıp tutuşuyorum.
-- Her şey tamam Seza, bu akşam istediğin şekilde yüklü geld.irrı.
Nur Seza'nın kollarından sıyrılarak masayı hazırlaınıya koştu<(Hirçeyrek saat içerisinde
ey hazırlanıp tamam olmuştu. Seza'yı kolundan tutarak nıasay.agqtürdü ve karşı karşıya
dular. Seza bu akşam içmek-istiyordu, Her şeyini unutmak>iç111ek, buhranlarını, ızdırabını
içkiyle yenebileceğine inanıyor ve durmadan •· · içiyordu, Nur aşktan, saadetten
ttikçe, o sinirleniyor ve durmadan daha fazla içiyordu. Çok kısa bir müddet içitı.de
ş olmuştu. Fakat kendini unutacak derecede de sarhoş:ideğildi. içinde dolaşan hayaJitı.;
erindeki hayaletin silindiğinianlayarak içiyor ve içtikçe de neşesi artıyordu.
- Her şeyi unutarak yaşamak lazımdırNur, dedi.
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ek için başta gelen bir şart.
· unutmak mı?
t

Haklısın. Unutulduğumu çoktan hissetmiştim. Beni eskisiigipf\T~eYmec.liğini,
· .çoktan anlamıştım.
ış düşünüyorsun Seza.
oyuna bir son vermemizin zamanı artık gelmiştir Nur?
zlerinizden bir şey anlamıyorum.
arın gidip kendimi adalete teslim edeceğim. Ruhumun huzur ve sükoou11.~:;b~~
dır. Azap ve işkence beni mahvediyor. Bunlar yetmiyormuş gibi bir c.le;~
hbu hayatın tadını bulamıyorum.
·
hoş mu oldun Seza.
n içmeden sarhoş ve içtikten sonra ayık bir adamım.
eliliğe lüzum yok.
cevap vermeden önündeki son bardağı yudumladı. Hayatının damla .da,n:ılı;:ı,
çten gelen bir hisle anlıyordu. Bugün değilse, yarın mutlaka ölecekti ve ölrrı~si
bir insandı: Fakat kendiyle birlikte ölmesi lazlill gelen diğer birisi daha vardıro da
a yaşamamalıydı.
·yle masayı iterek devirdi. Seza çılgın bir halde Nur'un üzerine doğru yürüyordu,
ığlıklarla yüzünü kapayan Nur, kendinden geçmiş bir halde sandalyenin. . üzerinde
çiçek demeti gibi yığılıp kaldı. Seza eline geçen şişe, bi:ırdak,.1<:a.c.lelı>rıeYJIJ."S8.Jqıpıp
e sesinin çıktığı kadar haykırıyordu:
en bir katilim ve ölmeliyim!
a Nur' a doğru yüriif~reki orıu. .Şı;:ı,çl1:Wıtıc.lctq.Jµttıi2:y~ ğğğşfüi~rts,~l,{~
ışlarla bakarak haykµ-dı:
Yarın Nazmi'yi serbestbµ-~lq.ıt;~sırı.
gülen ve yalvaran gözlerle Sezah11nboyııuna. sı:ır
Hayır, hayır, dedi, Nazmi'yiserbestbırakınayacağ:ı;rr.i;;ii~µ;~amam.
Bırakmanı istiyorum ona çektirdiğin kafidir.
Senin yaşaman için ben ölıneğe razıyım Seza.•···.Istersen şimdi be.ni ö14tıperek
· yanına götürebilirsin. Yarın .dı:t Nur intihar etmiş, kendiniidenize atmış diy~fül.jrsin,
etme, senin için ben ölıneğe r~j~.
·..•.
.za bütün kuvvetiyle Nur'u ~?ğ~~l).e bastı, kalbinin üzerine dayadı;' sonw~. başını
:k·· onun alev ve şehvet sa:ç.~/(~8flerine
baktı, çılgın bir•. hava içlııde hiç
acaklarmış gibi koklaştılar, hayva.ı#}ııpgJbidilsizfakat ifade dolu hi~lerle.öpüştüler.

dırap dolu günleri, aşk ve çılgınlık gecelert taj(ip etti; Vadileı:~rgelerı, bahar içinde her
tuldu. Gül'ün dizleri üzerinde aşk efsaneleri söyleyenSe.z~;şiın.c.licliinyanın en mesut
.•-Gül belki onu sevmiyor; fakat sever gibi göründükçe, gerıçJı.cl,:ıınayeni bir kuvvet,
arşı bir yaşamak iradesi veriyordu.
ımak ve sevmek, aşktan daha tehlikeliydi. Gül Seza'ya acıyprdµ. Duyguları içinde>bu
hissi, ona iradesizlik veriyor ve onu her gün Seza ~e2bµlµşmaya · sevk ediyord~.
en gözlerle, ışık sunacak bir sevginin heyecanını duyaır <G~!,?her gün biraz dahı:t
bağlanıyor ve diğer taraftan da kendi saadetinden .fedakarlık ederek onu mesut
çalışıyordu
ül'ün hayatı acı bir hikaye olmaya başlamıştı.v JN"~'nin.. ölesiye, çıldırasıya sevdiği
,ın başkalarına saadet vermeye ne hakkı vardı? GüLbu·hareketini Nazmi'ye.karşı bir
saymıyordu. Gündüzleri Seza'nın heyecanlarıyla · • alakadar görünmek, sırf kendi
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i1 ona· yaşamak iradesi vermek içindi. Halbuki Gül'ün kalbiı1~~.~f1,Ş~Y~<hakikiaşk,
sevgisiydi. Istırap yüklü bir hayat içerisinde yuvarlanıpyglçli>79rciıı.\ Çılg11llığı
1lk:at gönül tesellilerini de temiz aşkında arıyordu.
Gül'ün bir şeyler düşündüğünü hissetmiş olacak ki, hemen dizlitiı.ı~~ğ.ç).J-}$rµlıırak
.e çektive:
·
eler düşünüyorsun kızım? Diye sordu.
azlı bakışlarla Seza'nın gözbebeklerine bakarak mırıldandı:
er düşüncem hep senin içindir Seza, bundan şüphe mi ediyorsun?
Fakat ben senin yanında oldukça, benLdüşünmek biraz tuhaf değil mi? ~~~}~~~~
yerlere bakarak sustu. Seza onu kolları arasında içten gelen bir kııvvetl@J,;ŞJ~!IM\Y@
kşayarak öpmek istedi. Gül ani bir hareketle başını çevirerek Seza'ya maniJ)l~"ll. ..
Hayır müsaade etmeyeceğim, · dudaklardan kalbe inen bir yaranın ne kadar' .t@liJ.IB:eli
pek iyi biliyorum.
Beni seviyor musun Gül?
dağlara bakarak · cevap verıneı,li.·•13ak'.ışl,mda• dolaşıın. renk renk böceklert~~f1,
eriyordu. Kalbjnin sızladığını hişsettit$eza onu Nazmi'nin kolları arasında görcl-0.~~
ıtbilirdi düşüncesiyle hemen ayağa kalktı, Seza da.oturduğu yerden doğrularaki.GiiEün
ııttu ve kendine çekti. Aralarında bir mücadele başlamıştı.
Niçin bu kadar hırçınsm Gül?
Tehlikeden korkuyorum Seza.
Her gün biraz daha çocuk oluyorsun, Fakat. bu çocukça .hareketlerin sana o .kadar
r ki.
ül Nazmi'yi hatırladıkça Seza'nın yanında sıkılıyordu. Biraz evvel ondan uzaklaşarak
·· nmek istiyor; fakat bu vadideki.aşkın.heyecanım da. bir türlü unutamıyordu:
Niçin buraya aşk vadisi deınişl@rŞeza'? I>iye soydu.
Sevişen gönüllerin heyecanı tazelediği, .oplııra•yeni'hayat ve saadet getirdiği için.. 13µ
şuna mı gidiyor Gül?
İçimdeki vadiyi yıkmasından o kadar korkµ,ygn:ımki.
eza

güldü.

. . ·.

Demek içinizde hakiki bir aş~yadisiyaşıyorij~.~fn bundan habeı.-s~ ~~)'Oru.tn...
Hem öyle bir vadi ki oraya ayak atanlar, .y.ı:ı.ş~.anın saadetini;>se;vı.nenin.,ızdw.
an çıkamıyorlar.
j;'
Biraz daha yürüdüler .. ''Perili Uçurum"un önünde dµı,-!
şil ovaları, uçuşan renk renk.kıışlarıgeyrettiler. Tabi.'
erin neşeli . bakışlarıyla dakikalarca J<ep.~ikendiler·
aşkın. ihtişamı, sevginin g"ll.rurucgö2ılrriıld~11okıuı
içerisinde hep Nazmi'yi taha~~edereko~ıııılakoı:ıuşar
du.
azmi yanında olmadıkça, B:ij1tJı~fdininxh.~l8.~~?·~?·~d.e
.e ge:çrrdiği.
rleri teyze ile gezmişti faka(~~i~;~N~fy~.~~g~,
düşünmek·
anlı dakikaları bir türlü unut~jttdu.tA.ccı,~~cŞe.~~i,)'}
endisi.için yersiz bir harekettf/@it:.iSeza'yı.nasılsevebilii,
· Seza'ya acıdığı
nunla korkmadan bu vadide dolaşabiliyordu.
Birdenbire aklına şeytan bir- düşünce geldi-Bu ıı~g~~ill~~~~f~ı;.Jf~ı-~1< yu.vıırlayabilir
u bu suretle ortadan kaldırabilirdi, Fakat vicdanı, .9r"ll. ~µ.;~ar.r~7fiı1d.~n men etti fakat
nm ortadan kalkması lazım geldiğine de inaJ:11y9ı-gıı. ~~y~ycı,tt boyunca çekeceği
bı, vicdan azabını düşündü. Ölmek, öldürmekten çok:.cla.ljı:ıJeliJ.IB:eliydi.
Burasını beğenmiyor musun? Diye Seza sordu;
- Bir gün teyzemle gelmiştim, fakat çok korkunçbkyer de:~~}~?
Bilmiyorum , göremiyorum ki anlatayım. Yazın>gıca~mij~, kışın soğuğundan
an bir kör adam için, bunlar yalnız bir hayal olarakiçimdeyaşayeyl>ij@n•şeyler.
..... .
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bu acıklı hali Gül'de gittikçe tesit ediyordu. Kör bff\iı1~~:~~1Biı1de yaşanan
hayat veren bir kuvvetti, Gözlerini Seza'run gözlerine çevirer~~qp.ı;ı.Jebessüınle
ülüşlerinintesiri altında Seza'nın çektiği azabı görür gibi oluyoı-c.J.1.1.;
zleriniz ne zamandan beri görmüyor Seza? Diye Gül sordu.
dam içini çekti ve mırıldanırgibi konuştu.
qğuştan, ana rahmine düştüğüm günden beri.
yalan söylüyordu. Fakat Gül'e kendini acıtacak, ona ızdırap verer~J#<!gğğlüne
bine sahip olmak istiyordu.
edaviniz için hiç bir doktora görünmedinizmi?
rolünde muvaffak olmuş bir aktörün heyecanıyla Gül'ün ellerini avuç\arıi~iı1~f~~ı.,
a götürerek öptü. Çamlara doğru yürüdüler, bir ağacın altında oturdular;.tekr~
elqar yürüdüler ve içlerinde bir ızdırap heyecanıylabirbirlerindenayrıldılar.
bu hareketiyle azap içinde kıvranıyordu. Sez~'ya • acıdığı nisbette, Naznıi'~.(ge
seviyordu. Fakat Nazmi'ye karşı olan düş:ktifil;üğüne acaba "aşk" diye bir isitrı
iydi? Kalbinde benliğiniesaran,bir sızı duyuyor ve bu sızının ızdırabı içinde ı;ış:kla
ye hazırlanarak, gönlünün sesini dinliyordu:
.•rl, bu gün karşısında sonsuz iki uçurum açılmıştır. Bir gün bu uçurumlardan
bilirsin. Gençsin, güzelsin ve .tecrübesizsin, Onsekiz yaşının. sana verdiği heyecanla,
areket ediyorsun. Bir gün nadim olabilirsin... "
deki bu sesi daha fazla dinlemeden:
Adam sen de, dedi, yarına bu günden sonra girip giremeyeceğimi kim taahhüt
? O halde bu günü yarma bağlamadan hareket etmek en muvaffağıdır.
.asabayı tamamen unutmuştu, anasını, babasını, kardeşlerini görmek istemiyordu.
tutulduğu bu yeni hastalık, kim bilk onu hangi rolların sonuna kadar sürükleyecekti?
ücuduna hayrah hayran baktıktan şo.nrı;ı? , ~alçalı;ır1111 kaşı?ı, içinde tatlı bir r~~~ar
u. Her genç kız gibi o da bu rü~garındsmini pek ~~~eıpişti:(Aşk!Evet; içinde lJutatlı
bir aşktan başka bir şey değj]di: Fakat bu rüzgar ne kadar da güzel esiyordu:
kamçılıyor, aşkı ateşliyor, ruha huzur, ve emniyet ~~fiyordu.
yacağına inanan Gül her şeyi pembe tüller arasında görmeye b~ş1J:~ştı.
ye·•. döndüğü zaman, henüz güneş batmamıştı. Teyzeyi bahçedt>'ig~pğ~f~şlerke
birdenbire karşısında gören Nur, elindeki iğneyi gergefin üzerine l;,ll"al<:1;11"al<:yç1;y: "
'ün gözlerinin içine şüpheli bakışlarla bakarak sordu:
Gene neredeydin Gül?
Öğretmen Aliye ile biraz dolaştık teyzeciği
Ben sana bu kadınla gezmemeni söyleme ·
Fakat ne çıkar teyzeciğim, öğretmen Aliye
Nur Aliye'den kıskanıyordu. Bir defa Seza ile
a atışmıştı. Bu yüzden Nur Aliye'yi sevmiyordu.
.,- Bir daha onunla gezmeğe gitmeyeceksin, diye Gül'efe
Gül. cevap vermeden, sessizce hıçkırarak odasına girdiryı
mak üzere kapısını kapayarak yatağına uzandı.
rtesi gün de hiç
Bütün bir geceyi aşkın>susuzluğu içinde çeşitli rtiya~~l~!i~~f
açıldığı haberini
a çıkmadı. Yalnız Seza ile Nur'un büyük bir kavgadan şqn.p:ı.l;lict
· pencereden haber vererek gitti. Fakat,

*

*

Nazmi kat'i kararını vermişti: Bu akşam .Nur'u: öldürecekti. Sabahtan akşama kadar
rumun kapısı önünde oturarak bir gemi yaptı. Arada bit bıçağını kalın taşlara sürterek
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sinin bir an evvel bitmesi için sonsuz gayretler sarfetti .. ~µ 9~~Yn güzel bir
:ti: "Aşk gemisi". Aşk vadisinden kaydırılıp, rüya denizind.e. ~eçelc olan aşk

iki sevgiliyi, taşıyacak bir büyüklükte değildi. Fakat onlar.birjJ~f
içlerindeki rüya denizinde yüzebilirlerdi. Artık aşk vadisini S.e~.ı:1}~fiil~1;ıl<,
ka ülkelere muhacir kuşlar gibi göç edip gideceklerdi. Fikripi.../ljeı;ı,~;ıw:Q.l'e
la beraber, her şeye onu razı edeceğine inanıyordu.
~abırsızlıkiçinde bekledi. Güneşin batıp, gecenin basmasını dört. g§ı;t~)~~i-!M~s
eçtikçe akşamın etrafı sarmasına seviniyordu. Bodruma girip çıktı, S01lf/;l?~!~~ij
yanarak içeriye seslenmeden Gül'ü seyretti. Gül onun nazarında mul<<.lclcln~B~
. den çok daha üstün , çok daha güzel bir kızdı. Gül'e seslenmeden te~ın~
tırmandı. İçeriye atlamaya muvaffak olmuştu. Merdivenleri koşarak x~.h
odasına geldiği zaman, elindeki·.bıçağıiyice. muayene etti. Bfr hızda teyfn~
. Sessizce yatağa yürüdü ve elindeki.bıçağı bir hızda yorganın üzerine sapl~d.1.
adan bıçağını sokup çıkarıyordu.
içinde geri döndü. Yüzü sapsarıbir halde, kalbLdurmadan çarpıyor, dudaj(lı:ı.ı:,
'ir şeyler mırıldanıyordu. Fakat ne söylüyor, neler anlatmak istiyordu? Bunu
başka hiç kimse işitemiyor,kimse bir şey anlamıyordu.
ivenlerden koşarak inerken; kulaklarını korkuyla bir ses dolduruyordu: "Nazmi
ıyorsun? Sen bir katilsin, başında, yanan gözlerinde parlayan ölümün ışıklarını
musun?

aydan beri "Deniz Köyü''nüırma.. v·. .•.i.?·.•·.s.u.ıarın.•.· .·.·•.· . · . i.d.. .•.a.• ,.>güneşiııt;b·.·.·.••..a.. t. ı.şın
. · .·.·.d· ·.·...··.an .• yarım saat sonra,
~elkenli görünüyor, koyun a~ıldarıncla./\~~~l-1/,yıldızınııı<ct~ii~~a
kadar demirliyor
en evvel koydan çıkarak Akdeniz'e uzanıp>gicli~Q.rdu.
aydır, ayni beyaz yelkenli Akdeniz'de görügiiyor, üç ayd!z.\'':r:)eniz Köyü"nü.~
~ dolaşıyor fakat bu gemiden bir tek kişi sahile çıl<ı.p ne erzak·a11)'0!'/JJ.y de.birişiyle
eliyordu.

. .•

· sahile oturmuş, eliııd.y çakısı, beyaz yelkenli~ft\.~pdineörnek\)[,
tamamlamaya çalışıyor/ ~~u gemi hele bir bitse¥~HiSOJJ. µnµdi 1.1
ı-i sahile oturuyor, Gül'ü tali~),')'ill ederek, çalışmalaiwıahız y~.ri1~.f1
gibi bir gemi yapmaya çalışıyo.r~u.Bu gemi ile Akdenize.· aç~acaki.k,
çıracak ve o zaman Gül'ü elıri;:ışve inciye boğarak mesut e'
··ı etmiyordu.
,
eç vakitte sahilden ayrılarak ~$W¥1<ınezarına gitti.. 13~r~ij~.~~J!~8~>$~~aşı
k Gül'e ağladı. Nur'u ortadan kalclµ-dığ'1-la seviniyordu, C)y,ın~~~}(p~tr~~\İPJ*~
için derin derin nefes alıyor, aya bakaraj{ gülüyor,. yıld.µ;Jı:ı.ı:1;ı .çeşitli isiıriler vererek
ordu.
rvtezarlıktançıkarak doğ~ca aşk vadisindeki odasına. gelcli.+i~~~sı<*Fkayanınbir oda
.e koyduğu kışın yağmuru, yazın sıcağıyla kaynaşan p~ ~er~t· J'ı.T;ur'u. öldükten sonra
· Uçurum"un en sarp yerinde kendine hazırladığtIJJ~s~q~y;ıne~~t>olmakla beraber,
e • yaşıyordu. Bazı geceler Gül'ün penceresine gidereJ.e. saatl~ffe 01t! ~dasında seyrediyor
onunla bir tek kelime bile konuşmadan hemengeri''Perili~çM?Gt\dönüyordu.
Günlerce polislerin takibinden korkarak odasından dışı:ı.t:ı)'a+y~ad.ığınıhatırladıkçaiçi
or, gözleri nemleniyor ve kalbindeki hasret ateşiyle>OüFe karşpduyduğu temiz hislerle
ıyordu. Arada bir çoban Mahmut'un getirdiği bir eknıek parçasıyla karnını doyuruyor ve
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eve sevinç içerisinde geçiriyordu. Bu ızdıraplı günleriniJ,ir-ajJ.f~y;y~l
rıyor, Gül' e dua ediyordu.
bir huzursuzluk başlamıştı. Geceyi gündüze katarak, bu Sxf . .
iyordu. Gül' e karşı içinde duyduğu hasreti yenemeyeceğiiıi
ışarıya fırladı ve bir hızda köye indi. Nefeslerini derin derlıı.
tutamıyordu. Doğruca Gül'ün penceresine gitti, açık pencereq~~X~ijij:·
ynç kız yatağının önündeki koltuklardan birine oturmuş, saçl~ıBruB·
.µne dökmüş bir şeyler okuyordu. Camlara dokunmadan dakikalarcil 9~ğF~ji~fü,

,ynbire·. geriye çekilerek camlara bir taş attı. Gül yerinden doğnıl~~!~~nı
(lü. Kalbi zevkli bir helecanla çarpıyordu. Başını pencereden dışanya~~.~lat
akat-kimseyi göremedi. Tekrar koltuğa dönerken pencerede ikinci.birtı:ış
Heyecanla yine pencereye koştu, karşısında Nazmi'yi görünce
pencerenin içinde bir demet çiçel<:gibiJ,oynı:ı.l:,µ1<.iil<lii, .J.<:9rkµsWJ.daı:ı;;tit···
kaldırdı, gülen gözlerle Nazmi'ye l:,akar'1k:
en ha, sen Nazmi? Diye sordu.
· ... tamamen ·. pencereye yaklaşllllşr/(_fiiliüıı sc1.çl~ırp. J,ir//çjç~iç/>gi!:,f p~~wm
şuyordu. Her ikisi de heyyçc:trıhydıJ.;;ır,
·
çeriye gelmez misin}{azrn.i.'?
·
· mütereddit bakışlarl;;ıGiil'ebakarak:
Fakat nasıl? Diye sordu.
orkuyor musun Nazmi?
· heyecanındantitriyordu:
Hayır.korkmuyor, evet evet korkuyorum!
Hiç .insansevgilisindenkorkar mı?
doğru söylüyordu..iJ!ı.Tazmi her şeyini unut;;ırakbir hızda pencereye sarıldı. Gül'ün
girdi.:Korkudan titriyol'du. Heyecanından terliyq:ı;; P<lawnışıkları içerisinde.renk renk
,r • görüyordu. Gül'ün kolları. arasına başını>onun <J<:.all:,inin üzerine dayay;;ırak
ea.. durdu. Gül de ayni şekilde heyecan. duyuyordu. Ayl;;ırdır kayıplara karışan
'nin hasretiyle içi sızlıyor, gönlü alevleniyordu.
Nazmi, dedi, aylardır kayıplara karıştın, hiç bir inşan bu kadar ihınaly(lilir.mi?
üFünbu sözleriyleheyecanlandı:
Gül, dedi, Kerem Aslı'sına ne kadar hasret çeker bilmiyor ıutısun? J.\ılyç11-ı.m ]eevfaı}sı
.lıt;alarda kaç defa dolaşı?
Efsane gibi bir sevgiyiyaratmak istiyorsun Nazmi.
Sen rüyadan daha güzel bir kızsın Gül.
azmi Gül'ü heyecanla göğsünde sıktı..• Zevkli bakıyor,.pnu se
ilk mesut dakikalarınıyaşıyordu. Gül:.
Oturmaz mısınNazmi? Diye sordu. ;;;\y
azmi. bitkin bir vaziyette koltuklardaı1nı,ğmitıe oturdu.
yordu.
,:. ..··
•1•

1

- Gemimizbitmek üzere.Gül, dedi.
Gül heyecanla sordu:
......, Hangi gemimizNazmi?
,._ Aşk gemisi. Aşk vadisinden hülya.denizine süziilü.pgi~x~~~Jci!~~şlçgerrıin:ıiz.
Gül hayretle Nazmi'nin ••.bakışlarında. birleşen.•. g9zlel'~.,1;'1~~~B~iğiııii hissetti. Acaba
· hastalanıyor mu? Diye diişµndü. Hangi. genıiğ~rı 1:,~~~}~~~~M])Bil'denbirehatırladı,
gemi yapmak üzere olduğundan bahsetınişti,·..K~~t(B~ii',i~~~ denizde.... nasıl
.ürülebileceğini düşünen Gül içinin heyecanını tut~yordıı.i Jo§.c.Wak. onun ayaklarının
e diz çöktü, başını Nazmi'nin dizlerine koyarak rüy~lıbir uyukµya dalmak hasretiyle
a kendinden geçti. Nazmi titreyen parmaklarıyla. .Gül}iin.isaçlarınıokşuyor, içinden bir aşk
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yordu. Gül üç yaşında annesinin dizlerinde uyurke~ q~y~HŞll ş~vkatli sesi
de buluyor, çocukluğunun hasretiyle içi alevleniyord:µ;//~~~v birdenbire
onun dizlerindenkaldırarak dağılan saçlarınıtopladnve yalyç:1rc:ıµbirsesle:
birdenbire sustunNazmi? Diyesordu.
an daha sakin görünüyordu:
tuhaf bir fikir geldi Gül, bilmem sen ne diyeceksin?
anla bekliyordu.
yle devam etti:
den uzakta artık yaşayamayacağımıhissediyorum. Ne olur bu ak.~amgcl:ri>sô
gelmez misin? Orada yaşayamaz mıyız? Bu köhne odada kaldıkça hçr ..
den kaybediyorsun. İçindeki hasret seni yeyip bitiriyor.
.t sen yuvana dönmeyecek misinNazmi?
,ır, imkansız, ben artık burada yaşayamam. fler cl~ kafamın içindedol~ş~t.11
korkusu ve· tesiri altında •buradct<batllll:llllcl.11+, İI'.>cığlar bc:ıµa•yetınez; rgi'llnspçı:ı
adamım.
at dağların da bir kanUJltı yç:1rdır.
n dağ kanunu·d~ye bir kaııUJ1tcl111111ayan bir • adarrıırrı·i~~ş1~.~~/~iiı;l'j~~r¥,
saadetimin 12;dıriibını, .• elemini çektirmiyor. •· Orada biziıntenxyak.ırı/.eoş!li~
iat olacaktır. İnsanlardan çok daha temiz kuşlar; ifadesiz, fa.kat zeµgirr;t~rı.i.~t
beşiği olacaktır Gül. Ne olur sana yalvarıyorum, yoksa sen de mi bu zmdan.
retini çekiyorsun?
çmiyetten uzak nasıl yaşanabilirNazmi?
Adam sen de, tabiatın zenginliğiyle cemiyetin nankörlüğünü mukayese mi etmek
Aldanıyorsun Gül.
su vardı: Nazmi'yi
azmi'nin fikirlerinden.birişçyanlclJ;l1lyordu.Gcülfünbir..• tek
ese -itiraf ederek
tekrar buraya .·getirmek·ve bir miiddetsonrfü da hakika
..• ç.e, kendinden
adan uzaklaşıp başka diyarlara gitmek; EakatlJ.f?y}e bir şeyi
opup gittiğini hissediyordu.
· ·
Gemimiz bitinceye kadar burada yaşam,
çıkıp gideriz. Fakat senden uzakta yaşamaya
iıni•yeyipbitiriyor. Çıldırmaktan.korkuyorum,
Çocuk olma Nazmi.
Keşke çocuk olsaydım,keşke beŞz).,~~ında bir çocuk olarak kalsaydlll1.
Çocukluğumuzu
hepimiz de t~l\fa.iıı:i)irle anarız Nazmi, fakat geç..~n.<
.?
mı.
Saadet içinde yaşadığımız
.çocukluğumuzu hatırı
Gül.
Fakat o mesut gün nerede?
Şüphe mi ediyorsun Gül?
Hayır, endişe ediyorum.
Müteessir olma Gül, beklediğimizgünler elbette gelec~~tffi·
Ben de bunu temenni ediyorum hatta kaç geceler>'faJ.11"j0~ıı, rıu.}(yolda• dua edip
ıın. Gözlerime uyuku girmeden hep seni düşünerek<~~l~d~·T/(1:l~~clen
kaçışına çok
r.dum.Belki bir gün tekrar döner düşüncesiylegecelçrcç ş~ı~~dfşırı1ghatırlıyorum.
azmi gözlerinin yaşardığını.hissediyordu. Kalbinde<G\iil<f~injx~llP-/birheyecan yardı.
nun kollarına sarılmak, göğsüne başını dayayarak..saa-rJer~7i~~Iıırı)ak. istiyordu. Bu, ~e
t.ükenmez bir hasretti. Gül de kalbinde aynı hisleridııyuyor;qdagözleriiıinyaşardığllll
ordu:
Ben sensiz yaşayamamNazmi, dedi.
His ve heyecan dolu gözlerin, kalbinin aynasıdır sevgilim.
·:•;''°;;:,,,",<l/il)'.•t~ı.'·,/< :

i'
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onun göğsüne kapandı, başını gözlerine dikti ve dtrey'ıı~1ç~aı<.l~ıyla>ondan
ilenmeye başladı. Gül bir sahra yolcusu kadar susuzdu. Nazmi m~>~a.~,~ ~rzuyu,
zlerinden okuyordu. Onu bütün kuvvetiyle kolları arasında sıktı, saçlar_IIlJ.\P~\?,~yt
kokladı; sonra titreyen parmaklarıyla gökten düşmüş bir nm~ ~l,0fYls y~~
zünü okşamaya sevmeye başladı. Bir tek tesellileri vardı: Nazmi(trf~Yy.i0~02!<:t~ıı
sonra saadetlerine engel olan Seza'yı da • aynı akıbete uğratınalıydı. ~ğl>,!~s/~yr
·ş tamamlanmış olarak görmüyordu. Bir gece Seza'ya kalbindeki temiz . a.ş.l<::µµt/.it~a.:f;'
tbu suretle onu ikna ederek Seza ile bu köyden kaçabilecekti.
eler düşünüyorsun Gül?Diye Nazmi sordu.
mahcup bakışlarla Nazmi'ye bakmaya cesaret edemiyör1~'. :~.~ııcerenin örıiine
azıni'yi elinden tutarak çekti. Bakışlarında renk renk kaynaş~:.~l~"'lerlehep gusırıa.k
?yi seyretmek istiyordu. Nazmi:
·
Ben artık gitmeliyimdedi.
ellerini ona uzattı. Nazmi onu göğsüne doğru çekerek bağrına bastı ve dakiKalaıjea
an sustular.
er akşam gelmek şartıyla gitmene müsaade edeceğim.
Emredersinietşevgilim.
mi. .Gül'ü saçlarından öperek pencereden bahçeye atladı, bodrum katına korkulu
nefretle baktı. Ve sonra hafif bir ışıkla dağlara doğru yürümeye başladı. İçinde tatlı
ar, gözlerinde parıltılı renk renk ışıklar yanıyordu •. Bu. akş~ çök neşeliydi.
en .süzülen ay ışıklarını içine doldurmak isteyen bir. heyyc~~ 11etes alıyor,
ından eksiketmediği tebessümleriyle gülerek şarkı söylüfQf4~-X~ğJrğıı?~<akş~ Qna
·. ·"Dag çiç.eği" şarkısını çok seviyordn.;Bu. şarkıyı yüzr<l.y:f;'a.y,t~t{rı:ırla.<l.ığylıa.lde/yine
çanı buluyordu.
l onu bu akşamki kadar:.. hi_. "çl,ir zaman_. • ..... <sarh_·>>oş>e
_ tın_•·· elilİşti. :_-.·~.~-~---~_:'ı~_-_•.·~_-·. :_•. _;_•o_·•· _rt_\ a_<l._,an_ ·. •_\kalk_ tıktan
.·. : •.· · ·. : .::: ·.··/i. :.: :•·•·. : : : •. :.,·.· :1>;;t\,.~f"·:1:,,.,::/rıy:<:.:<J:r\":? . . •. .• >
ık aralarında hiçbir.• mani ·-,kalnllıınıştı. Elirde111Jirçtdµr9wg~j;~,~ml~Jı>renkler. sarıl<!
Seza'yı hatırladı. Bunun da ürtadanka.lkını:ı~l/>!I~ıındı.
Sez1;tıi:ffBf~l'tf+~~ikaldırm~
s olacağını düşünerek güldü. Seza her gün,~~''z«}~~~lerde ge~ç~e ç~t);8l"du. Hı:ıtt~
çuruın"a kadar da yürüdüğü olurdu. Bir gün ~Ç~f+~1.tta.t gezintilerini Yl:lij~rl<.en 9n1.tB,
yürüyecek v;ı "Perili Uçurum"a geldiği zaman 011µ bir hızda uçtır~~~l;lij-'
arak canını celı,Y:nneme yollayacaktı.
. .•. . . .
_
. · · < ><
.e mesuttu, yine·gözleri renk renk ışıklarla kaynaşmayı;ı1Jaşlaınıştı:. Her. şexç
, her zorluğu yenebileceğine inanıyordu. Fakat bütün bı.ınlarlabeta.\J.yrGüHµ:gıyş:y.-t,
dı.
okuyan bir sanatkar gibi "Dağ çiçeği"
ma .geldiği zaman, ıslıkla
ekmeği bir hızda yedi ve tatlı pir
ine tekrarladı. Mahmut'urrl
yatağına uzandı. fyiahınuÜa
~u~cual\.
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*
atlı rüyalarla bir gece geçirdi. Sabahleyin neşeli bir ~cıJ~y/ 1.tr1;U1dı. Bütün gününü
da kalarak gemisini tamamlamak için çalıştı. Akşaın'>i~9.¥fWtekrar köye inmeyi
ü.fakat o kadar yorgundu ki yatağına uzanır uzanm,aznyşe~:JJ.~uykuyadaldı.
ü1 odasında saatlerce Nazmi'yi bekledi. Fakat gece ~cıyli. il~rleyip de gelmediğini
e. elbiselerini değiştirmeye bile lüzum görmeden potinlerini koltuğuna alarak sessizce
çıktı. Fakat nereye gidecekti? Onun için iki yol vardı.Ya Seza'nın kulübesine gitmek
1f da Nazmi'nin dağlardaki odasına koşarak onun kollarına atılarak içinin ateşiyle genç
göğsünde ağlamak.
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Fakat nereye gideceğini bir türlü bilemiyordu. Düşüne.eler~>~~~
· Seza'nın kapısında buldu; içeriye seslenmeden kapıyı iter~~10~da;
daha ileriye atamayarak olduğu yerde taş bir heykel gibi d.µrçlµ.
Karşısında duran kimdi?
, hayır,. diye korkunç çığlıklarla evden çıkarak dağlara doğm:~9~
ip edilip edilmediğini anlamak · için arada bir gerisine bakıyor,?~
Yine aynı heyecanla koşuyordu. O kadar yorulmuştu ki nefı.~le ·
a fazla atamıyordu. Koşarken düşüp ölebilirdi. Kalbinin heyeq
.en olduğu yere diz çökerek oturdu.
. . \\ tt
kut bir raııkle yanıyor' ay bütün ihtişamı ile ışıklarını dağlara,
Gül yorgunluğun verdiği heyecanla bir susuzluk duyuyor, · dııç].
Gayret sarf etti. Nazmi'nin tarif ettiği odasına doğru yürüYotg
önünde durduğu zaman gözleriyle etrafı aradı, fakat Nazmi'nin ona
.. fü bulamadı. Bundan sonra geri dönemezdi. Sesinin çıktığı kadar:
·, Nazmi, diye bağırmaya başladı.
dan sesinin aksı geliyor ve "Perili Uçurum"un uğultulartiçirıdeib~
azmi'1 diye inliyordu. Yüzünü avuçları içine aldı ve uçurUII1un k.e:narµıct
elerle fikrini meşgul etmeğe başladı.
. rüyasında saııki birisinin kendisine çağırdığını. dur"-l'~i gy:
layarak kulak kesilmişti. Bu ses ona hiç de yabarı9ı/gcı~yofc.i.
dar benzediği halde bu saatte Gül'ün dağlG117~/B~~~:rı
ıı. Sesinin çıktığı kadar o da "CiüF' çlixı ;~~~~y:
imdi dağlardan dolaşıp kulaklan ç].ioldurarı. ikişyŞ · · · "·
azmi.
ül.
r gittikçe birbirine•··· yaklaştı.} ]Nazmi ay: .ışık.la.rı{içlıı~~</~Y}~jl.1i:'Bir{~/ii~~ .
. na yaklaşamıyordu. "Dağ çiçeği'.' · şarkısını söylemeye başladı; Q-Ul bu se
ve ona doğru geldiğini anladı,
arasına gizlenmişti. Nazmi t
bir hızla onun önüne atıldı ve
bütün sıc
astı. Her ikisi de titriyorlardı:
Sevgilim.
Gülüm.
din diye meraklan¥ak
Bilsen seni ne kadar özledim sevgilim.
,/;\·.
a kadar geldim.
heyec~?an,.yorgunluğundan:ikonuş~yordu.
~~~:~
Sen büyü~;ğir···lwrkµgf?~~ş.~jıı,~~µ~~?Biye hey~~~~ı~~fc.i.µ,
Hayır ko.:r.
•.I<.u.•.•·./degil···"··t.wı
.• .a. . ·k. >..·.a.x.·•·.·•.ç. o·. k.·.
. y9.ruld.ıım····
.... yemeyecek ,,,'b.·.ır'>'':
·(·. ·.·•.':lıal~geldim
,:,.,.ı,,,:,::,.\,i/'
.·.·. ·.. ·,. : :,;:;'., .\ ',
:
.• ,:
> "'.:···.· .·./.~.·
: :,: ,: <.:;''
>:. ' ' ' ' şevgilim,
' '
azmi Gül'iFkollarınarı:rI~r;>'göğünbu çıı~~ışıkları altında sesşµ;qe yüriidiiler.
Sana bir şarkı söyleyeyim mi? Diye Gül'cı sordu.
"Dağ gülüm"den "Dağ çiçeği" şarkısının bilsen ne kad~ hasr~tiııix?yldyorum Gül.
bir gece seninle baş başa kalarak bu şarkıyı dinlemek. isti?[~rıım; Şyı:ı; ç].cı usanmadan
dan bana bu şarkıyı yüzlerce defa söyleyeceğine söz ver bakalJJ))..
Gül güldü. Nazmi Gül'ün gülen dudaklarındaki tebessümlerini)aleylipakışlarla seyretti.
akat genç adamın içine bir şüphe düşmüştü. Gül muhakkak:. ¥Lbir tehlike karşısında
buraya kadar gelmiştir diye düşündü. içindeki şüphe · gözlerii:ıe Yayılıyor ve Gül'ün

t;~j~ler

<

a niçin geldiğini merak ediyordu.
~ Gül niçin buraya kadar geldin? Diye sordu.
Gül Nazmi'nin manalı bakışlarından şüphelendi ve onun<kollarından sıyrılarak indi.
en geri eve dönmek istiyordu. Fakat içinden bir kuvvetin kendini Nazmi'ye doğru
ğini hissediyor ve bir türlü olduğu yerden ayrılamıyordu.
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·stemezsen geri dönebilirim Nazmi, dedi.
Hayır canım sözlerimi yanlış anlıyorsun. Gecenin bu saatincler.t~~J;p~ş~ cl.ı:ığlara
izlediği sırrı anlamak istedim de.
en sana gelmiştim Nazmi.
· Gül'ün sözlerine inanmıyordu, ısrar etmek düşüncesinden.de y~!:;~9
m Gül'ü söyletemeyeceğini hem de onu gücendireceğini biliyor.dıııu~
bakışlarında susmak ve onun kollarında uyumak heyecanıyla çırp~:
kollarına alır" düşüncesiyle ona biraz daha sokuldu ve elini avus,lar
başladı.
Bütün bir geceyi senin yanında geçirmek arzusundayım Nazmi, de<:1.i.
nç adam onu tekrar kollarına aldı, göğsünde sıkarak odasuıı;ı.dqğrukoşrıı.ay;;
açabildiğine kaçıyordu. Niçin koştuğunu niçin y,ılg;~ar/geçirmekte
de•.bilmiyordu. Bir kulübeden . daha küçük • .•. ve. ta,şJarg.fUl: ö+iilnıiiş bir .yer~{Fğ~
azmi:
Odam burası, dedi ve kol kolı:ı içlerwd.eb~~ş~ç~~l~)'~~~l~!B~~~
~elaya ls~'
"1 nemli gözlerle ve dudaklar111cla11x~k-si]ıµeyentebessü.i.ıjleriyle q;clı:ıyı:ıpııl<8fııl<$füüvôr
jığu hazzı bakışlarıyla ifadeye. çı:ıµşıygrdu.
Odan çok güzel Nazmi,idedi.•· Kayalar. üzerindeki<renl(Vr~~ci/l~~ı~,i~.t~,JfA'~~~
la tabii tabiat manzarasıyla burası bir saraya benziyor. Ben bu tabii dek-9siçy:risiıı~~
m sarayları unutacak ve her şeye kani olacak bir kızım, Nazmi bu bana yeter, ını:ıde:rrı.
da sen varsın her şey kafi.
'
· kaç insanı sığacak bir genişlikte olan bu kayaların birleşmesiyle oda şeklini alan var,
en Gül'ün çok hoşuna gitmişti. Issız bir adada yıllarca tek başına yaşayan meşhur
Robinson'a şimdi hak veriyordu. Tabiattan. daha güzel ne oJı:ıpilirdi.
Tabii muhteşem
~'t1\\";T) ..
J içerisinde her tarafta heri anJeıniz; rüzgarları, ışıkları, ba~jlJilı:~ı:ıyatm adeta ahengi
,ıasıl mesut olmazlardı. Aşkve •.tabiat• birbirini· t-ayan
.~\~ll~~j~~i~na inanan gül,
· • · burada mesut hissediyor. •· Sevgisinin bu .dekoı; d:<ı.~~·isinde ~-llifMI~Jt,fi.!;l,. ilahileşeceğine
rdu.
ehtapta gezmeye çıktılar. Gül yıldızların lanib~1~~'11l · da
/ < <.,
a. hazırlanan çiçekleri koparıyor. Nazmi'nin göğs~e yatarak onun bqyn
okşuyor, başını kalbine day,J?ırak oradan gelen aş~µı sesini dinliyor; b
ılgın bir yolculuğa çıkmış ins~~.gibi geziyorlar, dolaşıyorlardı:
Aşk vadisini beğendin mi
>• .·•· Aşk ilahı yanımda olduktan'itlJ,~beğenmez
olur muyum Nazmi?
Gül birdenbire durdu, tekrar "P~JR~'l.Jçmum" a gitmek istemiyordu .• /~:r~
or, orada. onunla dolaştığı günleri::cg;priir gibi. oluyor ve gözlerine birx~~~
geliyordu. Ne korkunç bir hayaldi. bu hayal, O gün elinde bir de~~e~~G(f~
an adamla bugün bir sahilin tenha bir kulübesinde yaşayan adanı arı:ıs1I1.clı:ı.ç9kordu.
- Neler düşünüyorsun Gül?
Bu sualin kendisine bir kere daha sorulduğunu hatırladı. ~~~(xD/tarafindan
duğunu düşünemiyordu. Evet, birdenbire aklına geldi bir !:5Ü1.l ,~\~~~~yı:ıynı yerde ona
da sormuştu. Titredi ve üşümüş gibi Nazmi'nin kollarına sokuldm>JNiızrni:
Ne oluyorsun Gül? Diye sordu.
Perili uçuruma gitmek istemiyorum da.
Niçin, oradan korkuyor musun?
I
Evet, korkuyorum.
Gül yalan söylüyordu. Perili uçurumun korkulacak rıesLiyar~ı?)Nazmi: "Acaba Gül· de
anam uydurma hikayesini dinlemişti; Fakat kimdendipleyelJilirdi?''Gül:
".""' Odamıza dönelim, dedi.
·

ar
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sıl' istersen.
· heyecanla Nazmi'nin kolları arasına. sokularak odaya d.prı~ğJf:ı\(}ül hemen
atağının üzerine oturdu. Genç adamı da kolundan çekereky~ı:t>Q~~rttıı. (3ül,
a oturunca; başını kolları arasına alarak yatağın yanına otU11lilffü bı:ışwcls.<:rll;:ırı
yatağın üzerine uzandı. Bu toprak üzerindeki yatağa uzanış/C)J.}:
e olur bu anda Nazmi göğsünün üzerine kapansa ve kalbwçi\ş
a. İçinde bir teselli ümidininışıklarıyanıp söndü:
üsaade edersen bu akşam burada kalmak istiyorumNazmi? Diye sordıı.
· · gülen gözlerle onun yanına uzandı; saçlarını aheste aheste ol<.ş~~~
ın ışıklı saçlarını okşadıkça gözlerinde yakut . renklerin uçuşunu< §f
yor dudaklarının bir ateşle yandığını hissediyordu. Ne olur bu· aı:µıı.ı
apansa, kalbini dinlese ve orada saatlerce latıla katıla ağlasa. NaZ111l!:.4
isleri duyuyordu. Gül birdenbire yattığı yerd.erı dQğl'l.li,gu., ()nun boynuga ~
arla ve şehvetin lambasını yakarak<gözlerirıi.tı.riçipe l>aj(~ı. Bu .gpzlerde c:ıt
tY anıp sönen, bir ateş. Gül:
çimde bir korku var·Nazmi,diye ınırıldandı.
!Ne korkusu Gül,. çocuk oluyorsun. yanında ben>old~ç~fi~iııe/~Ql"~ 9
hazır, istersen bu akşamdan· tezi· yok, seninle rneçhuhufukl;:ırc:ıcrc.l()ğl'l.l ygll<<tll

~e~~ij.·

Doğru mu söylüyorsunNazmi?
· Gül'ün sualine cevap vermeden onu göğsüne çekti ve ateşten yanan dudaklarını.
uzattı. Gül temiz aşkının ilk }~~e~iııi . gonce bir çiçeğin masumiyeti · içinde
uzattı ve dakikalarca heyecan ve·0:ıi~t~~~.;\~inde sustular. Gül şehvetin kendine
hazla tekrar yatağa uzaııdı. Nazrnic.~Jj~.~ri~~~~f.duvarı önünde iki insan gölgesi
,i oldu. Bir .hızda dış;:ırl~~n;;~lc1dr.·.·.Gü\w~H~~~l"l1)'~1.gidiyorsun Nazmi?"diye çarpan
sine cevap vermeden uza!!lc:t~'t;~. . ·•.. .
· . .
. . ·.
harınanlaşan ışıkları altında bir·· kadırıla bir erkek koş~~~il.\~~ durmadan onları
iyordu. Bütün gayretine rağmen onlara>. yetişemiyor,<~~>Olduklarını tanımak
:yla sabırsızlanıyor ve bacaklarında tükenen bir ku~f~!er >tgşabildiği .• kadar
u. Gecenin bu saatinde bu kadınla bu erkek kim olabilil"dıfi)l])JasFE•lda onun odı:ıs1111
dı. Aklına karışık bir çok sualler geliyordu. Oııl~.a yetiş~i$:~V
ceğini düşünüyordu. Saadetlerinin neşesini boZD:J~yı.r ne haj(
ara hadlerini.bildirmeklazımdı.
0\i'>·
.
ıklar arasında onları kaybetti. Deli gibi sağa solı.r.l<.oşuyor, f~c1,t
yordu. Heyecanla odasına döndü, fakat Gül'ü.<b-ulaJ:I1ay111p,ı.
çıkarak dağlara doğru bağırmaya başladı:
Gül!
ğlardan sesinin aksi geliyor:
Gül!

* *
*
rtesi gün odasından çıkmadan bekledi. Bir yol belkiGü.Lşeliı'i.diye düşündü. Fakat ne
ardı ne de giden. Öğle olduğu halde çoban Mahrnutd~?Ş?l'jinınemişti. Köye inmeyi
ü. Bir taraftan Gül'ün tahassürü, diğer taraftan da kapııınıt1 c1çlığı onu saatler geçtik
erişan ediyordu.
ayatında bu kadar korkulu bir hastalığa tutulduğunu .hatırlamadığı halde, birdenbire
bir yığın ateşin nasıl düştüğüne hayret ediyordu. Gül ona bir gün "aşksız
yacağını"söylemişti. Dernek ki, aşk denen bu kuvvetin ateşten de çok daha fena
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da

inanıyordu. Gül yanında olduğu zaman ateşi hafifliyor,
gelmemiş ve niçin birdenbire kaçmıştı? Hani o burada

l\..cıı,ı.ni:U\.

geçirmeleriiçin Nazmi'den rica etmemiş miydi?
bu kaçış birdenbire nereden aklına esmişti? Şimdi doğruca
kollarına alacak ve doğruca odasına getirecekti. Ya gelmezse'?Jı:nl<:iiil,ş~.
p:ıezdi. Reddedecek olursa, ona yalvaracak, ağlayacak,
etmeye çalışacaktı.
köye nasıl gidebilirdi? Teyzenin katili olarak aranmıyor
i. Teyzenin katili ha? Diye düşündü. Fakat bunµ kimse bilmiyordu.
.till olduğuna dair Gül ona bir şey>söylememişti. Zaten bodruma hapsedildiğirıi
ıl'den başka kim biliyordu. Orada eliııden hürriyeti alınarak bir adamın
edebilirdi? O halde teyzenin ölümü için köylü ne düşünüyordu? Ona ne? herkes
üşünsün, kendine bir zarar .gelnıesin.dekimejsterse•gelshı. Cemiyetin
ğildi. Gül de onun bir katil olduğunu bilmiyordu. Bilmiş olsaydı tekrar
.tılır mıydı? Fakat yıllarca bir zından hayatına mahkum edilen bir adam ı-.;,.,.•• ;.,,,+,n
katil olursa, cemiyetinnazarında bu bir leke teşkil eder miydi?
dam sen de dedi, dünü düşünmekle ne fayda verir? İnsan yarına bakmalı. Evet
palıydı, yarın gelecek olan felaketi düşünıneliydi? Seza yaşarsa, kimbilir onun
elere baş vuracaktı? Fakat imkansız Seza da suçluydu, bunu da yalnız Nazmi
Fakat Seza'nın suçlu olduğunu kime anlatacak veya kimi ikna edebilecekti? O da
izeldi, sevmeye sevilmeye hakkı vardı. Hayatta yaşamak, mesut olmak onun da
0 Bu suçun kabahatım teyzede buluyordu. Seza aldammş veya aldatılmıştı. Bütün
., zehirleyen bir kadının pençesinden onu.>aaN~ k~,~~tı.
Seza'nın Nazmi'ye
esi lazım gelen bir şükranborcu.yardr:<J?pğru.ca Sez~~~J\~ıılHbesinegitmeyi ve
iraf etmeyi düşündü. Evet, .hemer» gitmeliydi. Şe~cı'nıniyi1~l~jf~tğkolduğunu • bildiği
en ona koşmalı ayaklarına sarılmalı ve
kencii~~e\. bcış~~f.aması için
ydı.
c;
·
.
.· · ·
·.•
a kadar odasından çıkmadı, Gökte yıldızlar belirm~~ebaşladığı z~
a yemek getirdi. Bir iyice karnını doyurdu, biraz M~~fla dertleşti. ~;
da ağır bir yorgunluk hissediyordu. Doğruca yatağ~.aC;)p~di ve köye
uyumağa çalıştı. Gözleri göğe dikilmiş yıldızlara tak;¥1P k.aJımştı. He.••
rdu. Gül belki gelir diye düşüııdü.• Fakat boşu boşuna ümitle~z7ordu. Güt-bilirdi? Ya akşam gelmemiş;/~Ycii~:)j#nbilir akşam hangi t~~ <1.ltında,r-y,
di kendini ta buralara atarak riefesi~~~~şti.
. ,.,.
1
e kaçtığı için dargındı. Onu b~Jli~~~en onunla konuşnıcıd~
du. Gelenlerden korkmuş olabilirdi. Nj~rii?nları köye kacl~uJ~I?t~;
görünüyordu. Nereye gitmiş olabilirler~~f,,13el<lermş.olsaycl1,/jIT11JF1~~~1Iqiilartiital<lp
ekti. İçinin heyecanlarım bir türlü teskin eoenıı:X9J.'du. Erl<eıı;1J~~ı><~ak9rkµlu rüya
esi için birdenbire uyumak istemiyordu. Yıldızla.ya, pa·](~~\eıı~&I<eııg~~(kpnuştu:
Babamın intikamım aldığım için müsterihiin;Şlııı~icpıü~;eRe~&!~tl<ııl~ındakimbilir
ap içinde kıvranıyorlar?Adam sen de hiç insanö1dH~te.ıışplltatif1~/çe1<ermi?
'ye düşündü. Yorganım başından aşağıya çekerek/ Giil1üıımija:x~:xıe uyumaya çalıştı.
sabırsızlıkla bekliyordu. Yorgundu bir ruh yorgunlu.~<.Jyi:rı.gyther gün biraz daha
an bir şeyler kaybettiğini hissediyordu. Ağaçlar ~asm~a,<bir ayak. sesinin çıkardığı
1~ yatağından fırladı. Odanın taşları önünde·teyzeyL~öriir gibi oldu, fakat nasıl, o
öldürmemiş miydi? Hayfil, bir adım daha ataı.-::tk. <içeri girdi, teyze karşısında
alarla gülüyordu. Nazmi yüzünü avuçları içine alarak.haykll'di:
Sen, sen ha?
arşısındakiacı kahkahalarla gülerek cevap verdi:

C~~}'f
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daha attı ve:
dedi, şimdi ellinden nasıl kurtulacaksın?
ölmemiş miydin?
.e kahkahalarla güldü:
ı-yanlış.ve isabetsiz bir istikamete sapladın. Yorganımı delik
· gözlerinin içine inen yuımuğu bir kırbacın acıtıcı darbeleri
i'nin yüzüne vuruyor vurduk sonra da "Sen benden evvel
Seza da bu sırada içeri girmişti:
işir Nur, dedi, Nazmi'yi öldürüyorsun.
vet o gebermelidir, bana el kaldıran insan; bundan soıtra benim uuıuuuugu.ııı

amaz, o gebermelidir.
oşarak Seza'nın ayaklarınakapandı, ağlamayayalvarmayabaşladı:
ar beni Seza ağabey.
öfkesi gittikçe artıyordu:
ni Allah'tan başka kimse kurtaramaz, düş önüme bakalım alçak!
Fodadan çıktı, köye giden patikayı takibe başladıkları sırada, arkasında bu defa
ğır çok daha kuvvetli bir kırbaç yiyerek yere yuvarlandı. Kendini kaybetmişti, ne
ilmiyordu.Yalnız kulaklarında teyzenin o korkunç sesi dalgalanıyordu:
YTJçurum'danaşağı atmalıyız!"
iıbu sırada Seza'nın hayli arı sesini duydu:
ayır bunu yapamazsın.
sinirlisesi, Seza'nın konuşmas'ınıbirdenbire kesmişti:
us sersem bu kadar ahmak olma, o ölmelidir,o ölmezse biz yaşayamayız.
akat bunu yapmaya hakkımız yoktur, · onun kanıyla ellerinizi lekeleyemezsiniz.Bu
olur.
ak sen de, cinayetten mi korkuyorsun? Şuna bak sen, sanki bu gibi
şlemiş gibi korkuyor. Ayol bu akşam sende bir tuhaflık hissediyorum,
en bunu yapamam.
· yattığı yerden doğruldu ve koşarak teyzenin ayaklarına sarıldı:
vet bunu yapamazsınız,beni öldüremezsiniz.
a. Nazmi'yi elinden tutarak yürümesine yardım etti. Nur
ibi yürüyordu. İçinde intikam hırsıyla yanan ateş onu her
Nazmi'yi ortadan kaldırmak düşüncesiyle çırpınıyordu.
a sinirleniyordu.Niçin ona mani olmuştu? O akşam N
rada olınuş olsaydı, bugün çoktan ölmüş olacaktı. 1\.fo?tm
ül edemiyordu.
Durunuz, diye haykırdı.
· tereddüt etmişti fakat Seza onun ,.wu.ı.uu.
n bir idam mahkumu gibi Nazmi her
e bir fenalık geçirdiği halde hiçbirini
ül'ü hatırladıkça yıldızlardan onun hayalini ıa:.u.tuu.1".ı,.,..,
· ateşiyle parlıyordu.
aııuıua
yaralı bir aslan
azmi bir saniyenin içinde solgun bir çiçeğe uuıuuuşcu.
Gül, şimdi ona da
yzenin üzerine sıçrayarak onu bir köpek
her şeyine her
:yordu. Bu kız da nereden kalbine girmişti?
tine mani olan bu kızdan da nefret etmeye başladığınıhissediyordu.
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azmi'nin · bu yalvarışları karşısında vicdanının
maklarmı ıslak kirpiklerine götürerek sildi. En acıklı
afızasının kaybolduğunu düşünemeyecek bir hale
yürüyerek onu elinden çekti ve gözlerinin içine bakarak
gebertecek misin Nur? Sende vicdan yok mudur?
eza'nın bu müdafaası karşısında kendi kendine bir kuvvet uu.vuıu
nin önünde dimdik durdu:
peni öldüremeyeceksin, diye haykırdı.
eddüt etmeden onun gözlerine öyle bir şamar attı ki, Nazmi
zehirlenmiş bir kedi gibi kıvranarak toprağı tırnaklarıyla kazmaya ua;::,ıauL,
arşı koyamadığına içi yanıyordu.
akşam görürsün diye mırıldandı.
i-kahkahalarla güldü:
.cir yine seni uslatır.
?' kelimesini duyan Nazmi titredi. Bu teyzenin ona verdiği en ağır
lduktan sonra.jyine serbest hayata kavuşması için aylara muhtaçtı. Fakat
mı tatbik edemeyecekti. Her zaman olduğu gibi uslu bir çocuk gibi
:incir geçirilmesine müsaade etmeyecekti. Peki ne yapabilirdi? "Canım bu da sual
n;ıırıldandı. Elinden her ne fenalık gelirse tatbikinden geri kalmayacaktı. Nur
i. Cemiyete çirkef saçan bir kadının bu dünya üzerinde yaşamaya ne hakkı vardı?
azmi'ye yanaştı ve onu elinden tutarak kaldırmayı istedi. Nazmi:
burada bırakın Seza ağabey, diye yalvarmağa başladı.
ayır seni burada bırakamayız. Artık bodrumda yaşamayacaksın, benim kulübemde
birdenbire korku. içinde titredi. Seza'nmku.lübeşinde kalmak, işte bu imkansızdı.
zakta Seza'nın kulübesinde yaşamayı ölüınle < mukayese ediyordu. Ölmek ve
onun için çok daha hayırlıydı:
µ.imkansız Seza ağabey, dedi.
emen cevap verdi:
için imkansızmış ya?
uradan uzaklaşmama müsaade edinia .
sinirlemnişti:
İşte bu arzunp,.rerine getiremeyeceğim. Sen .ölüp.ceye
mahkümsun. ~~ijgözümüzden ayırdığımız an bii
,;.:/\(
,vam edemedi ,~~~~<etmek istemedie.: Sustuğu
elen gözlerinin h~p;ılendiğini hissetti. Nazıni'nin
olarak acımak duygusu veriyordu.
gözyaşlarına inanamıyordu. O,
albe sahip olduğunu herkesten
at Seza, Nazmi'nin göz yaşlarına
~mı Nazmi'nin yaşlı gözlerine
etmedi. Seza ısrar ediyordu:
Ne olur Nazmi, dedi, göz yaşlarını silmeme
zmi içini çekerek mırıldandı:
Sen çok iyi bir insansın Seza ağabey. Seza'nın içiserirıl~rnişti,< gülerek Nazmi'ye

*

Çocuğum hissediyorum ki senin kalbinde büyük birdertvardır. Bu dert seni her gün
daha yiyip bitiriyor. Meşhur bir darbımasal vardµ-: "derdini söylemeyen deva
ş." Ne olur Nazmi, içini bize dökmez misin?
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rkulu gözlerle Nur'a baktı ve hiçbir şey sövlemecten

ısrar

Nazmi çekinmeden her şeyini söyle .

.µn gelecek, bana yaptıklarınızapişman olacaksınız.
.çinde gittikçe canlanan bir anne sevgisiyle, imana
Diye düşündü. Yıllardır, ömrünün baharını bir zindana
.e>hakkı vardı? Bugünden sonra Nazmi'yi serbest bırakmalıydı.
azdı. Çünkü Nazmi onlar için enbüyük bir tehlikeydi.
akşam onu söyletirim,diyerek yürümeleriniişaret etti.

* *
*
bir gece yatağına kapanarak ağladı. Ellerine ayaklarına geçirilyl1
kadar canı sıkılıyordu ki, birdenbire bu ağır yükleri vücudunda taşıyarak polisy
lmayı düşündü. Fakat merdivenlerinasıl çıkabilecekti?
Uah'ım nedir bu çektiğim? Diye ağlamaya başladı. Hayatımda bu kadar azap
sıl tahammül ediyorum.
kahkahalarla · güldü. Kendi için bundan daha güzel bir hayat tasavvur edemezdi.
ırapsiz, gönül. işlerinden uzak, efsane gibi bir hayat sürüyordu. Ya Gül? Neden
ı:ı:nına koşmamıştı? Eğer onu sevmiş olsaydı, elbette hemen ona koşması lazım
di? Gül'ü kolları arasında sıkarak kalbine basmak, altın saçlarını koklayarak, ince
öpmek istiyordu. Bu çılgınlık gecesinin ihtiyacıyla, yanıp tutuşuyordu. Onsuz
cağını hissediyordu.
kapısının açıldığını-görür>gibLoldı.ı./ Hemyn.<iyatağuıµı)çitıdy
·>girmişti. İki günden beri burada yattığı.halde,kiıı:ıs~p,in,gelmediğ'
nin kim olabileceğine endişe ediyordu? Nur mu, $y~f! mı yoks
ül'ün isminihatırlar hatırlamaz gözleri güldü.
en misin Gül? Diye sordu.
lnış gibi uçarak onun kollarına atılan Gül, hıçkıra
Evet, benim sevgilim.
· bir taş gibi kımıldamadanolduğu yerde oturuyordu. Gül:
oluyorsun Nazmi? Diye sordu.
mi cevap vermedi. Gül:
Bu akşam beni kollarına alıp bağ
Haydi beni kollarında sık senin göz yaşlatl!t'l~teselline muhtacım.
Senden fazla asıl teselliye muhtaç olan be
Neyin var sevgilim.
·
azmi ellerini göstererek:
Görmüyor musun? Dedi, her tarafım zincirlerle oagıi:IIllmı;;,
getirdin. O akşam niçin beni beklemeden geri döndü:n?Kalb:ıış
serbest olarak, başka ufuklarda olacaktık. Saadetimizi
YanılıyorsunNazmi, tek başıma bir dağ tepesinde
Ya1nız başına geri dönmeye korkmadın mı?
Gül Nazmi'nin boynuna sarılarak sustu. Cevap verm~k./.ist~ıniyordu.Hakikaten onun
n bu hale gelmesine kendisi sebep olmuştu. Bu arunda'/kalbinin derinliklerinde acı
duymaya başladı. Kendi kendine lanet ediyordu. Nazmi Gül'ün boynuna sarılmış
kalmasınıistemediğiiçin, onu iterek yere düşürdü. Ve:
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urada daha fazla durmayarak gitmelisin, dedi. Yüzünü görmek istemiyorum. Sesin
anın ıslıkları gibi' geliyor. Hemen buradan çıkarak odanıza gidiniz ve bir daha
ı söylemeyiniz.
öz yaşlarını tutamayarak hıçkırdı. Fakat göz yaşlarıyla Nazmi'ye tesir edemiyordu.
durmadan ısrar ederek, Gül'ün bir an evvel buradan uzaklaşıp gitmesini istiyordu.
yerden kalkarak, çıkıp gitti. Sevgilisi tarafından kovulduğuna içi yanıyor ve göz
.tamıyordu. Tekarar bodruma dönerek onun ellerine ayaklarına sarılarak ağ
ve onunla barışmak istiyordu. Fakat gururuna bu küçüklüğü yediremiyo
erkeğin ayaklarına kapanıp nasıl ağlayabilirdi? Fakat seven bir ka,
dı. Hemen geri döndü ve sessizce bodrumun kapısını açarak merdivenleri ıncıı ve
yatağının yanına sokularak bir hayal gibi dimdik durarak su.stu. Masum ve
akışlarla Nazmi'nin gözlerinin içine bakarak ondan şevkat ve ya,rd,ım dilenivordu.
mı geriye çevirdi ve onunla alakadar olmak istemediğini açık olarak belli etti.
Nazmi'nin yatağına kendini fırlatarak onun ayaklarına ls:apanıp ağlamak istiyordu.
ayır seven bir kadın her şeyi yapmalıydı. Aşk d,eııeı:ı kvwete iıısaı:ılar onun sihirli
arşısında emrettiği ve düşündüğü şekilde inscı.nları.lıarekete sevketmiyor muydu? O
in tereddüt ediyordu? İçinden gelen bir ses · ona haykırdı: "Burada daha ne
? Kalbini bir oyuncak gibi onun eline mi vereceksin? Kendini bu kadar küçültme .
.çabildiğin kadar kaç ki aşkı seni takip etmeye mecbur olsun. Gerçi bir kadın kalbi,
seven bir kadın kalbi, her fedakarlığı yapmaya hazırsa da, sen onun ayaklarına
ağlama, bu hareketinle her şeyini kaybedeceğine emin olabilirsin."
·

°' Kendini şarkı
et bir daha bodruma dönmeyecekti. Onun yüzünü görıpe~.iste
k:(llJa,ran
nefret
· I\ bile men eden bir adama, bu kaba adama kar.şı;~geta iç
taştığını hissediyordu.
·
~'nin bu hareketi, onu her gün Seza ile buluşmaya. s~Jk\etti. Bir g~<beya:~;;bi'r

e

deniz gezintisine, bir gün aşk vadisinde kuşlara ve b~~ içindeki aş~
·
birer . kuş gibi konup geçtiler. Sevda öyle bir ateştir ki,>cliiştüğü yet'
trafını de büyük bir yangın gibi ka,~~ıp gider.
gün yine bir sandal gezintisine. C'ı'~}?7.gr!ctrdı. Seza sandalın bir köşesin4:
harareti altında, Gül'ün dizlerhleı1~~~ş,
denizin musikjşini dittliyo[<'\i
n gözlerle seyrediyordu. Bütün bir g~~ .1,şkın her çılgınlığını te8~Be F!
ahırında büyük bir duvar vardı, bu duva,rJ.;Ş.eg;a'nın geçmesine müsag:ı,g~,.~tm~Y~.
terihti.
di dizleri üzerinde yatan ve görmeyen gözlerle etrafı seyretme?'7 ç~¥Ş~ §~ ı:tdat}J11f
e kim bilir hangi hayaller yaşıyordu. Gül, Se:la için bir nıa~al ~F0isiy~i· Şp:1ll.a ipek
topuklarına kadar uzayan ve . ayaklarında altın. naitıılçrlç rf0~/:ı~¥~a: gark eden,
kızı Gül, aşk vadisinde doğan yeni bir alevdi. Bııigürı7~iy~gis~, güneş kızını
derinliklerinde yaşayan Seza, onunla mesut ve miirefl'alr/)9iı?<lıııy(lta kavuştuğuna
rdu.
ur'dan uzak, saadetin nuru içinde mesuttu. Nazmi'yi bodrtllll.1,~.1,pşettikten sonra onun
yatta hiçbir tehlike kalmamıştı. Onbeş gün için kasabayajnF,ı:ı,<(Kasabayainmediğini
biliyordu fakat bu düşünce ile de bir dereceye kadar teselliBµluyordu) Nur'dan uzak,
kızın kalbinde serbest olarak yaşadığı için, kendini bır.efsarıeler diyarında bir masal
anı kadar mesut hissediyordu.
Gül, sen beni çok mu seviyorsun?
Bu sevgiyisözle ifade edemeyeceğimeüzülüyorum Seza.
Ya bu hareketimiziNur duyarsa?
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iyi birer arkadaş olduğumuzu söyleriz.
imkansız. Nur lokma yutanlardan değildir. Sen onun nasılibir/ ~cıdw .olduğun,u
ın. Tanıştığımızı, beraber gezintilere çıktığımızı, hatta seviştiğin:ıi:z:i hisseders~,
öldürür.
rı bakışlarla Seza'nın .gözlerinin içine baktı. Bu renksiz ve)şµ<ş~/.~8?Jer bir
ını görür gibi oldu. Onun boynuna sarılatak:
, '
, dedi, beni seviyorsan hiçbir kuvvet bizi ayıramaz.
a inanıyorum.
sözlerlııe devam edemedi. Güneş denizin karşısında kıvrak b~
ışıklar onların gözlerini dolduruyordu. Onlar kendilerini birbirlerine
· buluyorlar.
an mavi sandalıyla Nazmi miydi? O idi. Nazmi "aşk gemisi"nde . ~şij~~./0~~
çıkıyordu. Gül ona seslenmek istedi, fakat birdenbire Seza'nın yanın.dç1..9}qllğJ:Il:1,µ
eza:
ereye gidiyorsun Gül? Diye sordu.
çarpan kalbinin heyecanlarını dinleyerek Seza'ya cevap vermedi. Seza te.krijs§ıt
enize mi inmek istiyorsun Gül?
ayır mavi yelkenli bir sandal geçiyor da ona bakıyorum.
kalbinin sızladığını hissetti.
, Nazmi'nin sandalıdır, dedi.
ilmiyorum, fakat güzel bir sandal, Nazmi bana s@qalı .. 9lcl11ğl.lı:J.qfü1

lıi.ç

· şti. Acaba tek başına nereye gidiyor?
birdenbire Nazmi'nin nereye· gittiğlı:ıi. lıatırlıyc:tr~ p.ey~s.@.{.~~~~~
sının mezarına gidiyord11.
elli olmaz, dedi;aradabir/Thf~l>py1~(9~~irı}~~~(çıl(,µ\
denize atlayarak onuns@qahtıa·l<~dc:tr.yü:z;ıneği(clüşündü. E~atipil'~eµ~ire{~ııµ.ıı.\1:)ir
igözden kaybolduğunu seyrederek içi sızladı. Nazı;/;,~~f.'~~Jde onları görınüştü.• .Gül,
an da seviniyordu. O hakaret gecesinden sonra N.,,d~~\",efret
ettiğini söyleyen
söylüyordu. Seza'nın yanında bulunduğ1..1;i.h~de yüı~wR:~)~ bir köşesinde onu
r, • gözleri sanki hep onu görüyordu. Gül, be~i:19eri döner ~JiyJ~\ on~ çok sevdiği
içeği" şarkısını söylemeğe başladı. Sesi/'de~in
musikisi¥!e kttıJ~~y;9r, kalbinin
la gönlünde ateşler yakıyordu.
·
eza da bu hicranlı sesin taşıdığı manayı pek çabuk anlamıştı.
tuttu
:ek. istedi, fakat ayağı kayarak sandalın içine yuvarlandı. Gül · koşat"ak
yordu.
asına yardım etti. Seza şimditgöğsüne bastığı Gül'ü okşuyqraltın
her nedense Seza'nın ko~~l< arasında hiçbir heyecan duyrp,ll~~1.1
·şti. Bir an evvel geri dönmelerlı:ıiistiyordu.
Seza, dedi, artık geri dönsek. Biraz sgnı:cı akşam olacak. Gece denizL.sevuıiygi~;
Seza gülüşlerini ondan saklayarak giildü. Öğleyin biraz geçtikten. sonra de~e

t·

şlardı.
- Nasıl istersen Gül, dedi.
Gül hemen dümene geçerek sandalı koyun istikametine doğru çevirgi.

* *
*
Bodruma gitmeğe bir türlü karar veremiyordu. Yarın teyzenin döneceğini düşünerek bu
mutlaka bodruma gitmeliydi. Hemen yerinden kalkarak en güzel bulduğu mavi
isini giydi. Pencereden evvela bahçeye baktı, bol ışıklı bir geceydi. Ne olurdu bu akşam
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adisine kadar yürüselerdi. Gül eski Gül olarak Nazmi'ye q9t1.qµ,ğiinü ona nasıl
nu nasıl ikna edecekti.
çıktı, saçlarında toplanan ayın ışıklarını seyrederek boqpJp.1.~\i~~Ş~. )'iiriiç\i,i.
ın ışıkları altında, onun kanatları altına .sığınarak dağlan; b~~~!~fi.;~~.~gıek
ırpınıyordu ya şimdi Nazmi onu yine reddederse? Artık kararııµ '3~~~~1: R1J1Jll

apanacak, boynuna sarılacak, göğsüne yatacak ve hıçkıra hıçlqp,)ii~~~,~~~~tı.
eğe cesaret edemedi. Ruhunda duyduğu helecanlarla büyük .J:>ir ~-~!/~~¥a
ihtiyacı vardı. Nazmi eğer onun göz yaşlarına tahammül ed~ı;~l5:,Xt.Qt1.µp,l.ıı
olursa, muhakkak surette onu tehditedecekti.
sen de"dedi. Nazmi tehditten korkacak bir adam mıdır. Ölümle yılJ~~ll.'
J<.ten yılmayan ve bir an bile mücadeleden geri kalmayan Nazmi, şimdi/.()tl."\.l,tl.

.eri mi korkacaktı?

bahçede oturdu. Esen dağ rüzgarlarıyla·.de:rirı. derin. nefes alarak içindeki.iat~ş}
istiyordu. "dağ çiçeği" şarkısını söylemeyi•düşündü. Fakat Nazmi ona bu şarkı~
si.içinrica etmemiş miydi?
ak boduma indi, merdivenleri inerek Nazmi'nin yatağına yürüdü. Fakat yat~ı=ı,
ktu. Bu karanlık odanın içinde. korkuyla titredi. Kendini burada yalnız hissettikçe
akmış gibi atıyor heyecanları, korkulu bakışları bir türlü huzur bulamıyordu.
e yapmalı?Diye düşütıdü.
i'yi çılgınca sevdiğinişimdianlıyordu.
u saatte nereye gidebilirdi?
nbire aklına Seza geldi. Nazmi oraya gitmiş olabilirdi. Fa1)~~.Lbu saatte Seza'ya
hiç de aklı ermiyordu. Orada ne .yapacaktı? Belki de ··>~i~itile hesaplaşmaya
oşa koşa .bodrumdan.çıktrve bir hızda S.ez:alnııı;~!übesiıı,11}1j~}!,\~W~çık pencereden
.tı. Kimseler yoktu. İçeriye girdi. Seza'ıun Y~]~.Y~~ı:ısµıı}~;~~~~lqu. Yerlerde
kaç içki bardağından başka bir şey yoktu. K~i~~X1~!~ş ohlıi~~ar, ~1¥~ düşündü.
sahile indi. "Aşk gemisi"ni aradı fakat mavi yelli'eı-ıJJ;yi diğeı;: . s@sl~ar ar?;şırıda
Korkmayınız, ben de aşka hürmet eden bir insanım. Sinirlerinlz bu kaclm
yınız, sizi Barba Nikola'nııı;fileyhanesinde geçirdiğiniz hayattı:ıııdaha güz~l
acağım. Yaşamağı seviyorş~iJ:>~nimle geliniz.
Fakat siz beni öl~eı •ıte~dit ettiniz. Şimdi de a,şkt. •· .· <W,..• y~
orsunuz.
''kfıf}\:'f: >''
eçhul adam, yerde yatan Nur'~\ylµ(laşatak onu elinden tutup'\~~ij~
doğru çekti. Sisli gaz ıambasınm ışıkJ~k.altmda Nur'un füsıınkarJl5~t
· nemlendiğini hissettik Bµ ezici balnş!ar(;ı:ıltırıdakitehlikeli 1.ıyµmJ.ari
ur titrek bir sesle:
·
Sizin isminiznedir? Diye sordu.
Bu kadar merak mı ediyorsunuz?
Öğrenmek hakkım değil mi?
Meçhul adam Nur'a yatağı göstererek.:
·•· Şöyle oturmaz mısınız?Dedi.
Nur itaat etti. Meçhul adam Nur'un
biraz daha
a yaklaştırdı ve Nur'un gözlerinin içine bakarak:
....... Benim ismimKanlı El'dir, dedi.
Nur hayretle oturduğu yerden kalkarak, odanın bir k9şeşirı.e.şığın.qı:
-- Nasıl KarılıEl mi?
Hayret mi ediyorsunuz? Biraz ışığa yaklaş11:11Z,> l>ıTJçin tereddüt ediyorsunuz?
erimden bir şey anlamadınızmı? İsmim size korkunç.ınu.geldi?
Nur sessiz ve korkak adımlarlaışığa yanaştı, meçhul adam avuçlarını ışığa uzatarak:
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ınız, dedi, avuçlarımdaki kan lek. eleri. taze değildir. Doğuş··.tan./ka,nlı···.••·./.le.• kelerle
sanım, İyi bakınız, istediğiniz gibi muayene ediniz, çekinıneyinitt<
•· ·
hul adamın ellerini avuçları içine aldı ve büyüyen gözlerle/>811~/ ~~~tı;ırı

ekelerine ·baktı. Hakikaten bu ellerdeki kan lekeleri d9ğuştat1\)~~şı;ı1~11
görünüyorlardı. Nur meçhul adamın avuçlarını okşayarak k:~il~k:il~ı:µaj.
ye başladı.
erseniz su . ile yıkayabilirsiniz'. Göreceksiniz ki, bu lekeler yine Ç~Yllf~~.·
.eliyor değil nü? Hayatınızda böyle doğuştan eli kanlı birisine tesa.c.liµ:'.. ytı.ıaj.ş
ba, Merak etmeyinizbunların da kendim gibi ayrı bir sırrı vardır.
.
hayatınız meraklı bir hikayeye benziyor.
.etli kocanız benden size hiç bahsetmedi mi?
· mi? Hayır, fakat siz onu nereden tanıyorsunuz?
casından bahsedildiği an durduğu yerde sarsıldığını hissetti. Bu adam kimdi? Ve
yden tanıyordu. O devam etti:
· benim eski bir arkadaşımdır. Düğününüzde bulunamadığım gibi, onun cenaze
bulunamadım. Rahmi'yi nereye gömdünüz? Mezarını olsun ziyaret etmek
kalbi heyecanla çarpmaya başlamıştı. Yüzünün rengi birdenbire uçmuş,
ndini taşıyamayacak bir hale gelmişti.
nalaşıyorum, dedi, temiz havaya ihtiyacımvardır.
at.sualimecevap vermediniz?Rahmi'nin mezarı nerede?
tkunarak cevap verdi:
u İsviçre'nin beyaz karları arasına gömdük.
iıl adam acı 1 1··1 _,_ _,_ __r , -~,L--~-en
Ierininiçine bakarak:
emek Rahmi'yi İsviçre'nin beyazkarlarvarasına gömdünüz, öyle mi? Diye sordu.
ana kocamı hatırlattığınıza çok müteessirim.
ahmi'nin hastalığı neydi?
ilıniyoruın,doktorlar söylemediler. .\. \.
t:ı?. e
İsviçre'ye götürmenize bakılırsa
demek ~;:vereıudL . Rı;tlııui'ninhiç kan
gördünüz mü? Ben onun böyle b~i/ ş~y:ini;yp.ııtırlamıyorum. Ço
·
,ir masada içtiğimiz olmuştu. O ~aman . ~ı;ıhıui güzel Lübnaı

~ş~~~~t

Fakat niçin bana kocamı hatırlatıyorsunuz?
Çok iyi bir dostum olduğu için hayatını merak ediyorum.
çhul adam ani bir lıar~k:~tle Nur'un · üzerine yürüdü ve . gencıs!l<JtdiJJ.t®i§l::M~aşıı;ıa.
bütün kuvvetiyle onu s~ı:}~~~~~~Fhaykırınaya
başladı:
yalan söylüyorsuıtıiı,/,~~,y kadm, >günahkar. . lanet/( insaıt,/?>~t~~~~-n{!<~~l~
sumız. Rahmi İsviçre'de ölmemiştir, . o Idürülmüştürşsonu<.s~>-~Jc.liirdü,rı,ii:z,. liyf şeyi
~ alçak!
'u kolundan tutarak döşemenin üzerine :fırlattı.. Şiınc.lj/JJô~"-'Zına.. sarılarak onu
istiyordu. Bu alçak mahlukun canını cehenneme yoµ~t111ak;içinbundan başka
çaresi yoktu, bir an evvel o canı cehenneme, ortadankaybQlı)Jalıydıt
ur benliğini saran ezici bir şüphenin ızdırabıyla sarsılıyQrdu.<.Bu meçhul adam
rıin kardeşi Bülent olmasın diye düşündü. Fakat Bülent.Aınerik:a?dayaşıyordu.
onra Bülent'in ellerinin kanlı olduğunu hatırlamıyordu. Boyunun bu kadar uzun
mı da pek iyi biliyordu. Bülent kibar bir çocuktu, hatta Rahmi' den daha güzel ve daha
olan Bülent, ağabeyisinin hastalığı hakkında bir şey bilmiyordu. Bu adamdan Bülent
helenmesi yersizdi.
ö

202

adam Nur'u tekrar elinden tutatak ayağa kaldırdı.
u akşam seni gebertmeliyim, diye gözlerinin içine
geçerek bayılmıştı. Meçhul adam onu kolları arasına
Perili Uçurum'dan atarak canını cehenneme göndermeyi uu:;;uııuJı

ne kazanacaktı? Rahmi'nin intikamını alacağına inanıyorsa,
la Seza' dan intikam almalıydı.Nur'u bu felakete sürükleyen
kollarına alarak yatağına yatırdı ve yüzünü tokatlamaya basladı,
ı;ıçtığı zaman, karşısında duran meçhul adamın nezaketine
esle:
Çok nazik bir insana benziyorsunuz, dedi; hayatınızdan.memnunrııuourıuz,
e münasebet, niçin bu suali soruyorsunuz?
Beni öldüremeyeceğinizi, yalnız tehdit etmekle iktifa edeceğinize
yüzden merak ederek sordum. İyLinsan fena.insandan çok farklıdır.
arı bir dakikada tatbik eder, halbuki iyLinsaritehditle işi oyalamak ister,
azanmda her şeyden, dünyadaki insanlardan.: çok başka bir kalbe
lerimde yanılabilirim. Fakat hareketiniz ve ifadeniz, bana iyi bir insan
rmektedir.
Siz bilmeden çılgınlıklar · geçiriyorsunuz. Büyülü gözlerinizde delilik alametleri
başladı.
onun ne demek istediğini anlayamıyordu. Acaba hakikaten delirmiş miydi? Fakat
labilirdi? Madem ki düşünüyor ve muhakeme yürütebiliyordu, o halde nasıl delirmiş
Yerinden kalkarak onun üzerine saldırmak ve Nazmi'yi dövdüğüi,~\gi bunu da
boğmak istiyordu. Hemen yataktan fırladı ve bu meçhul ad~!,ii,~fine doğru
Fakat gözlerini kapayarak yürüyordu. Odanın penc~rn~~e kadar Ş~¥Jll.Hi/İstikaınette
yürüdü, pencereye geldiği zamandçlııe ·• gelen bir ~~ili~le hemen{
şısında ne Kanlı El ve ne de meçhuladam vardı.<Onij:1~;-ı.içinde ar
yoktu. Rüya görmüş değildi, kapının açık olduğunu ~~~~~i~t[l<:ı:ı,çtığına
ak .dışanya çıktı, merdivenleri bir hızda indi ve doğruca (5-ü.lfiiıı odasınaf
eğildi, sinirli bir halde buradan da çıkarak bodruma koştu, bu.rı:ı,d.ı da kims~
ahçeden dışarıya fırladıve köyün~l<:a sokaklarında bir deli gibi k9şı:ı:ıaya başlad
sokak başında durdu. Muhake;,;~f~) muayene etti, aklı yerind.e?,'d.i. Ş.İfild.~{~
diye düşündü. Doğruca Seza'~j,~~~ş.µıe gidecekti. Sahile d9ğr~y~µıe,;.~9~
/>.Geçtiği sokaklarda bir rüzgar
Sahile indi ve doğr~ça;~p.!ü.p~ye;g
· kapısını ilk defa. olarak kilitlir1iu'l£l9)f'?;O:rlaqıfakat
bir türlü..raç.
kadar:
Seza, Seza , diye bağırdı.
içeriye girmek
sabiyetinden kapının tahta1arırııCı~ırı~)ij~~~~~iJ7~i~it!~i
an ışıltılar, her
u, Her ne olursa olsun, bu. akşam bıırl<.fl-~tYFilır~~~~ı.;?§
evk ediyordu.
onu sarıyor ve bir çılgın gibi · akla hay~Iev0R~~~~~
e ne de birisi
klarıyla kapıya vurmaya başladı, fakat<içel'id~11\11.~erg~!/i~
eriyi
yoklamaya
dan kapı açılıyordu. Şimdi ne yapacaktı, pencerele.rd~~cgi
, fakat bu akşam inadına bütün pencerelerin kapalı oldµş~~~._.
Eline aldığı büyük bir taş parçasıyla pencerelerdell//b~~\~~llll)kırarak
kendini
attı, derin derin nefes alarak koltuklardan birinin üze.r~~'ffili~1T;7e heyecanını teskine
Bu akşam üçü de kayıplara karışmıştı. Üçününde kerı.d!f'.~~1.ijtndabirleşerekona bir
hazırlamalarından çok korkuyordu. Böyle bir harek:etJik:~şışında ne yapabilirdi?
ea İzzet'e gidip ona sığınıp hayatının son yıllarını onurıl;:ı.J:ıaş.başageçirecekti. Fakat
nasıl mesut edebilirdi. Eliza'nın aşkından bir zamanla.rrç'1gınadönen genç adamın,
aşka düşmediğine malumdu? O dağ çocuğundannebeklerıebilirdi?
1

gtlf)jil~~~gµ..
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Gül'ü köye getirdiğini nadimdi. Onu ne ümitlerle bııra-)'.fl.A~!~Şti, )J.eticede
ittikçe güzelleşen Gül'ün yanında o solgun bir demet~\ ~~~~Şl~·>Pndan
başladı. Kıskanmakta da haklıydı. Birden Seza'yı alabiles~~l~i•/i.i(~a,~'ııin
şınasma;.sebep'olacağına.inanıyordu. Velhasıl bu kız her şeyiıı~~~A~lzi~l~~~rqu.
rtak, hem de en kuvvetli olan bir ortak çıkan. Gül'den nefret ..ettp,~)'.~rli·Şlfll\ff,Jnu
hydı. Yani onu da Nazmi gibi arada bir zincire vurmalıydı. Bij.l!ütJJ{:3fartbir
iyacı ¥ardı. Karı kat'i idi. Yarından tezi yok onu da zincire vuracaktı.

pencereden hemen atlayarak dışarıya..çıktı. ve sahile indi. Kqyda, l,);1,a-
ruyordu. Merağı gittikçe artmaya başladı. Bu gemi.de son giml~r~~.x!?~:f~
yaretlerini sıklaştırmıştı: Hemen .hemen her .gece ·buraya. gelip . deı:ni1l~)'8~+i~~
paber ·çikip gidiyordu. Bu gemiden de>.şüphelenıneye başladı, Bu geıniclet.ne
ne olacak, işte bir korsan gemisi. A.l<de~ ilk defa mı bir korsan.,g~.~ş!
alim yer burasını bulmuş, arada, .bir> uğrayıp. g~çiyor. Zaten son . gij.ı'ıl~.ı,-.4~
dolaşan korsanlar, bu denizleri cehenneme çevirmiyormuydu?
.. celeri bir dereceye kadar doğru qlalJilird.i..• I3şkışlanm>.gemiden ayıraıru:ıya.ı.-~
Mayi yelkenliden bir. sandalın>sij.zjilerek sahile doğru çıkmak üzere olduğ-qtı.'ll
atle bakıyordu. Denizden ışıklarla-parlayaadalgaları üzerinde yüzen bu gemide µç
ı. Hemen yerinden kalkarak koya doğru yürümek istedi. Fakat ..arkasından gelen
ir rüzgarın darbesiyle kumlara yuvarlandı. Başını geriye çevirdiği. zaman Seza'yı
idu. Nurbir hızda yerinden kalkarak.ona sokuldu ve ilk sözü:
vuçlarını aç bakayım, oldu.
merakla sordu:
Avuçlarımdanne istiyorsun?
Av diyorum sana avuçlarını görmek.istiyorum,
heyecanla onları muayene
~'öir.şey anlamıyordu. Avuçlarını Nur'a uzattı,
Jfşıfuıaya, avuçlarınıniçinde yoğurına)'a.sJ:?aşladı. S'
Fakat ne yapıyorsunNur? Diye sord'L!.t!
labiliyordu:
'un içi-serinlemişti,şimdirahat rahattije
,Seıfdeğilsin, sen değilsin, diye inledi.
:Fakatne oluyorsun Nur, delirdin mi?
"
Galiba delirmiş.ıolacağım.Avuçların kanlı"değil ya? Oh müs(
.µphe kalmadı,
tr, ve genç adamın bit heykel azaı:rıetr
narını onun boyntJ'."
ani oldu, şimdi Nur'dan fazla genç ad
.. ğsüne çekmek isted'
ştıı
Avuçlarımaniçin baktırtfi~i~i~i~~/t~.~.~ sordu.
enç kadın heyecanla onu göğsij.p.e çe;k:i)'~t~~i.
Seza dedi, sepin avuçların hiç kanlanın~Şıı~~ij~,
Ne münasebet Nur fakat sana ne olınuşb'ı.ı1*a,n;ğ~'
Bu akşam yalnız seni öpmek istiyorum, yar111 ijc:n11.1ş
Meraklanıyorum.
Hayır şimdi seni, yalnız öpeceğim. Bu akşam lıyp ş~~jil<~!tıı~dstiyorum. Zaten
ayfi ilerlemiş, nihayet beş altı saat sonra sabajı .ql~~~:·:(<i:Vei geldim fakat . seni
dım; Kapı da kilitli idi. Pencerelerden birini kıraraj.<... /iç@riy@. girmek mecburiyetinde
(fakat seni yine orada bulamayıncasahile indim.
i.: Ben korsanlarla görüşüyordum.
Ne,korsanlarla mı?
Evet bir altın kaçakçılığıvar da, ben bu işte faal bir rolalacağım .
.·.:. :. Fakat sende korsanlık yapacak kuvvet göremiyorum.
anım, 'dedi,
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Ne yapalım zaman bizi buna da teşvik ediyor. Elimizde glı:n.l.ğflIJ.(lıer/Ç'1t'eye
ecburiyetindeyiz,
atle aynı Seza'nın avuçlarının içine baktı ve:
dedi ellerin kanlı değil demek, hiç kanlanmamış ım?
lerinden bir şey anlamıyorum, bu akşam bu kan meselesi de nereden.çı.lcfap
.erin hiç kanlanmaımştır, değil mi Seza?
bir defa.
adın sarsıla yıkıla ağlamaya hıçkırmaya başladı. Kalbi heyecanlay11111ı~;Jg(_)_~~#i.,
aşlarla dolup boşalıyordu. Seza onun göz yaşlarını silerek kalbinin "üz.er'
'
11:derifı bir heyecanla sıkmaya başladı .
.çin bu akşam hep durmadan kandan bahsediyorsun Nur?
Sçllla çok ihtiyacım vardır Seza. Bilhassa bu akşaın. 1üny/:llllll em ~
götürseler, orada rahat bir uyuku uyuyan1a,111.i Fa.k't ~Y:~ ~Hlül)e.n.~en~~
ıı;ıcla uyumak, bana sarayların ihtişaı:rııı:ıı: .µn.µttµ:raçaj.(<¥eufüıtı,r1c:ıt:t11t1yc:ıcal<.-t;[SffŞ~~i
n{reddetmeyeceksin değil mi? .
.
.em bunları · söylüyor . hem de\ Seza'nw-iaVllçl~ın.1a$'8~~~ı~~sC,~ır~
n onları ovuşturuyordu .• Nur• bütün• zevkini yaşamasll11,r h~ye9.;,~~~a~t!~y~
arak. hatta bu köydeki servetini başkalarına satıp savarak başka. diy'11'1arc:ırgq£;n4ig
.yordu. İçinde bitmez tükenmez bir.ızdırap kaynağının aleylendiğinihisşediyor<.hı.
lları arasına sokularak yürümeye başladı. Bu sırada sahilden bircatlı geçti> Tozu
arak yol alan bu atlının sırtwda giden yolcuyu Nur bir saniyede tanıımştı. Fakat
ona hiç bir heyecan· vermedi.
atlıya bile bakmak istemiyor've yalnız Seza'nın

o

alı · bir kuş gibi sığınarak yürüyordu. İster atlı, ister korsan gemisi, isterse
elip geçsin, onun hayiıtında Seza' dan başka kimse; ~£~ir değişiklik yapamazdı.
ütün saadetini feda ettiği günleri hatırlıyor ve sevinç için<ıteıjy;µrilyordu.
reye gidiyoruz Nur?
emen heyecanla cevap verdi:
şk sarayımızaSeza.
kahkahalarla güldü.
ıı saray nerede Gül?
Kalbimizdeki sarayı anlatmak istiyorum sevgilim. Be.rı içimde m
yaşayan bir kadınım.
Seza'yı heyecanlandırmak.istiyordu. o meşum gecenin\hatırasıyla.18
kolları arasında bir pe:rL gibi se;vp.a padişahının sarayına girnıe~
.U.

iraz daha çabuk yürümez miyiz Seza?·
Sen nasıl istersen Nur.
ç kadın bir an evvel kulübede olmasınf!tfili~.~ .ile yalnız ye ~~~ı7r~s-~t~~~~eceği
ğY; baş başa kalmasını istiyordu. Bu akşaın. ~.o.dan ne Ş'11'~t>.n.n\ cl~ ~z;ıınt~~ylu aşk
t dinlemek istemiyordu. Onun boynuna sarıl~a.k ye>onaia~-~ -~rl\~qyleyerek onu
sında uyutmak istiyordu. Birdenbire analık-t<lP.¥sııı~rı ~a1n.£H,t11lUlYff<başladı. Yine
k istiyordu. Seza'dan olacak bir çocuğum hasretiııi çelap.en~Cb_aşl~dı:Bir çocuk
ateşiyle yanıp tutuştu. Peri gibi bir kızın arzusunukal?~cie.;iy7n.emiyordu.Allah'ına
ek bu akşam Seza'nın koynunda heyecanlı dakikalargeçiri:rken.ona bir çocuk ihsan
istiyordu.
lübeye girdikleri zaman her ikisi de derin derin nefes<.aldılar. O kadar çabuk
şlerdi ki, şimdi odaya girip kendilerini koltuklara / attıkları zaman, ancak
arını hissettiler. Nur biraz dinlendikten sonra. keııdi eliyle lambayı yaktı ve
yanına diz. çökerek onun dizleri üzerine başını dayadı. Nur, şimdi ışıklar altında
yüzünü daha iyi seyredebiliyordu. Sanki yıllardır birbirlerini görmemişler gibi
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şevinçle bakıyorlardı. Nur dayanamayarak içindeki büyük arzrıyµ,in"h.?i.ı-çl.@#~iı-ı;riSe:z:a'ya
Bir çocuk istiyorum Seza, sana baba diyebilecek altın bir bebe~eill#y~çµı-:t/y~<iır .
sendedir, istersen gönlümün bu son arzusunu benden esirgemezsin.
Ben.Allah'mıyım Nur?
Ne farkın olabilir? İnsanlar bir Tanrı kadar kuvvetli değiller • .• IIlİclirşii)~.
ıde oları insanın, sanki Allah'tan ne farkı vardır?
~Nur'un isyan dolu sözlerini reddederek ayağa kalktı:
'I'övbe etmeni istiyorum, Allah' a dil uzatıyorsun, sen bu akşam çıldırmışsın.
Hata mı ettim Seza? Doğru söylemiyor muyum Seza? Niçin benii a,z~~~(.)f~~~
., i çocuk istiyorum, biri kız diğeri oğlan. Oğlanın ismi Güneş, kızın isw-1.;cl~f..~t
... Hatta bir üçüncüye de Yıldız ismini verebiliriz. "Deniz Köyü"nün .?iftliğinde
olan Güneş, Ay ve Yıldız birbirlerine altın toplar atarak, altın oklarla katl.~t
eğlenecekler ve biz de onların eğlenceleri içinde ömrümüzün son··yılla.rıpı.· ·
çireceğiz.
a· · birdenbire aklına geldi, Seza' dan doğuracağı çocuklara cerpjyette. n~şi .: ~ef"
Onları piç olarak azap ve ıstırap içinde ömürleri boyunca l(e11clMer~e<c~anet
klen miydi? Fakat kim kimden? Şehirlerden, kasabalardan uzalda;isefs~y~~. l(p~r,
.• sarayları arasında yaşayacak olan bu üç kardeşin bir e}nıaclatl./~~t~)"~ ~etcI~er~
deeekler onların piç olduklarını nereden bileceklerdi..Bll ~~)"/~~~li~~!~if]~a.tl~a.
';·ş·bir köy yoktur. Oı;ılara Hızır Aıeyhüsselaın'µı• e~ş111clatl.ypı:ıJ:ı.seğeçekler
bit elmadan üç yılda dünyaya geldiklerini, hil<:aye ecleseiercl,i;
ine •· h~lyalara dalıyordu. Herrıen •. ·t~e
a .alarak lambanın ışığ111~<?e~~ı·cJ~
bir tek kan lekesi görerı:ıi~C>f~1:1-·"r~errınw~??
dudaklarına uzattığı.·@u.cl~~.la.t'~i,~~i~ıe-y/.~···~
tam ortasına büyükçe birJaş parç.a.sının düş~··
.çinde odanın sağına soluna bakıyordu. Yü:z:üıtr~~i/renk kalınan11ştü!iS~~~'nıRavuçlarını
rma götürerek titreyen-asabını. teskine çalışıyordu;Qdanın ortasınabi.ı-.i!tjp,pitaş daha
uhrevi bir. seda odanın bu. sessizliği içinde derin akisleryaptı. .
.
Güneş, Ay ve Yıldız dünyaya gelmeden siz, dünyacla.n göçeceksinizs
her ikinizin de avuçları içirı~edamla damla kanlar gör~çel<siniz.
fi heyecanla evvela kendi ~~çları içine sonra da Seza.'nın avuçlarına b
ilerde ve ne de Seza'nın a~çfl111da. bir tek kan lekesi görenıiyordıı.
rkulu gözlerle Seza'ya bakar~şq~dpJ
Bu-sesi.sen de işittinmiSeza?Y-<5~Ş~KRatl.a.mıöyle geliyor?
Hayııvben de işittim, fakat avuçlarıp1cla;kan.lekeleri yoktur, değilnıiNur?
Hayır öyle bir şey göremiyorum.
Ya sizinkilerde?
Benim avuçlarımda da öyle bir şey yoktur.
eza merakla Nur'a sordu:
Demin hep kandan bahsediyordun Nur; hatta birkaç defa avuçlarıırııiyoklayarak bana
dan bahsetmiştin. Bu kan hikayesi de nereden çıktı?
ur'un cevap vermesine fırsat vermeden aynı ses tekrar işitildi:
N azmi'yi serbest bırakmazsanız, kan avuçlarınızı değil, beyinl~rirıizisaracaktır.
ur Seza'nın ellerini bırakarak pencereye doğru yürüdü, fak:at?birisinin dağlara doğ~
inr gördü. Pencereden bir türlü ayrılamıyordu. Kulaklarını\clolduran onun kork~ç
çırpındı. Bu ses ne diyordu? Evet "Güneş, Ay ve>Yılğız?dünyaya gelmeden siz
dan göçeceksiniz." Seza da olduğu yerde heyecanlanıyordu. Fakat bu sesin sahibini pek

L
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ştı. Ne kadar değişik ve ne· ka1~ korkunç bir ses. olıµ-ş~c.olşı.ın, dikkaı edildiği
9yunu oynayanın kim olduğu pek çabuk anlaşılıyordu.
e bakıyorsun Nut? Diye sordu.
pencereden ayrılrneyarak cevap verdi:
ağlara doğru birisi koşuyor da ona bakıyorum.
opallayarak mı koşuyor?

ayır düz adımlarla.
ayret!
· olabilir Seza?
cevap vermedi. Nur pencereyi kapayarak geriye döndü ve Seza'nın yanıt1a.9tµxaj;flk
çları içine aldı ve okşamaya başladı:
emin size kandan bahsetmiştim.
erak ediyorum, anlatmaz mısınız?
evde geçen vak'ayı korkulu bir sesle Seza'ya anlattı. Kalbi heyecanlarla çarpıyqı-<.lq..
anlı El'in sesi bu sese benziyor muydu?
ayır, hiç de benzemiyordu.
minmisin?
Fazla heyecanlı idim, belki unutmuş olabilirim.Fakat Kanlı El çok nazik bir sesle ve
ütün hassasiyetiylekonuşuyordu. Rahmi'nin çok eski bir arkadaşıyrmş.
Fazıl almasın?
Esma' dan da bahsetti.
bir dakika düşündü:
Fakat Fazıl Esma'yı tanımıyor. Bu başka birisi olsa gerek.
'nm gözleri önünden Rahmi'nin sayısız arkadaşları geçmeye başlamıştı. Hepsini
.uhakemeederek düşündii. Fakat bir türlü kat'i kararını veremiyordu Nur:
Aşk vadimizi cehenneme çevirmek isteyenler vardır, dedi.
. Ben sana Nazmi'yi serbest b:ır&k:rnan için rica etmemiş;,nıiydim? Fakat sen beni
erek yine bildiğin gibi hareket et~~/Fakatuµutma•ki }l~·zındanda kaldık so
daki hayatımız zorlaşacaktır: Gül,iôha yardım ediyor.. ·
Gül'ün ona yardım ettiğini Seza'nın ağzından işittiği zam.anheyecanla ayağ.
ellerine sarılarak yalvaran bir sesle sordu:
e diyorsun Seza, Gül ona yardım mı .ediyor?
le tahnı4t~diyorum.
u akşam/Ii~
.. her ikisi de meydanlarda yok.
··,Jl••,/;c,·
aradım; fıiİğit hiçbirinide bulamadım,
Son günlerde korkulu riiyalar görmeye başladım. Hava hiç d
r gece Rahmi'yi, ölüm ve mezar taşlarını görüy6rum. Dün gece
ldum\ Bir kan denizinde boğuluyordum. Fakat hayret değil mi b
armış. Son dakikada Gül de yardımıma koştu. Fakat öyle olduğu
üzerinde bana bakarak gülüyordun. Sana koştum, ayaklarına düş
· reddettin.
Seza'yı teselli eden sözlerle oyalamaya çalışıyordu:
Rüy.1 bu, dedi, insan her gördüğüne inanmaz ya.
Zaten hayat nadir, bir rüya değil midir? Rüya kadar güzel olan başka bir şey olmadığı
ta rüya demekte ne kadar haklıymışlar.
heyecanlı kalp vuruşlarıyla Seza'ya sokuldu. Onun göğsüne başını dayayarak
dinlemeye başladı. Oradan gelen sesler ona tatlı bir heyecan ve zevk veriyordu.
onun kalbine bağlayacak olan genç kadın bu akşam ondatı aşk dinliyor ve
mı bu güzel adamın kolları arasında tatmin etmeye çalışıyordu. Belki hayata
/.j\•.
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·· zlerini kapayabilirlerdi. Bugün değilse, yarın; neticeyle: ·• öliiırı~yıı/ başka ne·
en geçen yılların her gün biraz daha kendini ihtiyarlattığını hisseğiy9ı-d.1,1.
cHr,. aynalara bakmaya korkuyordu. Orada, gittikçe çöken güzelJJ.~~<j.y~~Y
endinden uzaklaştığını görerek kalbi sızlıyor, ateşlerini tutaınıy%ı-)0
geceler
belemek istiyordu. Seza'ya seslenmeden hemen aynanın karşısırı~8ş~çfj;
rvettiği vücudunun ve çaldığı güzelliğini bir son defa daha ayııc:1,d.
şeyler mırıldanıyor ve titreyen elleriyle soyunuyordu. Evvela pqt'
sütun güzelliğindeki bacaklarını örten ince çoraplarını çıkardı. • Bir
ce uzun bacaklarını aynada seyretmeye başladı. Seza'nın buradaki.ınev,
ona; yalnız:
de soyununuz, dedi.
ları çok güzeldi, aynı teravetini taşıyabildikleri için onları öptü, Sonra e
qe bir tülün içinde ışıl ışıl yanan vücudunun ahengi, gözlerini . şehvy{iı1r,
ilk; gönlünün üzerinde ebediyen sönmeyecek bir . . lamba yakJı. .~:ıı)~
rnıhteşem vücudu aynı güzelliğini ve • aynı tazeliğlııi üış:mıalctW\P.teYil1Il tedii
ınasının onu sürüklediği bu ıssız köyde. her • şeyini kaybedeceğini s~Y8tı
üşünceleri ne kadar hatalı imiş. O burada bu köyde tabiatnıtze11gitiµği/iÇ~Gışiıı1
ayatından çok daha mesut günler yaşadığını biliyordu. Fakc:1,tiçµıdyJ_(i ~ı.ı
ı:ıh.bir unutabilseydi. Kendini dünyanın en mesut ve enNıl1Jij'a1'ğ~i11ş~}~~y~c
lıisleri yenerek, aynanın karşısından ayrılmıyordu .•••• Bı:ı.Şllll/Çteyifmted.teıı.;:Şte

bjr

~t~8\

i

arım elma duruyor mu Seza?
adam ayaklarını sürüyerek ona)¥~.l~~fl 0~;\a~~
la1'·~J~1Ilı
endi kendini aynada .·seyred~1:.1.l>Tı.ıı-'l.lJJ. s..~~1a1'~ 8~~~i'~!';ğ~§l~~ı.,
ersiz heyecanlar duyın,ay~ B~§!~ş1:f·•'?x1:}-~ ~cığllllll.işcıç.Ia,rnı1:\91.(şaı-ken
arkı söyleyen, genç adanı,b~q.eııl:>µsesµsfµve yalvaran bir sesle:
azmi'yi artık serbest bırakalırı:ıiNur, dedi, saadetimizi yı.lql:ıak istenıiyqrş~, onJ~1.t1
ine itiraz etme. Hissediyorum ki birbirlerini çok seviyos
hemen ayağa kalktı, asabiyetinden saçlarını dağıtıyor ve adetayü~ü tokatlıyor.ç};j,:.
İşte buna tahammül edemem Seza, bu imkansız bir mesel~d.ir. Bu fikirq.~1:1.
·• rica edeceğim.
Yine çocuk oluyorsun Nur. Bu çocukça .hareketlerinden daha ne zaman
eksin?
mi ile Gül'ü, serbest bırakabilirdi. Hatta q~~µı • birleşmelerine yardım edebilirdk
·~lerini her nedense Seza' dan gizliyordu. Fakat birdenbire buna karar vern:ı.ek
dı. Onlar aralarında yaşadıkça kendilerini daha salim hisseden Nur, lıi~bir .:zaımın
)ı hürriyetim geri veremezdi, niçin başka başka bahisler açıyorsun-Seza? Diyy sordu;
11ç adam cevap vermeden koltuklardan birinin üzerine çöktü.
bir yılan gibi tekarar aynanın önüne süzüldü. Beyaz bir · yılan güzel.qlabili.r?ıniydi?
denizinde duyduğu üşütücü soğukla titremeye başladı. Aynalar, her/nedense bugün
· edecek bir güzellikte göstermiyordu. Genç kadın içten gelen<zevkli bir ürperiş
anan şehvetin ışıklarının ona verdiği heyecanla silkindi, üzerindeki ince tüller bir
alinde yere yığılmıştı. Nur şimdi tamamen çıplaktı. Vücudunu aynada doya doya
Seza'nın bu aşk ziyafetinden mahrum oluşuna içerliyor ve onun görmeyen
inda heyecan yaratmak düşüncesiyle ona konuşuyor, çıplak.vücuduaıı onun göğsüne
ve şehvetini gıdıklamaya çalışıyordu. Görmeyen gözler!••·Saadetin/rüzgarlarına bile el
acak kadar zavallı olan gözler. Izdıtapla tutuşan ve karanlıklar içinde tek başına ilahi
et gibi hüküm süren tahtsız taçsız bir kraldan saııki onun ne farkıvardı?
Çok mesudum Nur. Bana hayatta olan mücadeleıni zaman zaman unutturuyorsun.
Güneş ve Yıldız'm sesini duymaya başlıyorum Seza.
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k romantikleşiyorsun Nur.
na bir kere olsun "Nur'um" desene Seza.
'run! Ömrümün tek kadını .
.çemin tek erkeği.
isi de yalan söylüyordu. Halbuki her ikisi de ilişkilerinin ya.lı;ı;rıı.~/0~i4~~e
için mesuttular. Öyle bir saadet ki, kendilerine ızdıraplarını unutturııyorpye qplclt"t
nnetine sürüklüyordu.

,odasından sessizce çıktı. Teyzenin pencerelerini birer birer muayene: ettik:te11/s()ftra,
verdi.
eyze bu akşam yeni yolculuğa çıkmış olacak. Odasında hiç bir ışık görünn:ıüy()J.".
eye doğru yürüdü. Gözlerini bodrumun kapısından ayırmıyordu. P~l<l~~
,ı:ısarak bodruma doğru yürüdü. Kapının önüne geldiği zaman içeriye. girrrıekte
diyordu .
.. lerde teyzeden korkuyor, Nazmi'den korkuyor hatta Seza'dan bile kork.uy~t~ij.
de kalbinde yer alan şimdi Gül'den başka kimse yoktu. Nazmi'yeteuıiz his.Ifftf
Gül, Seza'yı acıyarak seviyordu. Fakat son hareketleri. karşısında onun 4~ rı,~
öğrenmişti. Nazmi bugün kalbinde yaşayan tek erkekti . • Dp~r~çı;ı
0iy~ 9~4i2
erden inerken kalbinin heyecanla çarptığınr.·.hissediyqr<lıı: Gaz.<lambasının·•titrek
da Nazmi'yi serbest görünce sevinçle. 011µ11<1<9
çlarını okşamaya, yüzünü sevmeye>fu~şl~~f;
ana artık darılmayacaksın değ~~,~~0
akat sen de beni unutnıa.ya9.~.~1Illilfi~1*f~Ü
ercinler gibi burun burunako~ı;ışl,Ij~1.~i.il:
Sana mühim bir haberim vardır ~~}~<ii.
· hayretle Gül'ün süzgünbakışl~ı:iıaidalmıak sustu.
ç kız aynı heyecanla devam etti:
Teyzeye birisi musallat olmuş kendini öldüıt~çe1Q.11iş.
· içini çekerek .
"'
Teyze rüya g~ypr, dedi, buhran geçiri~i\ihci.a farkında bi
amamen delirdi, çi~~~9- çıktı.
mı~,'.
korkulu gözlerle :g~ijğ.ep. gizliye Nazmi'nin a~ç!clt"ının içine bal<ıyotg.J.J.1 Nazmi
bakarak:
·:(j(JW>i
· ·. · · · · ·
" · · ·····

.iç.~

O Kanlı El hikayesi mi?:
sına giriyormuş, geçen gece betiden yardım istemiş,
Evet birkaç geceden
ormuş:
aber yatmartıızı istiyor. Ço
, halin yamandır. Aşıklarının şerrine uğrar ve sen de
Sakın ha, onunla yatayım d
'dersin.
Ne demek istiyorsun Nazmi!
Sözlerimi anlamıyor musun?
Anlıyorum fakat teyzenin bu kadar çok aşkı mı vardır?
O herkesin kadınıdır.
ıyan gözlerle Gül Nazmi'ye baktı. Hayatında bunun kadar düı-üstkôiııı~.aiı bir insana
dığı için memnundu. Nur herkesin kadınıydı. Sayısız aşıklclt"tvmıdı. · Fakat köylüye
irdiği roller kendini dünyanın en temiz ve namuslu insanı olarak göstermeye kafiydi.
ihtiras ve şehvet ilahesi idi. Onun nazarında aşk dünyayı-ayduflatanbir kuvvet, şehvet
ayı parlatan bir ışıktı.
· Gül'ü fazla düşünceli görünce.
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akşam buradan ayrılmalıyız Gül, dedi.
kendimde böyle bir kuvvet hissetmiyorum. Biz buradarı>hiçbir zaman
ız Seza ve Nur peşimizi bırakmıyorlar. Birer casus gibi adım ~qu,1l bizi takip
yle bir teşebbüse giriştiğimiz . an her ikimizide öldüreceklerinden~()r~ orµm.

0

lay bir iş değil. Nur'un ne kadar vahşi bir kadın olduğıınırbenilJ''j~.<~fl.ir·b··.f.i···lrn·/)ezsin,
n'korkan ve tehdide mukabele edemeyen bir kadındır.
···•·•><
)\i\.•
alde size bu kadar işkence verdiği halde, niçin mukabelede bulunınuyprşµı;ı.ı.ı:z?
büyük bir sırdır Gül.
,~t öğrenmek istiyorum.
nden nefret etmeyeceğineyemin edersen anlatacağım.
eyecanla Nazrni'nin göğsüne kapandı ve heyecandan titreyen dudaklaj;~;~ı1llll
Ianna uzatarak öpmek istedi, fakat genç.adam ani bir hareketle yerindenl.ç~~~~
hızd8; yatağın altına fırlattı ve merdivenlere doğru koşmaya başladı. Gü.l ~yye
ilmeden yatağın altında bir taş gibi susuyordu. yalnız merdivenin başınqa
bir.erkek sesi işitir gibi oldu. Kulaklarına şöyle bir ses geliyordu:
·
Babı;mın kabrini ziyarete gittiler. Fırsat bu fırsat "aşk gemisi" koydadır, kendile:rini
'11-rsin, istersen ben de sana yardım ederim. Geceden istifade etmeye çalışalım.
Gül burada ondan nasıl kaçacağım.
nu odasına götür, seni bahçe kapısında bekleyeceğim.
lur.
ıi koşarak Gül'e döndü. Gül heyecanından yatağın aıı.ınueı
den dışarıya çıkardığı zaman yüzünün
bir çiçek demeti gibi kollarına düştüguvu ~uıu.u.
aldı ve sessiz adımlarlabodrıırrıqıın
l odasına girdiği zaman.kendisine
e ağlamaya

m~

at.

rdu,
Sen güzelce yatağına gir, dedi;. bu ·akşam·· hayat
,.tme bir saat sonra hürriyetimizekavuşacağız.
Hayır bunu yapamazsın, bunu yapmayacaksın.
Sen delirdin mi Gül?
Hayır peşini bırakmayacağım, teyze
çakça kıymasınıncezasını sonra nasıl .
azmi acı kahkahalarla gülüyordu.
edense bu korkunç uçurumu sevrnemiştC'i!tiJi~~ bir damla yaş
e~en muamma, anc~ bir yaş kuruyuncayıl~f devam edebilirdi. Güzellik, . .
r bır damla yaşa benzıyordu. Fakat ızdırapsl~bijllllyanınne tadı vardı? Cennet içinde
tansa, heyecan duyması için cehennemi
ediyordu.' • Heyecansız hayatı bir
benzettiği için ondan da nefret etmeye başladı. Izdırap ve saadet istiyordu. Izdırapla
ıış ve ızdırapla kaynaşmış bir saadet. Hayatta bundan daha güzel bir.şey olamazdı.
Bu uçurumdan şimdikendimi atarak hayatıma sortverebilirim.
Diye düşündü. Fakat birdenbire gözlerinin önünde altın saçlarıyla güneşten bir bebeğin
lamp uçtuğunu görür gibi oldu. Tatlı tebessümlerle gülüyordu. Nazıni'nin ışıltılı
riyle karşı karşıya geldi. Kalbininhelecanlarla çarptığını duydu.
Geceyi sevmiyordu, Renksiz ve aşksız bir geceden ·• • nefret duymaya başladı.
şlarından bütün renklerin silindiğini görür gibi oldu. Renk, ihtişam dekorları içinde
şen hayatla, her gün yeni yeni saadetler istiyordu.
Değişmeyen saadetler onun için bir cehennemdi. Aynı renk ve .aynı ahengi sevmiyordu.
hul adam ona bu akşam çok güzel şeyler söylemişti. Mesuttu çünkü bu iyi kalpli insan,
için güzel bir hayat hazırlaya çalışıyordu. Bu adamın ne iyi bir kalbi vardı. Bu kadar

t,).qW
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sığınmadıklarına pişmandı. Fakat onu bugüne kadar tanıyıurıadıklarına
bir gölgesidir, diye söylendi.
sonra teyze ile Seza'yı ölü olarak mı bulacaktı? Nazmi bu suretle J?ı;ıpa.s1PJ11
alıyordu? İşte bunu bilmiyordu. Nazmi'nin babası kimdi ve niçin teyzy
ürdüğü zaman babasının intikamını almış olacaktı? Bodruma gelen·halJ~.l"~~
den de bir şey anlamamıştı, "Babasının kabrini ziyarete gittiler." N~;ııiı:ı
abri denizde miydi? Seza ile Gül bir gün Akdeniz'de gezerken Seza oı:ıa.Naznıi
sözleri söylememiş miydi? Nazmi sandalla geçerken "babasının kabrini ziyarete
memiş miydi? Gül çıldıracaktı, bu sözlerden hiçbir şey anlamıyordu. Nazmi'nin
abri niçin denizde olsun? Teyze ile Seza'nın bu işle alakaları ne? Gül adeta

.~r

larda daha fazla dolaşamayacağını anladı ve koşarak tepelerden inmeye başladı.
girmek istemiyordu. Bütün bir geceyi bahçede oturarak geçirmek istiyordu. Fakat
ğır bir yorgunluk vardı. Manevi bir ızdırap altında ezildiğini hissediyordu. Hemen
di. Soyundu ve yatağına uzandı, uyuyamıyordu. Açık penceresinden odaya dolan
yla dakikalarca oynadı: Yatağının üzerine düşen ışıkları tutmaya çalışıyordu.
len bir ses onu hemen yataktan bahçeye attı. Bu ses şöyle diyordu:
lhemen bahçeye çık ve sahile doğru koş: Nazıni kanlar içinde geri dönüyor. Aşk
maya dayanamayarak battı. Nazmi saatlerce dalgalarla mücadele ettikten sonra zor
di."
ses nereden geliyordu? Bodruma doğru yürüdü; sagına, u~.ı·-- . bakınarak
tcırafi anlamaya çalıştı, fakat
dı, Bahçe kapısına kadar
başladı. Bahçe
geçtiği halde ne
.e oturduğu yerden
gördü. Eli alnında bir adam, sendeleye senıcteleve
inanamıyordu, gelen Nazmi idi.
ya başladı:
Nazıni sen misin sevgilim?
;'ve omuzlar~.tuta,ı;ak
. bir ağacın gövdesine dayarnrggipiGül'ün göğsüne da:
ım etmesi için yalvardı. Gözlerijl~Iı911ıışuyordu.Bütün gö . rwdeki ifaded~ ı;ığb,ı:yan
ve ızdırap çeken bir insanınbakışl:~1ş*1~ştı.
Ne oldu sana Nazmi?
·
·
azmi yine gözleriyle ona bodruma yür~~lyfini işaret eti. Gül onu kollarına alınak
fakat Nazmi müsaade etmedi. Oınzun~t(.cı~:yanarak yürümeye başladı. Bodruma
~ri zaman, genç adam baygınlıklar geçiriyqı;q.H: Gül onu hemen yatağına yatırdı.
silmeyebaşladı.
azıni ·.• ~dırııp içinde kıvranıyordu. Gül nemli gözlerinden< .SJ.Zcl11. yaşlarını ona
e:ınek /:heyecanıyla ikide bir yere eğilerek gözlerini siliypr. • y~. ·• hıçkınklannı zapta
rdu.
Çok mu acıyorsun Nazmi? Diye sordu.
azmi gözlerini kapıyarak "evet" diyen bir ifade ile sustu. Gül onun yaralarını silerken
ma düşen bir kurşun parçasıyla ürperdi. Heyecanlarını tutamayarak korkunç bir sesle
dı:
Kurşun, kurşun.
Çünkü muvaffakiyetsiz bir dönüş yaparsa, belki Gül'e kavuşamayacak ve hayatının
kadar bu ızdıraplı· öpüşlerin-verdiği azapla yaşamak mecburiyetinde kalacaktı. Onu
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ıldırasıya bir aşkla seviyordu. Fakat karşısında sayısız manialar vardı. Hele bir
plsaydı.
Gül, dedi hayatımın en güzel anlarında bana müşfik n..aımucuıı.u

tin, gagalarında bana yiyecekler taşıdın, gözlerinden
in. Sana medyunum Gül.
Ben de aynı heyecanı duyduğum için, böyle hareket etmek ıuc;ı..,u.µı.
F tamamlayan iki kuvvetiz Nazmi. Birimiz eksik olduğu zaman,
te cehenneme dönebilir.
ana yaşamak için çok güzel teselli veriyorsun.
akat hayat o kadar kısa ve saadet o kadar zor ki..
ün bu sözleri Nazmi'yi birdenbire müteessir etmişti. Izdıraplı bakışlarla
i'nin bu kadar acı bir şekilde ona baktığını hatırlamıyordu. Niçin·
zlerindynincinmişolabilirdi.Nazmi:
emek hayat kısa ve saadet zor ha? Diye mırıldandı.
anlış anlıyorsunNazıni.
ayır çok güzel anlıyorum.
· fazla içerlenmişti, Gül hemen bahsi değiştirerek ona aşktan ve istikbalden
e başladı. Nazmi·eski neşesini bulmuştu. Şimdi gözleri renk renk ışıklarla yanıyor
karşısında bir peri kadar güzel, bir masal gibi ateşli buluyordu. O aq~ta bir içimsu
qnun için bakir aleminingözde bir dilberiydi:hayatında aşkı ilk
1,.> Nazmi'nin aşkına sadık kaldığı için memnundu.
ememişti, . bundan dolayı müsterihti,
a hiç şüphesiz Nazmi'nin
emiyordu.
·
Gül, dedi,

onun

hrnrn11n

Niçin susuyorsun
Bir şeyler söylemek,
alde korkuyorum.
bütün ısrarlarına ve gayretlerine
önüyordu. Soyunup
rmeden yorganını başına

atta bir tek tesellisi kalmıştı: Nazmi'yi serbest bırakmak.ve ötıdaıı sö:nrabu köydeki
llarıni satarak şehre dönmek. Son günlerde, Nazmi'nin c~~c:11:~t,~~eıı de korkmaya
tı.. Tehlikenin an be an kendine gelmekte olduğunu göı-µyqı-<lı.:ı.. Son günlerde
dolaşan bu meçhul adam hakkında fikirleri de şüphe için<leki/hayatını gittikçe
koyuyordu.
kaç günde bir, onun tehdidine maruz kalıyor, fakat bu adamcondan ne istediğini bir
leyemiyordu. Dün gece de geldiği zaman ne yapmıştı? Eliyle kendisi koymuş gibi,
çmış ve gözlerinin önünde bir altın alarak kaybolup gitmişti: Nur'un bütün gizli
hatta kendinin bilınediği meçhul taraflarını bile bu meçhul adam biliyordu. Onun
nezaketine hayran olmaya başlamıştı.
akşam yine içinin büyük bir ihtiras ateşiyle yandığını hissetti. Kalbinde İzzet'in
bir ışık gibi yanıp söndü. Fakat onu Eliza'nın kolları arasında görür gibi oldu.
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İzzet'e karşı duyduğu sevgi hisleri nefrete dönmüştü.
dan ne beklenebilirdi?
'skin hayata bir son vermeliydi. Uyuz bir insan uouıuuşıu,

etti.

şıklara, efsanevi ülkelerin sihirli dekorları içerisindeki çııgıuıIK.ıwı:ı,
büyük ihtiyacı vardı. Fakat birdenbire "mavi yelkenli"yi
eza da ona bu gemiden bahsetmişti. Koşarak merdivenleri
da şüphelenmeye başlıyordu. Bu gemi ile ne alakası olabiliı
·ıt'ün odasındaki ışıklara bakarak güldü ve hemen sokağa
an her zamanki gibi korka korka geçti ve doğruca sahile
anlamak için kumlarda dakikalarca bekledi, fakat birisinin !!t:nnt:uı~uu
bir gece vardı. Ayın toz pembe ışıkları altında yürüyerek Seza'nın kµ.1~8~~itıin
rdu. bu akşam her nedense içeriye giriyordu. Pencerelerden birine sokuldu
inlemek için kulak kesildi. Kulaklarına dolan sesler,
dırdı. Bu ses Gül'ün sesi idi.
madan Seza'ya hücum ediyordu. Pencerenin camlarına biraz daha
dayayarak içerden gelen sesleri dinlemeyebaşladı. Gül:
Siz dünyadaki insanların en sefilisiniz, diyordu; güzel bir aktör
iliyetinizi uzun boylu muhafaza edebilecek bir kuvvette değilsiniz.
I111Z. Yalancı ve düzenbazın birisiniz.
Ne demek istediğinizianlıyamıyorum,Gül.
Seza'nın sesi idi. Onun sesini müteakip
Ne demek istediğimişimdi anlardın.
aralarında sert bir
Siz terbiyesiz bir kızsıniz.
Siz de utanmaz
Çılgınlıkdoğrusu
Asıl terbiyesiz sizsiniz.
Çıldırdınmı Gül?
Hayır çıldırmadım,bilakis akıllandım. Bugüne kadar hayattan aldıi}l\sayısız dersler
en akıllandırdı.Asıl deli sizsinizve siz..
. . >>
Ci
l'ün sesi birdenbire kesilmişti. Teyze kendini daha.f~lı::ı tutamayar~;;~~ınen camları
bir hızda kendini içeriye attı. Seza büyüyen:)~~zlerle onun . ü~~fine
arını boğazına geçirmiş Gül'ü boğmaya çalışıyord~Jt~arşısında Nur'u.,görünce
rkunç kahkahalarla gülmeğe başladı ve:
,
Gelme, üzerime gelme, sonra seni de kaybederim, diye haykırdı.
at teyze, gelen facianın korkunçluğu içinde ona doğru yürümekte devam edn,cır,t,
ur'u korkutamadığı için şimdi· tehlikede kendinin olduğunu anlayarak
arının arasından bıraktı ve kar~t pencereden bir ok gibi dışarıya.. fırladı.
an bir birini takip eden dört kur:şı,ıp. fırlattı.•·. Sonra koşarak, baygwi bir halde yatan
ağrına bastı. Hıçkırıklarlakarışan gözyaşlarını tutamıyordu.
Gül, sevgilikızım, diye onun yanaklarınıokşamaya başladı.
ül cevap vermeden korkulu gözlerle teyzeye bakıyordu. Dudaklıırıbir. şeyler söylemek
iyor, fakat heyecanından konuşamıyordu. Teyze Gül'ü göğsüı:ıe basarak kulübeden
yın ışıkları altında köyün yolunu tuttukları sırada, sahilden/ birinin onlara doğru
u gördüler. Nur birdenbire gelen bu adamı tanımıştıs Onlara sokulan bu meçhul
GüJ müsterih ol, dedi. Seza'dan intikamını aldım Nur, yakında seninle de
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tehdit teyzeyi bir kurşunla vurulmuşa çevirdi. Meçhul

auaııuıı

bakışlarla bakan Nur, merhamet dileniyordu. Fakat
bir türlü heyecanlandıramadığını gören teyze,
adeta kendini kaybediyordu.
en sana ne yaptım? Diye yalvarmayabaşladı.
Inıl.adam:
Hiç bir suç cezasız kalmaz, diyerek onların yanından uzaklaştı ve
başladı. Gül, bir bebek gibi teyzenin kanatları altında sığınmışağlıyordu.
Etrafurıızdaölüm meleklerinindolaştığını görür gibi oluyorum teyze, dedi.
, teselliye muhtaç olan kendini unutarak, ona teselli vermeye çalışıyordu.
Buhran içinde yüzüyoruz kızım, merak etme, elbet bu fırtına da bir gün durulur.
Buna inanmıyorum teyze, hayatımızı bu, aşk fırtınası içinde tehlikeli görüyorum.
aade edersen, bu. köyden ayrılarak kasabaya gitmek istiyorum.
Bu akşam niçin yalnız olarak Seza'nın odasına gittin? Onun tehlikeli bir adam
bilmiyor musun?
~I; teyzenin bu haksız müdahalesine fazla sinirlenmişti, ona bu anında haddini
;~ için kalbindeki.ızdırabınıunutarak, gözlerinin içme haykırdı:
Orası yalnız benim için mi tehlikelidir?
Ne demek istiyorsun Gül?
Yoksa aşkını benden kıskanıyor musun?
Sen çıldırdınmı Gül?
Çıldırmış olabilir fakat her şeyi Kanlı
a seviyorsunuz ve onu başkalar
yze gözlerinin.nemlendiğini.hissetti~
Gül'ü .bir..ala dö-·-ı.!l!-,.1! rı-.4,,....; ,.:ı.; •. .,.;.,,.;;;.,.J
fil}ldan tezi yok,
~ınizhisler, onu
Gül sen çok temiz bir kızsın,
ü.l · nemli • gözlerle, ışıltılı gecenin panaroması ıv.µ~y.y.
;\ bir anı, bir anına uymayan çok başka bir
.u.

:iil,. bacaklarının kendini taşıyamayacak kadar . _
.ıyrılarak,olduğu yere diz çöktü.
'izlerini yıldızlara dikerek, işitilmiyen· bir sesle bir şeyler nııtıl.gandı.
duyduğu ıztırap kadar acı du~~ığını hissediyordu. Gözlerinden zamaı:ı. zaman
ilinip gittiğini görüyordu. Bu k8~~~,;~Bı-ku içinde nasıl geldiğini, Perili UçlJ].'lll1J.'dan
fırtınayı nasıl. dinlediğini ve koıı],sµ;ı)içinde · nasıl girdiğini şimdi bir rüya ··•gibi
abiliyordu.
· .· >
ıeyze onu da çılgınlıklarınaortak yapab~şti.. Kalbinde duyduğıı sızı çol(derindi. Bu
:t{ teyzeyi hiçbir vakit affetmeyecekti. Ona, •· ömrü boyunca şonıı . g;~lmez uçurumlar
,tt> Bu köye geldiği günün gecesinde kalbi nasıl bir ümitlexçarpJyBr~-u.'?<Halbuki şimdi
azırlanan ıztırap . dolu hayatın mahvedici- sahneleri •. herr .şeyink.rbi.v<yaprak .gibi
uıştu.
irdenbire annesini hatırladı; onu sevmiyordu, onun elinde+yc1.şa~ığrgünlerinişkence
hatırladığı zaman, hem kendinden, hem de annesinden nefte( ediyordu. Babası ile
F• arasındaki geçimsizlik, işte onu böyle. dağlara atmak/ 111.ecb:ı:ıriyetinde bırakmıştı.
ıit niçin geldiğini daha fazla şimdi anlıyordu. Burada kirn,s~s~di,· teyzenin çılgınlığı,
?>Jiikenmezsevdaları, aşkları onu bu kadınla daha fazla yaşı;ıtaınayacaktı.
'feyze Gül'ün yanına diz çöktü ve:
< • Neler düşünüyorsun Gül? Diye sordu.
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tbir hareketle oturduğu yerden kalkarak eve doğru yürün:ıeyeibGtşladı; teyze de
en kalkarak onu takibe koyuldu ve yanına yaklaştığı zaman
ül senin içinde gizlediğin ve söyleyemediğin bir
için içini dökmüyorsun?
ddüt etmeden cevap verdi:
t,içimde söyleyeceklerim çoktur. Şimdi evde konuşuruz.
olur, şimdi anlatmaz mısın?
evap vermedi. Nur tekrar sordu:
~a'yı seviyor musun?
.i.işünmeden cevap verdi:
elki,
Gül'ün verdiği bu cevabı soğuk kanlılıkla pek tabii buldu. Fakat eğer
aynaya götürmüş olsaydı, renginin tamamen uçtuğunu, gözlerinin
ek kadar acayip bir renk aldığını görecekti. Demek Gül Seza'yı seviyordu?

za da sizi seviyor mu?
üsaadenizi almak için fırsat bekliyor.
ıü cevap karşısında sinirlenmişti. Asabiyetinden gözlerini açıp kapıyor, avuçlarmr
rarak yumruklarını Gül'e sallamak istiyordu. Hemen onun karşısında durdu.
llerindentutarak:
e dernek istediğinizi anlamıyorum,dedi.
aynı.soğuk kanlılıklacevap verdi:
'.üsaadenizialmakiçin fırsat bekliyor.
ani o da sizi seviyor demek?
üsaade ederseniz...
:f-.Iayır bu imkansız;
dudaklarında
Belki sevememiştir,
daha yürüdüler:
şkınızdan emin misin?
Gül soruyordu. Fakat teyze onun buhran geçirdiğini ve sonsuz bir azap içinde
ancak şimdi anlayabilmişti. Zavallı Gül, bir sonsuzluk içinde her şeyini feda
e çılgın bir hayatla ömrüne son vermeye hazırdı. Nur, onun kalbindeki heyecanını
ıyordu. O yalan söylüyordu. Seza'yı hayatta hiçbir zaman sevemezdi. O, pek iyi
ki, • Gül Nazmi'nin · aşkıyla Leyla'yı;txY'rdğ~i,i§~:iJJı(i,l:M@çnw:ı?~t..hasretiyle
ıssız çöllerde aşk arayan Leyla' ·
.c:ı, müsaade edecekti. Hatta onlar:il
kaybolabilirdi.Başkalarmt:ısaadet~erme
Doğru mu söy1üyors
ill, gözlerinde Nazmi'
Ne istiyorsunNazmi?
acı tebessümlerle dudaklarını ısırdı.
Nazmi çok iyi bir insandır, dedi; hayatta onun kadaı-t,
ül, teyzenin kollarına sarılarak başını onun göğsü
a başladı. Hıçkırıklarıve gözyaşları arasında durmadan
Gülün ömrü az olurmuş, öyle mi teyze?
eyze kalbinin bütün hassasiyetiyle ve şefkat duygularıyla Gül'ijgpğsüne bastı ve onun
arıyla o da ağlamaya başladı. Gül bir aralık teyzeııinrvgögsünc:len(başınıkaldırarak,
. bir sesle sordu;
Bu akşam Seza'nın kulübesine niçin gittiğimibiliyor musun.teyze?
ur, heyecanla cevap verdi:
1
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,yır, bilmiyorum.
·ısaade edersen anlatayım.
enç kızı tekrar göğsüne bastı ve onun göz yaşlarıyla

ı:m:uıru:ı

amaya başladı: .
:a kör değildirteyze.
yecanla:
ör değil midir? Diye sordu.
ayır, o bir kör değildir.
kat bundan ne çıkar kızım?
ir saniye sustu, sonra gülerek cevap yerdi:
1.1 bir ruh ve gönül işidir teyze.
Ne demek istediğinizi bir türlü anlayamıyorum, bu akşam çok muğlak
un.
dudaklarında kırılan tebessümleriniteyzeden saklayarak cevap verdi:
Onsekiz yaşın bana verdiği haz ve heyecanla onu sevdim. Çok geceler evden
:r:ı.unla aşk vadisinin ıssızlığı içinde, aşk sultanlarına has bir sevgi ile seviştik. Onu
ılmaz bir aşk sarayı yapmıştım. Bu, çocukça hislerimin bana verdiği bir acıma
;Ben, kör bir adamı, dünya ile alakasını kesmiş bir insanı mesut etmek istiyordum.
ün yeni bir saadet menbağı arıyor, ona her gün aşk hikayeleri, sevda masalları
nu bahtiyar etmek istiyordum.
'acımaktan'. doğan, şefkat yüklü bir aşktı. Aşkın fozzetini ~en/ilk dyfafronııpib~ir
da tattığıma inanıyordum, Acımanın .•.bend.e .doil?~ŞB'i/~~.Y:~~~\~.~~/J;,~~1'-t~.
hep onu düşünerek uyuyaınıyoy, al(ş~Gl];f).~~~\li\,~jij.~n.;~~~~~i~<.~8.~ Ş?~ıe.
n. Sen evden bir atlı. He çıkı11rgittil<.t~n./~8~~;ııl!ii~ie'0,QJJat~Qş~;~yp,.4irı1i<'Ol:lµt1;
Jar ve çılgınlıklariçind.e>onuiys~tj~İi~~~X'f
~~ş~
ece, orada sizin:bir: resrrunizigör~~;fO ın.eşlıtır1lffltıtı{~~~loüuz(berıisize karşı
iğim için sonu gelmez bir · azaplaJIİir-W parçalarrıaj~ft~a.~lıt~J· Şimd.ikarşımda iki
acia uçurumu açılıyordu; Buresmıı:ı1f~l~~~·inasıl
asılınıştı?uS;~~asıw.a.ya başladım,
Lkendime verdiğim bir sözden de a~.ne1™X~f?um, Onu me~ııt e~~~~l,<-.tim. Mutlak
kör adama karanlık dünyası içinde te.~. ·NYe • ışıklı bir aşk s:1;1.ımı.·./. . aı:·.~.. (.wazifesiyle
endimi zorladım.
~i£i · · ·
·· · · '
günlerce böyle devam etti, Her gün biraz daha·sOlduğumu,her gün. b
gan bir · şeyler kay~~ttiğimi hissediyordum. Fakat, dün akşam
'>-iın zaman, ondan nefreticetıneyebaşladım.
; Gül'ün sözünü ke
Hangi hakikatı Gül? ,
Meğer ki o bir kör değillllfrımi9/z:ynbazın
birisiymiş.
Fakat bunu sana kim söy__
Kanlı El dediğimiz o meçhul adaın.
ur korku içinde titremeye başladı. Bu adam da kim dluyordu? v111.aı.11.ı
an bu adam da kimdi? Bu adamın kim oldıığusa,bir
.. tüyü nasıl giderecekti? Gözlerinin yaşlarla dolduğunmhissetmedü
parmakları onu derin rüyasından uyandırmıştı.Gül de
Bu ıztıraba daha fazla tahammül edemeyeceğim
Her şeyi unutmak mecburiyetindesinkızım.
Fakat nasıl?
ur sustu. Gül hıçkırıklarım tutamayarak teyzenin göğsüne kapandı>ve dakikalarca
en geçerek ağladı. Nur, onun ağlayabildiği·kadar.ağlanıasını.istiyordu. Çünkü o da
ordu ki, her gün biraz daha Gül kendinden bir şeylet<kaybediyordu. Bu onun
faciaların en büyüğü olacaktı. Gül'ü kendi saadeti için feda edemezdi. Onun her
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getirmek mecburiyetinde idi. Kalbi ilk defa
defa acıyan bir anne duygusuyla yaşardı. Bütün
zerinde onu sıktı. Saçlarını okşuyor ve beşikteki
onun kulaklarına fısıldıyordu:
Güneş, yarın aşk vadisinde başka bir şekilde doğacak kızını. Sen
a dolaşan bir peri olarak yeniden dünyaya geleceksin.
Masal mı söylüyorsun teyze?
Masaldan da güzel olan bir hakikatı ifade etmeye çalışıyorum.
/ teyzenin bu kadar müşfik ve hassas bir kalbe sahip olabileceğini ilk
şı duyduğu nefret hisleri birdenbire sevgiye inkılap etmişti. Teyze
ona anlattığı kadar fena bir kadın değildi. Kalp işlerinde her şeyi bilen,

ım:s::;c;µc;n

n bir kadındı. Gül onu yanaklarındanöperek:
Bu akşam tatlı ve temiz bir uyku uyuyabileceğimeinanıyorumteyze, dedi.
Senin için her şeyi yapmaya hazırım kızım.
heyecanından, teyzenin ellerini, yanaklarını öpüyor; saçlarını kokluyor ve saatlerce
ynuna sarılarak susmak istiyordu. Şimdi Nazmi yanında olmuş olsaydı elbette onu
alacak ve bu uzun yolu yürütmeden ve tatlı buselerle göğsünü gıdıklayarak onu
götürecekti.
krar bodruma girmek heyecanıyla kalbinin alevlendiğini hissetti. Nazmi'nin hayali
· önünden ayrılmıyordu. Onun serbest bırakılması için teyzeye yalvarmaya karar
bir sırada; gözlerinin karardığını, başının döndüğünü, midesinin bulandığını hissetti.
teyzenin kolları arasından bir külçe gibi yere.yuvarlanacaktı. Teyze:
Ne oluyorsun Gül? Diye sordu.
cevap veremeyecek bir: hiildeydi. 13aş111JD.}d911~~ğiirıµ., fğ()zlerinin>> karardığını
ordu. Teyzeye evin. yolunu. işctret\ e1erel<1 yürü.ıneleriniufica>etti.·. Nur,· genç kızın
irerek, yavaş yavaş.yürümeye bctşladılar. Gül;.
biraz daha açlılıyor ve biraz
unda serinletici bir rüzgar buluyordu. Gözler~lil\~~iffiW°dansonra; toprağın taşıdığı
va gibi, parladığınıhissetti. Demek ki, xavaş yavctt~~~YOft~aJbiserinliyordu.
e> geldikleri zaman, Gül kendini t~t}:ıamen bit~ş · bir ha1dei5hissetti. Teyzenin
yla ·• elbiselerini çıkarttı ve yatağına<uzandı.•... Birdenbire vücud~~ alevler. iç~d~
; kalbinin heyecanlarla çarptığını duydu. Göz!ef~de fer kalınaı;iustlt Dudaklarında
suyun hasretiyle gözlerini kapadı. Onun, at~~,Fi her an bira
yacak bir hale geldiğini gören Nur, çılgın gibh~et~~en kalkar
•Nazmi'yç onunhastalığını haber vermek istiyordu. 'i~~tbodruırı!
ik içinde tekrar Gül'ün oda.swa döndüğü zaman, al,~amak içiırt;,
· ·lerine haklın olamıyordu.

~~~çe

* *
*

\:';'.t

kulübedenkaçıp; ardındandört elkmşun atıldığıge~e, .<t>~}'?;!}l~~· ~ıışııytdu.
arla çarpan kalbinin meçhul sızıları içinde duyduğu acılarla, kendi kendini Gül'ün
le yaşatabilecek bir rüya alemine sürüklüyordu. Gözlerine ipek tüllere sarılmış Gül'ün
ilüçti, hayal olmuş bir güzellikte dolaşıyordu. Onunla gezdiği bu vadilerde, aşkının
dici günlerinihatırladı.
u tepeler üzerinde baş başa saatlerce kalmışlar; şu ağacın gövdesinde kalp
arıyla kendilerini unutmuşlar, ilahi bir aşkın verdiği heyecanı saadet iklimlerinin
klarına hazırlanmışlardı. Ne mesut günlerdi, zamanın sonsuzluğu içinde, tekrar o
dönebilmenin heyecanıyla adeta kendinden geçiyor ve kalp buhranları içinde bu
i faciayıtamamen unutuyordu.
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bu dağlarda dolaştığı halde, yalnız Gül'ü hayal edebiliyqrdıı..tJ3~jaıı\ bile,
onunla kavga ettiğini, asabını bozduğunu ve her şeyini µnııt~r"1c,/OlJ.U
:t~şebbüs ettiğini, sonra Nur'un müdahelesini ve arkasından öldürmek, nı~saclJyla.
arı; her nedense düşünmüyordu. Veya zaman zaman hafızasını kaybettiğiJçj.n.,
üşünemiyordu. Şimdi onun hayalinde yalnız Gül vardı.
tamamen unutmuştu. Rahmi hakkında da hiç bir · şey hatırlayamıyordu. Fakat
inini hatırlar hatırlamaz; gözlerinin önüne Kanlı El'in o korkunç hayali dikildi.

a mücadeleye hazırlanıyordu. Bu

adamın kim olduğunu Seza'dan başka kimse
u sırada kollarından birine bir darbenin indiğini duyar gibi oldu. Korkudan yere
kahkahalarla gülüyordu. Başını arkasına çevirdiği zaman, karşısında J<lmseyi
adilerden; birkaç mum ışığının bir araya toplanarak yanışı gibi parla)"~i köyü
ışıklar altında, bir derece olsun teselli buluyordu. Gözlerindeki ren.k, 1(a.lbinin
"başka bir şey değildi.
ğü· yerden kalkarak yürümek istedi,••f~a.fB~işt>{a,ı;~~~.~~JMf~la,ı;~;($~1'iy-e
issetti; aldırmıyor ve gerisine ·b~ı.ıd.~/~~.el(/iştiyordtı;
Fakat>adımlarını
13:tini kıvıran adam, kulaklarınu:ıiçineyt9kbir. s~slehaykırclı:
dama ve geri dön!
orku içinde başını geriye çevirdiği zaman, karşısında meçhul adanun haşII1xtiyle
· ·. · tutulduğunu, hafızasının silinip gittiğini; gözlerine kara bit perdenin •· indiğiıtj.
uyordu. Kendini zorlayarak:
nden ne istersin? Diye sordu.
,1 adam onu bir yumrukta yere yıktı. Sonra kendisi de yanına diz çöktü ve kırk
claşınışlargibi konuşmaya başladı:
afızanı bundan birkaç ay evvelisineçevir ve bir gece girdiğin.bodrumuhatırla...
bu · hikaye karşısında zangır zangır titriyordtı)(artık: şiiplı.esikalmamıştı. Kendine
s\is veren bu adamınkitnolduğµııu biliyQl'~M·:~1~~'1~
o akşam girdiğin bodrumda, ellerine zin~;~~\[~~l~cii'i~ bir bedbahta yaptığın
cezasını 'şimdi ödeyeceksin!>R~f;t{i~t~~·
(~~\~~~ .~ir müddet zaman
ten sonra kararlaştıracağım..· ı,)i'\ıii);,?Ii'.;}(;t•·· ·, .
·~'; .; : \, C
in böyle kötü düşünceli.ve·sefilrulil~ti~mş~olacağınızıt~
vurulmuş bir yılan gibi kumların üzerlııde'kl)ll'™1}YOrdu. Meçhıı. .
üzerine eğildi ve:
aşkasının dünyasını ~ar~ yapanlar için, celi
se. nin için hazırladığum··."....· ,,.
· · .· •· .·•.· •ölüm, bundan daha
at görüyorum ki, b~Y]i~~j~k saaten beri hep
şıyor. Fakat bana ne kad~a?J~!?yeriyor.
birtaş gibi susuyor ve bir taşgipikonuşamıyordu.

*
geceyi bir humma içinde geçirdi. Sıcaklığı ancak :saomıa
· eşin doğuşuyla uyku girebilmişti. Genç kız öğleye
tti. Teyzesi baş ucunda onu bekliyordu. Gül
.dl ve genç kızı yanaklarından doya doya öptü.
Nasılsın kızım? Şimdi iyisindeğil mi? Diye sordu.
Ne olmuşum teyzeciğim? Ben hasta mıydım?
Hem de çok fazla. Bütün bir gece alevler içinde yandın. Gözlerine uyku girmeden
pdurdun.
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ii.l'ün odasından çıkarak· mutfağa girdi; Gül' e biraz süt ısıttgi.ye. hell1en geri
yalnız süt içeceksin, bundan başka her şey yasak.
'ben hasta değilim teyzeciğim.
nç kızın yanaklarını okşayarak, komodinin üzerine . ~ll'~f~~
en. kendini bahçeye attı; derin derin nefes alıyordu. ()
diği için Gül kadar rahatsızdı. Biraz bahçede dinlendikten so:nrcı.9
a daldı.
bütün neşesi üzerindeydi. Şarkı söyleyerek yatağından kalktı, ·· ··
cl.iği sütü içerek · hemen bahçeye çıktı. Bahçeye çıkar çıkmaz; 1'ıl"
ayaklarının dibine diz çökerek, ellerini dizlerine dayadı
ir sesle:
şanı teyze ölecek, dedi.
ulu bakışlarla oturduğu yerden firlayaı:al<.i:. a,yciğa-;1.<:a-11<t1Yy-ye/rıl"~}iµı]}föl<:q
göğsüne dayadı ve yalvaran bir sesle:
iyorsun Nazmi? Bu akşam teyzeölecekllli'?.
Gül'ün bu heyecanı karşısında itidaliniınulıa-f~aederekceycipyei"<:li:
t;.buakşam teyze ölecek.
ek ki sen bir katil olacaksın? Ben ...
Gül'ün sözünü keserek:
emek sen· bir katille yaşayamazsın, öğle mi meleğim? Fakat merak etme,<oIJ.u
değilim.
etle Nazmi'nin yüzüne. bakarak, bir şeyler söylüyor, f'~~trgöylediklerini ne
···de Nazmi işaemiyorduı.Nszml onun nemli ,gözlerini k;alqi:ni:n:ü:z:.eı,-ıne bastırdı ve
sle:
LU. ben öldürecek değilim Gül, diye>inle

.48-v<~~tı

·.•ve

şıl, Rahmi mi? Bu da kim?
bilmiyorsun, fakat çok.kışa.;birrzıınıan sonra tanıyacal<.sın.
iyibk adamdı ... Öldü vecanlandı,
sözlerden bir şey anlamıy~t<:ll Yalvaran bir sesle sordu:
.. len insan nasıl. oluyor,cd~;.tekrar dünyamıza geliyor? Yoksa Binbir Ge~e
bir hikaye mi söylüyor
de katıla katıla ağlamak i
raklanına Gül, dedi, birkaç sfill.t'-1/ş~ija b,er şeyi öğreneceksin.
erakla sordu:
· kim olduğunu da öğrenecek miyim?
ın sabah aşk vadimizi terk ediyoruz Gül.
rkulu rüya görmek istemiyorum Nazmi.
,yallerimiz.bu akşamdan sonra hakikat olacak. Yarın gabah ill(<del~~J~~i§~~e
adet ufuklarına yelken açarken, bu· güzel hikayeyi sana
cµµa,y:ı;c;a,ğm1'.1/:a1.1gün
ve hayatımda bu kadar saadet duyduğumu da hatırlamıyorum:
yzeyi buradan kaçıramaz mıyız?
i'ye ihanet etmiş oluruz.
çıkar yeter ki hayatı kurtulsun.
izim yaşamamız için onun ölmesi şarttır. Bu:naikalbiıniıı.kfüi.tiin.JeıruzdugularıylA

en .onun kim olduğunu

bt~

a Seza?
nu artık unutmalısın, o yaşamıyor!
e dedin? O yaşamıyor mu?
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duyduğu azap yüklü bir ıztırapla Nazmi'nin
ya başladı. Fakat bu göz yaşları saadetinlıı ıztıransız umm@:ı.u
temiz aşkını Nazmi'nin kollarında saadetle ona
Gül'ün yüzünü avuçları içine alarak sordu:
ut musun sevgilim?
daklarıyla cevap verdi. Bu cevap, onun dudaklarında
ülen tebessümlerdi. Aylardır, büyük bir şüphe ve sonsuz bir
µudi hakikaten mesuttu. Başını onun göğsüne dayadı ve dakika,ıg.ı
4ıullluc;

· Beni istediğin diyarlara götürmekte serbestsin Nazmi,
sevgilim, velhasıl her şeyim sensin.
Sana inanıyorum Gül, fakat bu kadar acele etme, henüz her şey .ıarrıı:ıııııi:1.1.ııw~
başını Nazmi'nin göğsünden kaldırarak, nemli gözlerle onun ıslak
Temiz ve bakir olarak sana dönmenin heyecanı içinde adeta gurur
edi.
·, hemen Gül'ü kollarından bırakarak:
Artık ben gitmeliyim, dedi. Bugün görülecek daha bir çok işlerim vardır; sana
Ierimden kimseye bir şey söyleme, sonra bütün planlanımız mahvolur.
ilk defa günahkar bakışlarla Nazmi'ye baktı ve gözlerindeki
a toplanmış birer şehvet ışığı gibi gördü.
zmi Gül'ün yanından
a bir elin
arak, hemen teyzenın
kimseye bir şey söylememesini .teriıbilıi~Jı:ıı~:ijıiş
uın tuhaf sesine
.. nmesi lazımdı. Fakat
arına doğru sürüklüyordu. İçindeki bu ölüm duvarım.bir an e~f!iyıkmalıydı.
eyzenin yatağına doğru yürüdü; genç kadının sarı saçları yastiklara birer demet
ş. bir halde mışıl mışıl uyuyordu. Bir~~~gsaat sonra, bu güzel.vücudun, bu
cansız ve bir taş parçası halinde nasıl .~i~~ileceğine hayret ediyordu. Fakat Gül,
ül edemeyecek kadar hassastı. Her !~fıi~~ıışa olsun teyzeyi uyandırıp her şeyi
.yerecek ve buradan bir an evvel kaçmasuıilii~~~ edecekti,
Teyzenin yanına biraz daha sokuldu. Henüzu,ç~~gençti ve zaten Gül onun bu gençliğiny
9rdu. Bu güzellik, bu yaşındatopraklara atılaraky9k edilemezdi. Buna bir an evv~LJ.narıi.
ydı. Tam elini onun saçlarına uzatıp okşamaya başlayacağı bir sırada kuhıklarıw.ulı:r.yYJ

·ı

eda doldurdu:
Elini geri çek, kendi mezarını kendi elinle kazıyorsun •.. Onu lıer şe)'<i~JJ, lıçı~~rsij
ölüme bırak. Rüyada yaşıyormuş gibi ölsün. Iztırap duymadarı qlıllyŞply fae11/<iyxrazı
. Çünkü onun size yaptıklarının cezası tatlı bir ölümle ödeJJ,eqek.xb~tk.iiçiiklükte
dir. Bu hareketinle her şeyi mahvedebilirsin. O şeytanın zafına k:ıırlJa:n..gitıµiş, .Allah'ın
ma uğramış, fettan bir kadındır."
Gül korku içinde ellerini geri çekti ve gözleriyle odanın etra:fim al.'~ya başladı. Bu ses
den geliyordu? Yatağın önüne diz çökerek ağlamak, }ııçkırnıak ye)gqz y~şlarının sesiyle
'zeyi uyandırmak istiyordu. Fakat vicdanının emrettiği·seseiharıetyJın.yktende
korkuyordu.
11cerelere doğru yürüdü. Dağlara doğru süzülen güneşin. son?ışık:Iarıı:ıı dalgın dalgın , içine
ldurarak seyretti. Güneşin son ışıkları ona yeni bir hayat vernıişti.
Şimdi kalbinde yeni bir hayat hikayesinin başlamak üzere olduğunu duydu. Zaman
aman böyle tuhaf hislerle ürperdiğinl hatırladı. Fakat ne olursa olsun, teyzeyi
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Onun birdenbire öldürülınesine ve ortadan kaldırılrrıasl!la./k:albi razı değildi.
~ a doğru yürümeye başladı; bu sırada yine kendi içinden gMlım bir ses ona mani

i;bu ses şöyle diyordu:
Bu kadar zayıf olına. Hayatta kötü olmadıkça yaşanmaz. Acımal<p.lIIl~~\c.leıuektir.

t.:·

ğun nisbette yaşamak hakkından mahrum olurs.un. Kuvvetli okik.·>.i.·..t•..)..•·.•·. a.· . Sın./.·•.· .• .• .. sana
çacak olan saadetine; sende kollarını açabilesin."
. •· ><
.
bu ses doğru söylüyordu. Bu dünyada zayıfların yaşamaya hakk1•r8~~·.il1:1san
ğu nisbette ölen bir varlıktır. Bunu niçin unutuyordu. Teyzeden ona W?}(q,<ha
a yaşamamış; onun için ne olabilirdi? Bu kadar yıldır Nazmi'ye verdiğt~~~~l!l
ekmeliydi. Zaten son günlerde ondan nefret etmeye de başlamıştı.· Kı:ılp~q.~k:i
issini bir saniyenin içinde unutarak hemen geri döndü ve sessiz adlIIll~l~
.erden inerek bahçeye çıktı. temiz akşam rüzgarları, ruhundaki bütün zul:rrıeti.rı
silip götürmüştü. Fakat onun bir tek arzusu vardı; o, bu hayatın bir facia ile
istemiyordu.
kalbinde duyduğu yersiz sızılarla; gözlerinin yaşardığını hissetti. Teyzenin yıllardır
çektirdiklerini de affetmiyordu; fakat onun da· aralarında yaşamasını candan .arzu
, Nur ölınemeliydi. Teyzenin yaşamasını herkesten fazla istiyordu. Ya Nazmi, onun
Iması için teyzenin ölınesi lazım geldiğini söylememiş miydi? Şimdi otaya bir de
ıkmıştı.Fakat bu da kim oluyordu?
rıi hakkında da hiç bir malumatı yoktu; genç yaşında bir zindan mahkumu gibi
·dürülenbu genç, güzel ve kuvvetli adam, Nur'un ona ihanet etmiş aşıklarındanbirisi
ııbüyük aşk faciasınınyine bir facia ile sona ermesindenkorkuyordu.
ttikçe kararan dağlara bakarak-: ağladı. · Gece~J~elIIlesini ..isteıniyor, yıldızların gökte
üzere· olduğunu görerek; • . • ağrıları;\birik~?ı!,~.~~cartıyor, <asabının·• . sarsıldığını
ordu. Geceye lanet etti;' yıldızlara bal<a.rak.isya_n•.iq.~yg:ı:rtı:ırıı:ııntaşmaküzere olduğunu
ekrar teyzenin odasına girerek, onu gelecek faciadan. haberdar etmek ve buralardan
ını temin etmek istiyordu. Bu hareketiyle Nazmi'yi kaybet:ı,nektende korktuğu için
üğü gibi hareket edemiyordu, Ne olurdu bir müddet d~ ·
hep beyaz ve ışıklıolsaydı?
ersiz düşüncelerle sarsıldığını hissetti, kalp
.ü avuçları içine aldı ve gözlerine doları
arca ağladı.
Gül, ümitsiz bir akşamın başladığını düşünerek o
günlerin hasretiyle içini çekti, gönlünde dolaşan ",;,~;~;,azap şarkıs
ından kalktı, penceresinin önüne ot~arak düşünmeye başltıdı.
Demek Seza ölınüştü; fakat niç~iy~\.kimin tarafından öldürüld{
.,nin ona "O artık yaşamıyor"{}l~~iğinihatırlıyordu. Bu akşam
et etmek arzusu ile içinin yandığij~fJ~etti. · Fakat orada ne ya
ülmüştü; cansız bir kulübenin ct1*1~4:iıt~:~~~~
leşecekti?
· ' ·.
Başını pencereden dışarıya uzattı, çıplak göğsünü öperek geçen dağ rüzgarları; içindeki
· bir dereceye kadar söndürmüştü. Pencereden biraz daha uzandı, rüzgarda bir yelpaze gibi
an saçlarını elleriyle arada bir topluyor, yine bakıyor, sonra yine topluy(i)rve adeta onlarla
yordu. Bu sırada karşısına meçhul bir adamın dikildiğini gördü. Bu sı;ı,rışın, uzun boylu
yaşlı, kıvırcık saçlı, yakışıklı bir adamdı. Gül bu adamı ilk defa g9rüyordu. Bu tanımadığı
onun yanına sokuldu ve saçlarınıokşayarak tatlı tebessümlerle gülıneye başladı:
Gül, meraklanma, diyordu, yarın her şey bitmiş olacak. Nazmi senin kalbinde
ülmüş; ıztırabınla ıztırap duymuş, neşenle neşelenmiş, altın bir insansır. Ona her şeyinle
enebilirsin.
1
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isiz kimsiniz?
üz burtun sırası değil, bunu size ancak yarın anlatacağim,
at.teyze bu akşam ölecek mi?
çbir suç cezasız kalmıyor kızım?
,yzenin ölmesini istemiyorum.
n de istemiyordum , fakat vicdanımın emrettiği sese
Bu öyle ağır bir yük ve öyle bir azaptır ki, bunu ancak teyze

v.uı.,vı)o-'''"'

zü yerine getirebileceğim.
de kalp yok mudur?
armıslu insanların kalbi kadar büyük ve temiz bir vicdana sahip olan
undan emin olabilirsiniz.
yzeyi siz mi öldüreceksiniz?
ah' ımyardım ederse.
hıçkıra hıçkıra pencerenin taşlarına uzandı ve ·. sarsıla sarsıla ağlatJJ.c,ly~
atında ilk defa olarak bu kadar uzun ve ıztıraplı bir şekilde ağlamaımşfü/Q;
arşısında bir taş gibi, hissiz bir halde duran adam, hep susuyor ve sustuk sonra .d.ç1.
ordu. Meğer onun ne sert kalbi varmış. Gül, bu göz yaşları karşısında onun kalbini
ağını zannetmişti; meğer ne kadar aldanmış, meğer ne kadar yanılmıştı. Meçhul
· .tekrar Gül'ün saylarına uzatarak okşamaya ve bir baba şefkatiyle onu sevmeye
Çok · ağlıyorsun kızım, • dedi, göz yaşlarına ve sana acıyorum. Hakikatı bilmiş
u kadar göz yaşı dökmezdin.
efı teyzeyi çok seviyorum.
bir taş gibi susmakta ısrar
yaşlı gözlerini ona çevirdi. Fak.at.k~şısınd.
µıayabaşladı:
9rerek kalbinde duyduğu acıların yerdiği ıztrrap
~yvansınız.Yüzünüzü daha
Defolurtuz buradan, siz biriins~.değil, .nasrrl
· . , ·. Defolunuz buradan
J?mek istemiyorum. Şimdi teyz,ıııııırı~ip hakika
ıniyorsunuz?Niçin karşımda acf ~~~\'~'~JlQtşunuz?
ağır bir surette
".1 hayatında bu kadar sirtirlendiğ~wtJj\if,~ID1YOrdu. K: . . •
.u..
Gül, sert bir
ttiği halde, o Gül'ün sözlerine ·ald~;v;onr.velqµıkııhal
·
ncereyi
eliyle
e pencereyi kapamak istedi. Fakat'/
Güzel kız, dedi, niÇ?m, pencereyi kapamakii:Jştiyorsun?
ül cevap vermedi; m~~~ııladamtatlı bir ahenkle.sözılerinedevam e
Çok hassas bir
olduğunu biliyorum, f(:lkat göz ya
ımızı değiştirmeyecektirftpµjıdan emin olabilirsiniz. Şimdi sessi
zel bir uykuya yatınız. fiğ,,;f;}çia. gecesini tatlı bir uyku· içinde g
ısmarladık güzel kız.
. .
eçhııl adam, bahçeden çıkarak, sahile giden. yola doğru yürüdü v,
iyede gözden kayboldu.

~iiıi~

* *
*
Seza, gözlerine zehirli su serpildiği gece, sabaha kaU~#ic~~~d~riııl~µıiş, çırpınmış,
ı111ş; fakat. bir tek kişi yardımına gelmemişti. Ertesi gÜil s~y{iı1.yl1İ~W,\Qnu.kanlar içinde,
arda buldular. Denizden taşıp gelen ·. dalgalar .yücııdllJluxwışlat1.1:11ş; Jçlbiselerini· · adeta
arla yoğurmuştu.
Yüzün koyun yatmakta olan Seza'nın başındatoplananlar.bit.'birlerinesoruşuyorlardı:
- Kim bu adam? Onu kumlara deniz mi taşımış?
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Tanımıyor musun?
Canım on yıldan beri deniz kulübesinde yaşayan Seza değil mi?
Zannetmiyorum.
Nasıl zannetmiyorsun, işte ...
iyen adam· onun üzerine uzandı, fakat bir kaya parçası gibi ağırkışail.)Ş~~~&µTt\iyc:lttiğı
kımıldatamadı.
Ölmüş, galiba, dedi.
Nasıl ölmüş yahu?
ir diğeri kahkahalarla gülerek:
Ne tuhaf adam be, nasıl ölmüş olacak; işte her ölen gibi, o da ölmüş.
Dün öğle sonu ben onu görmüştüm.
Daha çok gençti.
Ölüm gence ihtiyara bakar mı?
eza hakikaten ölmüş müydü? Şakaklarından sızan kanlar, yüzünü kapladığt>iç~
· iyice göremiyorlardı. Köylüler, onu biraz daha denizin yanına çektiler ve tuzlu suile
, kanlarını yıkadılar. O zaman Seza kendine gelir gibi oldu ve bir tarafından diğt:ır
dönerek inledi:
- Of, çok acıyorum, beni cehenneme mi attılar? Ateşler içinde yanıyorüm.
öylüyler hemen etrafına toplanarak yanına diz çöktüler. İçlerinden biri sordu:
Ne oldu size Seza Bey?
eza yattığı yerde kıvranıyordu:
Beni denize atınız.
öylüler hep bir ağızdan sordular:
Niçin?
, . yine ayni titrek sesiyle inledi:
Gözlerim gitti, beni mahvettilep!
za'nın gözlerinin görmediğini
I{öylüler şaşkın şaşkın birbirle
volduğUJ?.4ari bahsediyor.
:rlardı. Nasıl oluyor da, şimdi o, g
öylüler:
·
Ne demek istediğinizi &rtlayamıyoruz;rd,~4µer.
eza:
---- Şimdi anlatacak bin.vaziyette değilim; beni evime kadar götürünüz.
Köylüler Seza'yı kul~@şine kaldırdılar.

* *
*
Seza şimdi kör bir insandı. Bugüne kadar oynadığı rolde m
am deniz
sonra hayatta muvaffak olabileceğini de hiç tahmin e
.yatın
hiçbır
anıp, dalgaların arasında ebedi uykusuna dalmalıydı. O
e yaşadığı aşk
ti yoktu. Bu aşk cenneti, artık onun için cehenneme dönuşm
ona da oyununu
bir ıztırap cenneti olduğunu şimdi anlıyordu. Meçhul
tırladı.
Acaba bu
ştı. Korku içinde titredi. Onu Rahmi'ye benzettiği d
.emiş
miydi?
Korku
al adam, hakikaten Rahmi miydi? Fakat nasıl Rahmi olabilirdi;
yine titredi.
İçinde bir ateş yığınının sıcaklığıyla adeta yanıyordu. Gözlerine serpilen bu bir şişe
ne olduğunu bilmiyordu. Şimdi hakikaten kör mü olmuştu? Gözlerini parmaklarıyla
akat etrafını hiç de göremiyordu. Elini yatağının etrafına uzattı, yatağının önünde bir
1

•
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de tabak tabak bir şeyler duruyordu, köylülerin ona yardım .ettiklerini görerek
aklarda çeşit çeşit yemekler yemişler vardı.
kadar kör olmadığını yalnız Nur biliyordu. Bu sırrı bu JiiitıX~/ii.İ;f.eriııde • ondan
· se yoktu. Nur'dan şüphelenmeye başladı. Bu sırrı Nur'danl:l~ş~~~f'1eremezdi.
ar ondan başkası kör olmadığını bilmiyordu ki... Evet bilmiyoı:qll..\§l111qLNur'u

e;

bu acısıyla onu parça parça edecekti. Bütün vicdanıyla burıa. kı:ıı-ar ver.eli ve

mutlaka öldürecekti. Bu kör gözleriyle yollara düşüp ondan intik:~\~~~~~J·
nun kadar kötü ruhlu bir kadına rastlayamamıştı. Onu görmek, seyret~Hl.>~~l~Il.
a ona azap verirdi. Teselliye muhtaç ruhunu, işkence ile yoğurµıalıy~ı.;;;,~~
sesini duymuyordu. Hiçbir suçun cezasız kalamayacağına şiındi iıı~ıı,)fi:l
niz'in bu kadın kadar ihtiras yüklü bir fahişe yetiştiremediğine emindi. Qnu.Wç}~~
:tmeyecekti. Doğuştan günaha gönüllü olan bu namussuz kadının bir ah,eyyel
endi eliyle vermeliydi. Rahmi'yi boğduğu gecenin azabını ve ıztırabını şirncli
Vicdanının sesi, içinde bir volkan gibi yükseldi. Şimdi onun karşısında; ona "dur"
kuvvetin bulunduğunu tasavvur edemiyordu.
ahişe, diye inledi.
, Nur ana rahmine fahişe olarak düşmüş ve hayata bir fahişe olarak gelmişti.
içinde yaşayanların ıztırabıyla yattığı yerde kıvranıyordu. Ne bitmez tükenmez
bu. Bu sırada penceresinin sessizce açıldığım hissetti. Odaya esen dağ rüzgarı açık
· şütmüştü. Kulaklarını dolduran bu sesin korkunç ürpertileri arasında titredi. Bu ses
ecanıylakulaklarınıniçine haykırıyordıı:
Cezanı bununla çekmiş değilsin. Bu, yaptıldı:ıı-l111Il. ill< 9e:zf1,.sıdll'./I3µı:ıdan sonra çok
i> akibetler seni beklemektedir... R~i~\ıli~bll. . seni her gün rahatsız edecek, ve
~erdesi altında ona yaptıklarının cl~j\~f!~Y~"~~ yavaş bir 'mum gibi eriyerek
sin. Seni her gün ayni·şe~f~,ıxfahats-~,~ı,,ı~~~l"Visonu gelmez buhranlar içinde
~)m.; Bir cehennem azabıylt\j;,rlı!ij~~•. g-~;,ı~ı~~~Y~·H~~iıJ..tOndan sonra da Allalı'111
a son cezam ödeyeceksin. ~~,ı~~~clell. çpk daha,ağırpbiı'şµrett~.~v%a.landırılacaktır.
çhııl bir şahıs tarafından,. s~ylenen bu, -. sözler, ·.Se:zııZv:iühtfür>, derece J,<ııvvet
esaretle karşısındaki adama sordu:
Siz Rahmi değil misiniz?
Beni tanımakta çok geç kaldınız.
. sız
. Rahfl'.'I.;.
• • d ~il· '?
S ız,
~~~~i,§llliZ
eg mi.
O ölmemiş0~~;ı{:
za korkudan -~~~im9tdıı:
Evet, o ölmüştü;haya.ttcı~v.nimen iyi arkadaşım Rahmi lUJ;{}fi
eçhul adam bir aslan gili~ıi#l\~Yerekhaykırdı:
Sus alçak adam, utanmad~Jfy~t::uırsöylüyorsun.
Kessesinil
,
Yalvarırım size, canıımi~c\~Jşlay~ bana. Ne•· olur p9til~¥~}iı~ıi~r\,~!ij~.
imi cehenneme çevirdiniz, önµjilllÜfi ŞQh~a kadar •.• bir/}9H~7~7~i'\~"-Rr jçlıide
olsun müsaade ediniz. Sizin iyilikleryaptığınız,/kötülüklerifl.:ffettiğimei piliyorıım.
Beni size çok güzel anlatmışlar.
eza yatağından kalkmak istedi fakat yakasında dolaş::uıifelif1-jf<1ı;Vi'77tiyle bir sarsılışla
yatağa yuvarlandı. Korkudan vücudunun.buz kesildi~inİ\JHplf şpğI.J.]s. azap içinde zangır
titrediğini hissetti. Dudaklarını açarak korkulu bir sesle k:~k:7Iycli.
< Kimsiniz?Niçin buraya geldiniz?·Çekinmedenban.a sqyl@Yime·
"Yakasını elinde tutan adam, bütün hızıylaSeza'yı sarstı:
·
Bir gün gelecek benim kim olduğumu anlayacaks111. Fakat beni niçin tanımak
sun? Bir sır olarak; beni kalbinde azapla ve şüpheyleyaşatamaz mısın?
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mayınız, beni yaşarken öldürmeyiniz. Hayatımı bağışlaınak'1a
sınız. Işıksız bir hayat içinde mesut
ğışlayınız, Allah kalbinizin güzel arzularıyla sizi mesut
adam:
düşündüğünüz kadar iyi bir insan değilim.
yalan söylüyorsunuz?
adam kalbinde duyduğu tatlı bir heyecanla ona ümit vermek
sına da vicdanı razı değildi. Ona azap ve işkence vermeliydi.
'r kardeş gibi taptığı dostuna yapmak istediği alçaklığın vicdan azam

.una kadar ıztıraplı bir ömür sürmesini istiyordu. Onu devamlı bir
e yaşatmak için:
arın görüşürüz, diyerek pencereye doğru yürüdü ve açık pencereden d1'1ı:ırh,ı:ı
'un köşküne doğru yürümeye başladı. Cebinden çıkardığı cigara tabaKcı:mıucıu
10-!'l-re:mm .dumanlannabakarak, dalgın dalgın yürüyordu.

gece... Gök yaktıt renklerle yanıyor... Işıktan tozlar arasında bir atlı durmadan
erinde ilerliyordu. Birkaç dakikaya kadar deniz köyüne girmek için genç adam
or ve hayvanınhızını artırmak için elinden geldiği kadar gayret sarfediyordu.
bir gecenin ay ay ışıkları altında Deniz Köyü'ne girdi.
hızda soluğu Nur'un penceresinde aldl. Her(<zamaµ olduğu gibi, pencerenin
,ir taş fırlattı. Pencere birdenbire açıldı ve Nur . yarı çıplak bir halde pencereden
n misin İzzet? Diye sordu.

et benim Nur, senialmaya geldim.
men pencereyi kapadı ve merdivenleri inerek
altına bekliyordu. Genç adam Nur'u karşısında
hissetti ve genç kadını belindenyaka·
,trenklerle yanan göğün toz pembe
rüzgarla uçuşan saçları, genç adamı
:nbire hayvanın dizginlerini çekti,
nra durdu. İzzet:
ez miyizNur? Diye sordu;
uzattı ve
kadın gülerek burnunu
riyle güldü:
ehzadem nasıl arzu ederse.
irada yanlarından iki atlının
iklarıyla, bir saniye bile zecenıer

ç adam Nur'un

korkusuna ve heyecanına gülerek
·K.im olacak? Bizimkiler;ağabey
,'>kalbinin heyecanlarla çarptığını duydu.
tYolcu yolunda gerek.
u akşam içimde tuhaf hisler dolaşıyor İzzet,
ocuk mu oldun Nur? Kimden korkuyorsun?
Bilmiyorum fakat bugün öyle korkulu
nrlamak bile istemiyorum.

ona ne

şimdi bu gördüğüm
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şını İzzet'in göğsüne dayadı ve:
liın, dedi.
am bir hızda yere atlayarak Nur'u kollarına aldı ve denizy doğru yürümeye
:t ilk defa kalbinde korkulu bir heyecan hissetti. Nur'u kollarından yere bıraktığı
şm.ın ağrıdığını, kalbinin heyecanlarla çarptığını itiraf etti. İzzet hakikaten bitkin
iraz dinlenelim, dedi, hayvan bizi fa:zla yordu; her tarafımda ağır
m,

pµ-).~~~gµ;riltıl<

a uzandı ve derin derin nefes almaya başladı. Nur bu sırada
ayamış, yıldızları seyrediyordu. Gözlerinin önünden geçen bir
tonu titreterek ayağa kaldırdı ve tekrar İzzet'in kollarına fırlattı.
delim İzzet.
için bu kadar acele ediyorsun?
idelim İzzet, çok korkuyorum.
ittikçe bir çocuk oluyorsun Nur; fakat bilsenbu çocukluk sana ne kadar yakışıyor.
için bu kadar acı şaka ediyorsun?
ayır güzelim, şaka değil, hissettiklerimisöylüyorum;konuşan kalbimdir.
bir yılan gibi İzzet'in boynuna sarıldı, burnunu burnuna dayayarak okşadı;
yaşlarla dolduğunu hisseden İzzet, onu kalbine bastı ve göğsünde sıkarak saçlarını
paşladı. Nur:
·
İzzet, dedi, son tesellim 've ·Son ümidim sensin. Hayatımın tehlikede olduğunu
. Beni çok rahatsız ediyorlar.
hemen ayağa kalkarak heyecanlı-birhareketle.Nlll''un elinituttu:
eni rahatsız mı ediyorlar?
ardımınamuhtacım İzzet.
asıl.nasıl?Anlamıyorum.
,.)bütün hikayeyi en gizli safhasına-kadar İzzet'e anlattı. İzzet heyecanla: Nur'u
:r,Lsonra, derin bir nefes aldı ve:
O halde . gidelim; dedi, yanımızdan geçen atlılardan şimdi t
akat bu topraklarda bize kimse dokunamaz. Bur
t Nur'u belinden tutarak yürüdüler. Hayvan
yorlardı. İzzet·hayvanı bütün kuvvetiyle kamçılıy,
Oia'nın kahvesine geldikleri zaman, İzzet hayvandan at
e girmeden, arka taraftan dolaşarak Barba'ya seslendi:
Nikola bir dakika gelir misin?
·;l,a hemen dışarı çıkarak heyecanlı
Ne var efendimiz,bjr şey mi emrl
Bu akşam buraya iki atlı geldi mi?
Hayır.beyim.
Fakat mesele mühimdir; doğru söylemeniisfi¥9rurD2~~15a.iIB;~J~.
Yemin ederim istersen, kızımınüstüne.
··
Demek kimse gelmedi?
Vallahi gelmedi beyciğim.
\et, Barba'nın ifadesindenbir dereceyekadar tatmin6µn.uştµ.:(Nµtfi~(çlq11.dµVe:
İstersen şöyle çardakta biraz otururuz., dedi.
cevap vermedi; İzzet'e sokularak koluna girdi.<Ve)ç~<.l~~~(<.l9ğru yürüdüler. Nur,
yanında·neşelenmek ve onu da biraz heyecanlandırrııal{>jçiıı.çırpınıyordu.
Fakat onun
y~heyecansız görünüşü İzzet' e adeta ıztırap veriyordu.
µtün birgece, geç vakitlere kadar içtiler. Birincikadehten.•sonra, her ikisi de tamamen
l.Nur arada bir İzzet'e yalvarıyordu:
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İzzet, bu akşam az içelim,
'tiçine korku düştü Nur?
bir halde, saçlarını sallayarak cevap veriyor:
anım, sen yanımda olduktan sonra, ben hiç korku duyar
şıkları içinde yükselen kadehler' çılgınlık ve
ak dudağa, şarap şarap üstüne; bir hayat romanının

*
* *
· ·• gece... Gök aynı yakut renklerle yanıyor... Işıktan tozlar arasında
hlt yol üzerinde ilerliyor... Fakat bu akşam atlının arkasında şarabın "1lrl1...+t1?\-J
Bukadını hepimiz de tanıyoruz. İzzet atı kamçılıyor, Nur boşlukta uçan ;::ıaı.,ıaıuıı
et'e sarılıyorve ışıklar içinde sanki uçuyorlar.
ir · şarap gecesinin ateşi içinde şimdi mesuttular. Nur bütün heyecanıyla
ştemiyor. Onunla daha birçok yeni aşk ve heyecan sahneleri yaratmak
öğsünü ona dayıyor, nefesleriyle onu gıdıklıyor ve sonsuzluklara·akıp
esafeleri gerilerindebırakarak uçuyorlar sanki...
bindeki bütün korkuyu unutmuş, yaşamanın derin heyecanı içinde göklere
.e orada İzzet'in kolları arasında bulunmak istiyordu. Göğün sessizliği içinde bir
rYine rüya ve hayal içinde dolaşmaya başlamıştı. İzzet'e seslendi:
· ,misin bu anımda ne düşünüyorum-İzzet?
eyecanla sordu:
atamayacak kadar zengin bir rüya görüyorum.
içinbeni bu kadar meraklandırıyorsun?Anlatsana.
, Orada yaşıyoruz
µ•anımda kendimi göklerin mavilikleri arasında buluy
pı:ısuzluğunu
fr< aşkla biribirimizi çıldırasıya yine· seviyoruz. Bu
emin bir kat daha kuvvetlendiğini hisşedivorum. S
canı hiç bir zaman unutmayacağım,un·
bu sözleriyle İzzet'i heyecanland
hali vardı. Nur onun koluna bir çimdik a
ştr ki, Nur'un gözlerinin içine bir
ııdisµıeverdiği heyecanla gülüvordu:
Şimditam bir erkek olduğun
£.hayvanındizginleriniçekeri
u akşam deniz çok güzel, d
dudaklarını bükerek güldü.
kolları arasından çırpınarak
lini İzzet'in omuzlarına atmış,
;::ıaı,,ıaıllıı

u.
bir su
l1iz bu akşam hakikaten çok güzeldi. Kumlar, ayın
uz.ı::111gnı içinde
ıı gibi dalgalanıyor ve adeta onları kendine
türlü,
.itrediğini,ruhunun bir sonsuzluğa doğru heyecan uuyuu~w.ıu
İzzet bir
arşısında soyunamıyordu. Kayaların arkasına
kumlarda
u yalnız bırakmıyor, peşinden koşuyor,
ordu. Nur:
çığlıklarına ve
Yapma, yapma İzzet, diye bağırıyor,
Nur'u o kadar yormuştu
a-aldırmıyor ve bildiğini yapmakta devam
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takadı kalmayarak, upuzun kumların üzerine . yuvarlt1nd.1 ve• adeta baygın bir
en geçti.
lbinin heyecanlı vuruşlarıyla Nur'un üzerine eğildiği /~llJ~~~; l'tlll'. ani bir

ığı yerden fırlayarak kumlar üzerinde koşmaya başladı. İzz:yt 911.µı;:ı. ı:u-1<:asından
a bakıyordu.
ız ve karanlık bir yer arıyordu. İzzet'ten kaçtıkça içi serinli)'qfPJij~ı~,,!-1.;,~zd.en
nha bir köşesinde soyunmak için çırpınıyordu. Fakat bu akşaıı:ı,i?~j~~.)i1fF~P
nereden geldiğini bilmiyordu. İzzet'in önünde ilk defa soyunınµ~ ~~~Mit.~a...
onunla dağ başlarında, onun küçük sarayında soyunmuş, ve mermer,r~a~~~rı.~a,
"l gönüle, iç sızılarından uzak yıkanmıştı. Bu akşam niçin ondan ka.çıyq:çg.µ'?
iıyduğu bu meçhul arzuyu bir türlü tahlil edemiyordu.
en ıssız bir köşesinde soyundu. Ayın ışıkları altında kendi vücudunu sit~~~[
özleri renkli ışıltılarla gülüyordu. Hayatının en mesut dakikalarını yaşa,d.ığ111.~
; bu anında kalbinin mesut vuruşlarını heyecanla dinliyordu. Şimdi denize.. aç~a.çal<
vvetli İzzet'in kolları arasında çılgın bir saadetin erişilmez zirvesine ulaşacaktı.
albininaşk ve heyecanla vuruşları karşısında sonsuzdu.
n- denize girdi. Dalgalarla kaynaşan ışıklar içinde beyaz vücudu maviliklerle
.ye soğuk şular hislerini bir derece daha kamçılıyordu. Denizi eskiden beri çok
ularda yüzdükçe vücudundaki sıcaklığın, kalbindeki ateşin soğumakta olduğunu
gıkat heyecanlarını henüz kaybetmemişti. Dalgalarda İzzet'i aradı, fakat bir türlii
Sesininbütün kuvvetiyle haykırdı:
zet!
'e sesini duyuramıyordu. İçine yine birdenbirebir ko:ı--1<:.iliş}:µ, şüphe ile titredi:
açmış olınasın?
t nasıl kaçabilirdi?
ularda boğulmuş olmasın?
p.tnasıl boğulabilirdi?
~t çok güzel bir yüzücüydü. Sahile ":iGl:~iğru. yü:zgıeye başladı; l<:~arda>yatıp
Zaten bu akşam her zamankinden çok daha fazla. içmişti. KumJ.i~iayak basf1!'
ıplak olduğunu unutarak, yorgun bir halde kumlara u:z:.:1,11.dı; etrafına;.1:>~ypprfal<a.t
remiyordu, Yine sesinİt1_.Qijtün kuvvetiyle haykırdı:
İzzet.
· .e. cevap alamıyord!-1f1l~J~t~ı~}:.xerden kalkarak kayalılgı:u-ın gölgeli
başladı. Koyun heın~~jt~~~~~~~> her tarafını gezdiği halde, bir. t
rdu. Sahrada Mecn'unu araj~Wt~~)'l~şibi:
İzzeı, İzzet, diye bağırıyor fakat şe~p;ı,~.t~e kendi sesi cevap veriyı
fl!U..• denize gireceği bir sırada elirle ya.g~ş.~ bir kuvvetin kerı4İB1\'~
çevirdiği zaman, İzzet'i karşısında gördüc~y\birdenbire keµdiııipnun
ıplak vücudu genç adamın koları arasında 1:>ahl<: 8il:>.i kayıt~F~!-1·
lamıyor, baygın bir halde ıslak saçlarını 011,un_ . gqğş.iiJ1e. .q.a.yıy,
akmış gibi kapıyor...

*

* *
sfalt yol üzerinden geçen bir atlı, yolun bir kenarın.d~\f:1~~~111::>ire\durdu ve hemen
atlayarak sahile doğru koştu. Kayalar arasında kendini şakla)'aral<: koya sokuldu ve
assut etmeye başladı. Ayın coşkun bir sel halindeki/ışıklııı-tialtın.da,
gözleri birdenbire
ve sevinçlibakışlarla güldü:
--- Onlardır, bundan daha güzel bir yer bulunamaz.
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birbirine vurarak nefret ve kin dolu bir
li fahişe, şehvetin kısrağı, nankör ve alçak kadın!
kendini tutamayarak hıçkırmıya başladı. Asabiyetinden
ınen kendini denize atarak onlara yaklaşmayı ve denizin
µııdü. Fakat bu işi kimse görmeden yapmak istiyordu.
le edebilirdi. Belki de bu suretle hakikat ortaya çıkar ve
daha beklemek gerek, dedi.
et'in kolları arasında mavilikleı;de yüzen Nur'un bu çılgın
Bir an evvel onun canını cehenneme göndermeliydi. Fakat o,
n, ruhu sezmeden yapmalıydı ve bu kararında da haklıydı.
kucak kucağa sahile doğru yürüdüklerini görünce kayaların üzerine
Nur'un ihtirasını, çılgınlığını ve ona yaptığı ihaneti bir türlü affedemivördu..
t.ekrar yaşardığını gördü. Parmaklarıyla göz yaşlarını silerek sustu;
iyice görebiliyordu.
dığı bir adamın kolları arasında denizden çıkar çıkmaz birbirlerine ~a.ı.ua.ı.c:ı.ıx.

dılar.
di.tam sırası, diye inledi.
ıztırapla mahveden bu kadın, bu dört duvar arasında ıztırapla can vermeliydi,
cak bu suretle alabileceğine inandığı için seviniyor ve kalbinde duyduğu
deta çırpınıyordu. Neşe içinde bir yağmur· sağanağı gibi. kaynaşıyor, gözlerinde
zevkli ümitlerle adeta titriyordu.

katında; Gül, Nazmi'nin- dizlerine başını: €1ayamiş,··. ışıklı
heyecanlı sesini zevkle dinliyordu. Nazmi hayal alemlerindeki
yor, ona sonsuz ümitler vermeye çalışıyordu:
üneşle beraber ''Mavi Yelkenlit:i0J~olacağız Gül, seninle ilk defa; yalnız
· denizlere açılacağız. Rüya
0ıerine. gireceğiz, orada aşkımızı
her şey bizim için açacak, ku~!~~f~im için ötecek, güneş bizim
sane mi anlatıyorsun Nazmi?
'' at olacak bir efsane.
Ben bu hayale inanmıyorum Nazmi, Nur'dan uzakta ve
orum.
danıyorsun Gül,
Fakat onu da niçin götürmüyoruz?
O yaşamayacak, belki de artık yaşamıyor, onu
nemli gözlerle Nazmi'ye bakarak sustu. Genç
ıldanıyordu, Gül · ani bir hareketle başını
nun gözlerininiçine baktı ve heyecanlasordu:
Siz kimsiniz ve niçin burada · yaşıyorsunuz? Bugüne ka<.lajı ş~ti#~şıl)ırıerak ettiğimi
aıriadınızmı? Yüzlerce defa sorduğum halde,
'u niçin öldürmek istiyorsunuz? Bu meçhul
da yaşayamayacağım. Sabahla beraber kasabas
beni tatmin edebilirkanaatindeyim.
·.ı sinirlenmişti.Nazmi onun bugüne kadar bu şekildekLtaşlanlığınıhatırlamıyordu. O
e ile devam etti:

ı~~~
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o lsun, alınına . ne yazılmışsa çekmeye
kuvvetin bulunduğunu tasavvur etmiyorum. Aç,
çektiklerim, her gün beni biraz daha mahvediyor.
içinde yoğrulmuş
ve yılların
, artık bu hallere tahammül edemiyorum.
gpzlerinin bu şekilde yaşardığını ilk defa görüyordu.

Alın yazısını
yaşamaya
hayatın

ence ile hafızasını mahvetmeye çalışmaktan ne fayda temin
· Zindanda yaşamıyor ki. ..
mdaki adam kimdir, o da mı yeni aşıklarındanbiridir?
· beniın piçimdir. Rahmi'den olan Nazmi çoktan ölmüştür.
söylüyorsun.
yalan söylüyordu; karşısındaki .adamı yalanlarıyla şaşırtmak
·slerinin bir derece yatışmasını ve bu sırada da Gül'ün odasına
almasını bekliyordu. Hele bir güneş yükselseydi; belki Gül
i_.}.'.Bµnu hatırlayınca gözleri birdenbire ışıklandı. Fakat karşısında duran

auı;ı.ı,ıuı:1

üz sükun bulmamıştı. Elindeki tabancanın titrediğini görüyordu.
eınnundu, işi biraz daha oyalamak için:
azmi'nln zindanda olduğunu nereden biliyorsunuz?Diye sordu.
.ydan beri burada adım adım her şeyi takip ettim. Gül bir çılgın gibi onu seviyor,
at siz bu temiz aşka mani olmak istiyorsunuz. Halbuki bilmiyorsunuz ki,
kavuştuktan sonra, yaşamak kuvvetini ondan>almış ve onun kendi içinde
,ni. bir hayat bulmuştur. Gül/onun kaföin~ girm.eıniş)olsaydı,kim bilir o şimdiye
bir öfü olacaktı. Günah değil mi%si2:deyic.x1.~ci~nenhisyokmudur? Genç bir
e.çektirmek size zevk mi veriyor? Nazmi,.cJ.ünyad~kievlatlarınen namuslusu ve
a.ir. .Ondan yanlış bir şekilde şüphelendiniz, o kalbinde yaşattığı büyük sırrı,
kimseye söylememiştir ve söylemek tenezzülünde de bulunmamıştır. Siz,
şuna bir işkence vermekten başka bir şey yapmadınız.
doğru söylüyordu. Nazmi'yi bu hale getirmeye
kopan · bir insanı bu· hale getirmekteki · düşüncenin
u. Gözleıi yaşlarla ğoldu, hıçkırıklarını zaptedemedi ve s
sında duran adam acı kahkahalarla gülüyordu:
lek şimdi son nedamet, öyle mi? Fakat ne ka
binizden kopan bir gözyaşı olduğuna beni inan)
adar ruhsuz olmayınız.
in vicdanınız derecesinde; benim u~ll.'Lllıwıı
ssiz davrandığımıdaha evvel de s·
it insan kalbininbu kadar duygusuz.
r.endi kalbinizi muayene ederek, baş.
ııısesinden başka bir şey değildir: E
·yorum. Sizin öyle bir kalbiniz vardır
Jd; ·•. zayıfı ezmek en büyük
ve/ her şeyinizi gömebilir. Benim bildiğiın ve tariıdıgın:r l\.lllM'Pt'l
erının yavaş yavaş nemlendiğini hissetti,
.i Çok hassas ve daima acıyan bir
amlamalıydı.Nur:
iz eski Nurten'i nereden tanıyorsunuz? Diye.sordu.. ·
ıllarca kalbiminüzerinde yaşayan bir kadrpıtanımanınk kabil.mi?
e dediniz?
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anlayamıyor musunuz? Yıllarca sizi
eski Nurten'in bu kadar zalim bir kalbe, sahip
rdu, sesinin tutulduğunu, gözlerinin karardığını, ouanuı

edi, siz kimsiniz?Yüzünüzdekiperdeyi kaldırınız, odamda
ş bir hakikatı görür gibi oluyorum.
ancasıyla duran adam, yüzünü açtı; Nur çılgın bir halde
fakat o, tereddüt etmeden elindeki tabancayı Nur'un üzerine
gibi yattığı yerde kıvranarak, melül melül karşısındaki adama
dattı, fakat bir tek kelime söyleyemedensustu!
banca ile duran adam, Nur'un üzerine eğildi ve yaşlı gözlerle,
arına uzatarak korku içinde öptü. Sonra, onun üzerine kapandı ve
rıun bu kadar güzel, bu kadar yakışıklı ve- bu kadar şık bir adam uıuugu,uµ
·ül Nazmi'yi olduğu yerde bırakarak hemen koşup onun elini öptü ve bu
aki eli, avuçları içinde samimi duygular! ve şükran borcuyla tutarak bağrına
adam, Gül'ün bu hareketine gülüyordu, onun saçlarınıokşayarak:
utsunıız değil mi kızım? Diye sordu.
nizde kendimizimesut hissediyoruz.
Fakat bu denizlerde o kadar aşk korsanları vardır ki, insanı bir anda
er ... Onlardan kendinizi korumalısınız.Nazmi de bu korsanlardan biridir.
'jde birbirlerinebakarak gülüştüler. Ak saçlı adam sözlerine devamla:
~:z;mi bu korsanların en azılısıdır, onun elinde» bir.tüı-lfrl<.urtulamayarak,yine onun.
.üz.
.ahalarla gülüyordu:
memnunum.
adam sordu:
az mısınızçocuklar?
oturmadan, kendisi güvertenin üzerinde d
siıra bakmayınız,dedi, bende ihtiyarlıkvar, bi
çup gözlerle dalgalara bakarak sustu. Gül ile
saçlı adam devam etti:
µ gemiyi dolduran aşk korsanl
ı;,\ birer ayrı aşk hikayesi vardır.
,µ; aşk hikayelerini anlatmakla ge
·ne benim.
.çlı adam dalgalara bakarak hıçkırdı:
galar sanki benim göz
ışıklı· gözlerle Gül'e baktı ve· onların sı:ıa.cl.e~le:riı:ıt.'\
oturduğu yerden kalkarak geminin
istiyordu, fakat onların saadetlerini
· de olmadıklarını da pek; iyi biliyordu.
anlarındanuzaklaştıktan
konuşmadı. O bize
eiyi bir adam değil mi? Bir şey
inanıyorum. Öyle
ak istiyor; içinde kendini kemiren

u.'?

Q.· bizimle · bir

gün mutlaka. konuşacaktır
'ç bir zaman gizli kalamaz. Bir gün, muhakkak

onun en yakınları bizleriz.
perdelerini kaldırarak her şey

uuıauw
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tır. Bu adamın niçin bize yardım ettiğini, annemi
µm. Annemi öldürdüğü halde, kalbimde ona karşı temiz
9k temiz kalpli bir insana benziyor değil mi
orada yerleştirecekmiş.
ok zengin olduğunu söylüyorlar. Bu harpte,
ok yardım görmüş.
ı:ıkfu,-lığı nisbetinde kazanmak hakkı değil mi? Böyle temiz bir
:tte hayatta muvaffak olur .
.yiikbir ıztırapla yoğrulmuş bir kalbi olduğuna ben de inanıyorum. oız.maı

.uştuğu yok. Koca bir gemide tek başına.kadınsız hasıl yaşadığına
irde eğlenmiyormu? Hem istemiş olsa, o d~i~miye bir kadın alamaz
1li olmaz Gül; kim bilir hangi manevi bir' a::t~bın altında parçalanıp gidiyor
daıın, namussuzluğuna kurban gitmiş bir insandır. Doğrusu onu çok """',.."'"m
'- ve hassas bir adamın hayatta bedbaht oluşu, doğrusu beni çok
asına giderek onunla konuşacağım.
· de götürmez misin?
em ki, beraber gitmemiz doğru olur mu?
in doğru olmasınNazmi?
,)'ine. elini Gül'ün beline uzatarak onu göğsüne doğru çekti ve bu ışık gecesinde
\rpan iki kalp dudak dudağa birleşti.

ayada mücadelem uzun sürmedi. Kısa bir zamanda zengin olmaya muvaffak
sabanın sayılı aileleri arasına girip çıkıyordum. Yirmi beş yaşında tunç gibi bir
un. Hemen hemen her gün mahallenin güzel birçok kızlarından uzun boylu .aşk
alıyor, bu mektupların kimisinicevaplıyor, kimisinhy;:il11!J.J;>.. ,atıyordum.
ressam arkadaşımın beni güvertenin üzerind~\s:Qıükı~1ğjğinihissettim. Hemen
iştim, Korkulu gözlerle onun g~'~(~iajp. içine b'aktığmt1Z~, bu gözlerin ne
iklerinipek çabuk anlayabildim.FakaI~fü,illa:boğuşma~ıliın:i ~~ı-nıiştim.
lı adam yine sustu. Katıla katıla ağ
onun da hıçkırdığını görür gibi oldu. - ·-· .~;- --~
yordu. Gül, ona sokuldu ve titreyen elleriyle"~ı:ı;zmi'nin· ıslafü
at başını geriye çeviren. Nazmi, onun bu hareketine mani oıdu.
göz göze gelmektens'Y\~tJ.<~nı,k başını çevirdi ve yürüyüp '
fa sendeledi, fakat b~rı~ı:ti:iı(ğwarın bulunduğu yerden uzakl:
ndü ve hıçkırıklarınıtutainaj,Afj}~ayat hikayesinianlatmaya de,Ya
Bu sırada karımın da ressam · arJ.<adaşıma yardım ettiğini gördi:'
bir kurtuluş çaresi bulamıyordum; Her ikisi de beni omuzlayar
dan bakarak acı kahkahalarla güldüler. Kısa bir müddet dalgalarla boğuştum, artık
ve ayaklarımda kuvvet kalmadığını, her geçen dakika bana anlatamak istiyordu.
benden kilometrelerce uzaklaştığını görüyordum, kendimi\dalgalarm lizerine atarak,
ve şansıı:nın akıntılarınauyarak, her şeyi kendi akışınaterk ettim.
· ... ···
ftalar sonra gözlerimi bir hastahane odasının beyaz duvarları arasında açtığını zaman,
adığıına inanamayacakkadar kendimi unutmuştum."
adam.derinden del'.'ine .öksürerek Nazmi'ye baktı, yaşlı gözlerle ağlıyordu; onun
ı~ ve ~u genç ·adaınıiil~a:ğrına basmak için çıldırıyor, fakat kalbindeki ıztırabı bir
'yqrdu.. Önıara niçin bu acı hayat hikayesini anlatmıştı? Nazmi'nin titrek
~cc

.
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;/spkulduğunu gördü. Kollarını açarak bugenç adaı:nı ba.ğp11.a baştı; sa,sıla yıkıla
yordu.
·
ıpkı benim babamın hikayesi, diye inliyen Nazmi, ona. sf:tfıliy!qf $,,.e .1:,µ ak, saçlı
yaşlarını silmek için çırpınıyordu.
ı adam iradesini toplayarak elini Nazmi'nin saçlarına.
bir/>baba

uzattr've..

verdiği heyecanlaNazmi'yi tekrar göğsüne bastı ve:
In biricik yavrum, diye sarsıla sarsıla ağladı.
kalbinde ayni heyecanla titriyor, gözlerinde ayni yaşlarla ağlıyord.ıı. ij,9J~wıibir
gibi bükülen boynunu ak saçlı adamın göğsüne dayayarak:
l.c acı bir hikaye , diye inledi.
lı adam kalbinin üzerinde tunç bir heykel gibi duran bu başı, kalbininjçitıe\~~~
ordu. İçinde duyduğu heyecanla ona sarıldı ve Nazmi'yi gözl~rip~e11;
, saçlarından öpmeye başladı. Gül, bu ıztırap sahnesini içinde kaynaş,ı:uıil?iıdiyor, ve kanadından vurulmllş . bir kuş gibi sığınacak kucak arıyordu. Ak. s~~ij
''yi göğsünden kaldırdı ve. (,r-µl'e doğru iterek onların birbirlerine sarılmaları ve
i için ışıklı gözlerle yalvardı: · · '
. olur' Gül, benden çekinmeyiniz;Nazmi biraz daha Gül'e yaklaş,,otıu göğsüne al,.
:µıı ıztırabımıbiraz dindiriniz:
Jsşizce Nazmi'ye yaklaştı, onun göğsüne başını dayadı ve . nemli J~özl~rle
~arak sustu. Ak saçlı adamın hıçkırıkları onları yeniden heyecanlandırdı; h~r
ın gibi birbirlerine bakarak onun son sözlerini.içleri parçalanarak ve kanayarak
e çocuklar, o kadın benim karım ve senin a.ııtı~ıı~~'cill.
· heyecanlarınıtutamayarak tekrar akg~çh a9aı:nıtıgqğşwı.el<~pandıve:
ahacağım,babacığım!Diye hıçkırmıxabasladı.
eyecanlarınahakim olamayarak sordı
·~··o ressam kimdi Rahmi Bey?
:Şer gôz yaşlarını silerek tit:ız~

~l/}Ly
.
1ı ad~ bu ışık gecesind

--. fazla konuşmadan geıiiMi ön: tarafına doğru

~d.ejkayboldu.
ıştılar ve bu yaşlı;
N~ nemli gözlerini silerek birbirlerib
atuıd.a. . bıraktıkları bakir hayatlarının ışıklı ıı,tırabını, tatlı b· ·
rlarmış gibi'sustulag,
"(,;{·'(.,,

'

SON
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ayeyi bir ışık gecesinin yıldızları altında, kahramanının kendi ağzından dinledim.' . am; bir yudum su gibi, bana anlattığı bu hayat hikayesinin, yılla,r.sonrabir roman
.ya çıkacağını nereden biliyordu!

ı

bir gecenin yakut renkleri içinde kakma bir kandil gibi yanan gök; bir. l!la.şal
açılan kapısıyle efsaneler ülkesini aydınlatıyordu.
pir Akdeniz gecesindeyiz. Hafif bir rüzgar, deni~den dağlara doğru, aheste aheste
mahşeri içinde, genç bir kızın deniz kıyısından, dağlara doğru koştuğu görülüyor.
tizgarda yelpaze gibi dağılmış; genç bir atın toy heyecanıyle; yorulmadan,
e.den koşmakta olan genç kız, birdenbire kum yığınları arasında, bir gölge gibi durdu.
nazarlarle etrafına bakındı ve hemen elbiselerini çıkararak çıplak bir halde,
dit adımlarla denize girdi. Dalgalarda küme küme yanan ışıklarle oynamak istiyordu.
da bir müddet çırpındı.sonra sahile doğru yüzerek tekrar kumlara çıktı. Islak
çıplak vücuduna, yıldızlar gibi dökülen su damlalarını kurulamak lüzfununu
en, acele acele giyindi ve çıplak ayaklarle kumları gerisinde bırakarak yeşil vadiden
ızerinde bir heyüla gibi dimdik dµ.rp:ıa.kja_ 9la.ıı şatpya doğru süzüldü. Dalgalardan ve
ından kurtulduğu için. ışıklı. gp:t.:l~ı-lf ~üy9rdµ._ .Bir_ müde~t yürüdükten sonrıı
durdu ve düşünmeyebaşladı: G~R~ııin bll..şaatincie,b.u_şatod~f·i~•yapacaktı?
içiıı$
danın masalı ve ne de bir aşkın b.il(ayesivardı, Biraz daha YB~P.;._jçindekikoriw,
derinden oynatacak kadar heyecanlıydı. Gözl~nnegy~Jır.ıan kor~f kjfışıkla ç@W4l·
şatoya gitmek istemiyordu. Fakat geri dönemi?"~R~ğiııi de füldiijkiçin, işt~n:ı.i.~~ ,
yoluna devam etti.
·
·
·
·
eyrek saat kadar yürüdükten sonra; şato bü~~~~i~ş'1.Il1lyleg?~~iBj~.,Rı.t~~~
Nermer sütunlar üzerinde ihtişamla duran bu şatğ~~,,~~pırlı görün~-!i~~·~·şJ~il'·
ecan yaratıyordu. Elindeki kalın birodun parçasını ateşledi; şimdi.lJııuışi.k.•lambıısı
ıoyu daha iyi görebiliyordu.
(tel örgülerle çevrilmiş olan şaton~)~pısına geldiği zaman durd-ı.ı. ~~-~il~ri~~
prdu. Bu esrarengiz kapıdan geçip,;1'R.i(~>lüm sarayına nasıl gireç(!~İl.µ ~M~~)'"e
~i~_-_uray. a niçin çağrılmıştı? Ve niçin geliyqrdu? Gelmiy. eb·il. ir.di. ·,_ .fi. ak_<<a_t_·._İ_•_rnk<_.•.·.•.i ~_>_s_}z_;v_••_•. e__rile.•n_.
·e•·-•itaat etme mecburiyetinde olduğunu herkes gibi, o da': biliy~r~B-r . •/>, . •·.\r-.. •••·•···> >
deki ateş yığınını bir yıldırım süratiyle şatonug_~eriıı~.~f~il·-~ıırv~~~l&~ştiçi:lp.
işaretti. Mermer sütunlar altında nöbet almış bir asker; v~ril~g l,ııişareti müteakip
·./silfilıını indirdi ve şatonun dış kapısı birdenbire .: ~~.~.1,1'.l.~i>~~~ii~~fl~ı•. <Cienç kız
a.dırnlarh içeriye girdi. İçeriye girer girmez, şatonun iç kapısı cl~ ayıld.i ve müteharrik
Yağmurualtında; görünmiyen bir kuvvet, genç kızı odala,rtian.J,.iriııe doğru sürükledi.
ç kız, bu karanlık oda içerisinde heyecanından titriyor, .kgf1w§ım.ci4lll saplci ecel terleri
du.Bir idam mahkfunu gibi, verilen her emre itaat etmek zorıında olduğu için, sesini
dan bu dört duvar arasında dakikalarca ayakta bekledi. Sonra birdenbire odanın bir
n açıldığını gördü. Gözlerine inanamıyordu. Karşısına dikilen iri yarı çam yarması
adam, elinde bir kırbaç! . üzerine doğru yürüdü. Sert bakışlarında, bir tek tebessüm
p;rürunüyordu.Bu sırada odanın kapısı önündeki perdelerden birisi aralandı ve bu
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erisinden üç kadın çıplak denecek bir vaziyette meydana çıktı. İri yan adam, bir
.çtiyle onlara doğru yürüdü. Kadınlar korku içinde birbirlerine sç~dular; o,
bacı, bir granit kuvvetle onların üzerine indirmeye başladı. Bu sırada . odanın
· bir uçurum açıldı ve üç kadın korkunç çığlıklarla bu uçurumdan:yıpt~l~dı.
e genç kıza bir ihtardan başka bir şey değildi. Genç kız, korku ve.=: ç.~p.şt:ti.çinde
çları içine alarak titredi. Sarsıla sarsıla ağlamak, hıçkırmak ve.)ha.ykı:n:nak
Fakat birdenbire nefeslerinin tıkandığını, gözlerinin önünden seçemediğf birçok
.tl.arının uçuştuğunu görür gibi oldu. Bu sırada bulunduğu odanın kapısı sessizce
!dı ve içeriye genç bir asker girdi; bozuk bir Fransızca ile :
yağa kalk ! Diye haykırdı.
kız itiraz etmeden ayağa kalktı. Karşısında hareketsiz bir halde, taş bir heykeLgibi
er, ayni bozuk şivesiyle bir emir daha verdi:
ağa dön, merdivenleri çık.
kız hemen sağa döndü ve merdivenleri çıkmaya başladı. Arkadan gelen askerin
si ve emirleri işitiliyordu:
sağa, ileri, dur !

yorgun olduğunuzu görüyorum; banyo odası buradadır. Yıkanırsanız biraz
z; yemekten sonra da biraz dolaşırız; olmaz ın.ı Feride?
Siz nasıl arzu ederseniz.
ız dilberi, Feride'ye sağdaki kapıyıijöstererek kendisi geri döndü. Lübnan dilberi
· Odasındayalnız soğuk su ile güze:1 1?4'J~j{>7flPP.· Vücudunun, içinin bir dereceye kadar
diğini hissetti. Banyodan çllqıı" . ç~l~lı~i:ıı:u:ısız dilberinin getirdiği güzel kokuları
.a sürdükten sonra, kendi Çl.l.twisiı:ıi+2giymek.. istedi. Fakat genç kızın buna m@i
.u görünce mukabele etmeçli..füıınşız.dilberi ona renk renk çiçeklerle işlenmiş yeşilbir
getirmişti. Feride bu entariyi·••onun yardim.ıyle giydi. Herşey bir esrar perdesi)içincle
ediyordu,
eride, Fransız dilberinin buradaki hayatını çok merak ediyordu. Acaba, ondan.<hiçBirş•~Y'
.t:miyecekmiydi? Annesini düşündüğü kadar, buradaki hayatının ne olacağına.bi.p;1:iirlii
,veremiyordu ·
emeğe.. beraq~ri.P.t:urdular.Feride'nin hiç iştahı yoktu. Fransız dilberi. oııll11 !t:~§şiiriiııü
anlamış ola.<;~]µ,hemen sordu:
Rahatsız mısınız Feride?
Evet, anneme çok üzülüyorum.
Niçin bu kadar merak ediyorsunuz ? Yarın hastahaııey~/Yat~l.~ç~ye\.tt!.daviside
nun değerli mütehassısları tarafından deruhte edilecek. Bundan.~ı:nin.qla.qimşiniz:
Feride. - Çok teşekkür ederim, siz çok sevimli bir kızsınız.
- İşine dört elle sarılmalısın Feride. Senin muvaffakiyetlerin d~recesind~ annen yardım
ecektir.
- Oh ne iyi, ne güzel;
Feride bu sözlerden birşey anlamamak! beraber, derin bir nefes aldı. Fransız dilberi ise
a açık konuşuyordu: bahsi değiştirerek:
- İçki kullanmaz mısın Feride? Diye sordu.
- Teşekkür ederim.
Fransız dilberi masanın. karşısındaki dolablardan birini açarak, bir şişe içki çıkardı ve
masanın üzerine koyarak:
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fllis Kıbrıs şarabı , dedi.; çok meşhurdur. ·
~men kadehlerini doldurdu. Birkaç bardak içdikten sonra, her ikisi de yavaş yavaş
.µ. Genç Fransız dilberi:
ana verilecek vazifede muvaffak olacağından şüphem yoktur , dedi. ZekLbir kıza
,rsun, fakat bu işde muvaffak olmak için; kalpsiz olman şarttır. Aşksız yaşıyabil4iğin
zafer senindir .
.e bu sözlerden bir şey anlamıyordu; meraklı sordu:
izi çok merak ediyorum, dedi, burada tek başınıza nasıl yaşıyorsunuz?
Fransız dilberi, burada yalnız yaşamadığını, onun gibi; birçok kızların da burada
ördüklerini anlattı. Feride bundan birkaç saat evvel üç kadına yapılan işkencenin
\sordu. Fransız dilberi··vazifelerinde muvaffak olaımyanlann, veya verilen vazifeyi
al edenlerin, cezalarını bu şekilde çektiklerini izah etti. Fransız dilberinin bu . sözleri
ire Feride'nin sinirlerini bozmuştu. Genç kız, ağlamamak için kendini zor tuttu. Ferielf!
· son kadehi dudaklarına götürürken odanın içinde yeşil bir ışık yandı: Genç Fransız
hemen kulak kesildi. Işıkla beraber bir ses duyuldu; bu ses şöyle diyordu:
Rozalina, yemekten sonra bahçeye çıkabilirsiniz ; Komutan Ox sizinle konuşmak
Yalnız mı?
Hayır, misafırinizle beraber.
ozalina teşekkür etti; muhavere bitince yeşil ışık hemen söndü. Feride birdenbire
anlanmıştı. Rozalina, onun yüzündeki korkuyu bir saniyede anlamış olacak ki:
Sizi fazla heyecanlı görüyorum Feride, dedi. Bıi kadar telaşa lüzum yok; Ox babamdır.
Babanız mı?
Meraklanmayınız, demin gö~~~adama
hiç de benzemez. Babam çok hassas ve
·.yeli bir adamdır. O da vazifesi i~~~,;';x~jzim<gibi herşeye tahammül ediyor. Babam
balık bir ailenin reisidir.:.y~.}~!~~IJ;\:Ji';,1'-ı.ırada•· yaşadığımız gündenberi biz de sevgili
iğimizi göremiyoruz. Bulıaı'p hel~ibfrbitseydi .
.ekten sonra bahçeye çl!ktılar. Fakat bahçede Rozalirıa.'nın babası yerine
buldular. Bu; çok sert, amiri mutlak ve tok sözlü bir adain.91. Sayısız emirler v~rclilçten.
pür hiddet ve heyecan içinde uzaklaştı. Rozalina onu "feD13. adam"
ediğini, ka.~~ız yaşamadığını, birçok metreslerinin bulundµğunu, · KaUl.l.lll.1.l

a.l'.~f~

aktan zevk
hikaye etti, sonunda da :
Babamın işi~cY~ğı
için onu burada tutuyor.
eride :
,ı:9i~~ıv; .
Anneciğimi bir kere daha görerrsyecek miyim? Diye sordu.
Genç Fransız dilberi üzülerek cevap verdi:
Şimdilik imkansız, fakat gittiğin yerden ona mektup yazabileceksiıı.
-- Mektuplarım anneme verilecek mi?

Niçin verilmesin Feride

? Buna

şüphe

mi edivorsun<'!Herıces

deremezmi?
Teşekkür ederim Rozalina. Sen çok iyi bir kızsın.
Feride, hemen oturduğu yerden kalkarak, Rozalina'yı

annesıne mektup

saçlarından,

yanaklarından

.Genç kızın gözleri nemlenmişti.
Muvaffak olacağından eminim Feride, dedi.
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:e kadar bahçede oturdular. Rozalina'nın odasına döndükleri zaman, gece yarısını
geçiyordu.Feride soyunup yatağa girerken:
em bu akşam yalnız ne yapacak? Diye Rozalina'ya sordu. Genç kız onu teselli
aklanma.dedi, annen herşeyden haberdar edilmiştir.
.a, Feride yatağa girerken küçük bir dolap açtı. Burada titrek ışıklarla yananibir yağ
ryem'in çarmıhtaki resmini aydınlatıyordu.Genç Fransız dilberi Ana'nınresıniııin
çöktü. Istavroz çıkardı ve bir dua fısıldadı. Sonra mukaddes kitaptan ağır veiçli
kılar okudu. Bu tatlı ses Feride'ye hassas bir annenin ninnileri kadar tesir etti.
.padı ve tatlı rüyalar içinde uykuya daldı.
sabahleyin uyandığı zaman odada kendini yalnız buldu. Hemen soyunarak bir
,tı ve Rozalina'nm ona dün akşam verdiği entariyi giydi. Bütün bir gün şat?11u.ıı
dan odaya gezdirilerek birçok direktifler aldı. Feride o gün Rozalina'yı göremed.i~
iiyordu. Hatta Rozalina gece bile onun odasına gelmemişti. Saatin sekizinde
getiren hizmetçiye genç Fransız dilberini sordu; fakat hizmetçi kız cevap vermeden
Burada her nedense kimse kimseye bir şey söylemiyordu.
iz bir halde yatağına girdi. Uyumaya çalıştı, fakat her nedense bütün bir gece
uyku girmedi. Annesini düşünüyor, gideceği yeri düşünüyor, bilmediği insanları
ediyordu.
yansına doğru, kapısının açıldığını ve içeriye ilk geldiği gece kendisini sorguya
kin Fransız zabitinin girdiğini gördü. Hemen heyecanla yatağından kalk.arak ona
üdü. O, tok bir sesle:
·
Bu pasportun,dedi, seni götürecekleri yere çok 1zdırap.çekmiş bir Türk muhaciri
gireceksin. Bugünden sonra· kendini· herkese muhtelif isimle de takdim edeceksin.
sminin Feride olduğunu kimse bilmemeli.Anladın mı? .~şktan daima uzak kalacaksın,
vazifeden başka hiç bir şey düşüıJ~yeceksi;;
sız zabiti sözlerini bitirir bitirm,~:z;<fiemen.: ~.~P gitti. ]i'~ride yüzünü avuçlan içine
betini düşünrreye başladı.Nereye gidiyorc.l:11? Ve niçin bugünden sonra herk~s~
isimlerde takdim olunacaktı? Derin düşüncelere daldığı sınui~.\R<iasınınıı~i)'f~M
>dolduğunugördü. J;~ı:ı:ı~n kulak kesildi, derinden derine gele~ ~~ ~~~.şöyl~
Bir saate kadar hazı~l.~lısın. Sabaha karşı yolculuğa çıkıl~fS~-/~'1l"J.IJ..~~~~~
vazifen başlıyor. ~~,~ lazım gelen izahatı sana verecekler vıır~i; ?™~~if~g~n~ı1cı

~r~t~i:

gelmemelisin.Vaz!{~~, ehe.mmiyetinive nazikliğiniidrak

.f•. :.y·..·•.~~~0rn.•·.•. a./:6i~f~·~
f.··.•..

iyet senindir.İstikbalin çok parlak olacaktır, emin olabilirsin.. . . (< < .
\/ > i.
ide kalbi çarpa çarpa bu sesleri dinlerken gözlerinin karardığlnı, l)ı.tŞ~,;.qpı:ı.~1.iğünü
yordu.Bir müddet sonra hiç tanımadığı bir adam odasına girdiye:
Hazır mısın? Diye sordu.
ide cevap vermeden ayağa kalktı. Odaya gir<!n adam:
Beni takip et, dedi.
ide verilen emre itaat etti. Yine bir çok odalara girip ?ık.:tıl~;~~l~f;/~iı-~Jstifleraldılar;
enden indiler, koridordan geçtiler ve nihayet mem1er s~~~
~Çij.~il<.apıdançıkarak
doğru yürümeğe başladılar. Tel örgüleri. n~ıt';Peç~efİı:1.İ, .b~denBif~ sahile nasıl
erini hatırlıyamıyordu. Sarp, kayalık bir· yerde dw-dular;Feric.ie ile g<!len asker iki elini
a götürerek, avazının çıktığı kadar bağırdı:
Joan sandal hazır mı?
enizden yorgun ve çok yaşlı bir ses yükseldi:
Geliyorum.
eyaz bir sandal birden sahile yaklaştı. Bu sırada yeşil vadiden bir ses duydu:
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ilberi başım heyecanla gerilere çevirdi, gözlerine inanamıyordu. Asker acele
sese cevap veremediğine üzülüyordu. Kayalar üzerinde Rozalina'nın bir kuş gibi
doğru geldiğini görünce gübreye başladı. Rozalina durmadan onlara k()şµ.yordu.
yaklaştığı halde Feride bir türlü sandala girmek istemiyordu.Aske!<sa:ndalı
.ine duruyorsun, Dedi.
varan gözlerle askere baktı.
akika müsaade edemez misiniz?
a filan yok, hep böyledir. Kimse ile görüşmeden, bu gece sandala bineceksin.

rüzgar gibi Feride'nin kollan arasına atıldı.Asker onu görünce, elbiselerini,
üzelterek resmi bir selam aldı. Ve hemen iki adım geriye döndü. Rozalina
ir mendil içerisinde birşey verdi. Feride, Rozalina'mn uzattığı mendili sevinçle
:rleştirdi.Genç Fransız dilberi hemen sordu :
:odan çıkarken bir mektup buldun mu Feride?
:tRozalina
lki görüşmeyiz diye onu ben yazmıştım. İçinde bazı notlarım vardır. Birgün lüzum
tahmin ediyorum. İşine yarar, sıkıda olduğun zaman bana yazarsın.
birbirlerine sarıldılar ve gözyaşları içinde ayrıldılar. Feride sulara açıldığı halde,
kayalar üzerinden bir türlü ayrılamıyordu.
1 · idare eden altmışlık bir ihtiyardı. Birtek kelime söylemeden kürekleri yirmi
bir delikanlının kuvvetiyle çekiyor; sandal ~1~~a tatlı bir musiki çıkararak akıp
.µL İhtiyar denizci bu anında· Peride'nin; ;g~zyaşlarmı belki görniiyor,onun ·~ belki işitmiyordu.

~e, geminin güyirtesinde mehtap ışıklı gözlerinde nemler, annesini düşün.i.iy8r4~·
.i;t, ona annesi için\.~ti teminat vermemiş miydi? O halde annesinden emin ol~Bil~cli.>.=
~da
fikirleriı::riıc•, · düşüncelerini kötüye yormamalıydı. Fakat içinde~\i~~cµşfj'İ,
.eki ızdırabı alevlendiren kuvveti bir türlü yenemiyordu.
. • <>ii.
nize dökülen ayın ışıklan içinde bir çok fena düşüncelerle, engin riiy~~n~~-jŞiin.cli
~
kendini denize atarak intihar edebilirdi. Birkaç defa t~IB~~ii.~~.i;,/·h
../~~t?.,•bir
ararım tatbik edemiyordu.
·•. • \i)i s<< > 7> //·•·•·
pezgin düşüncelere daldığı sırada, ihtiyar denizciyi yanında l,ıtl~~·Jlg;:ıp.<:>:11.ı:ışpkuldu
.ç kızın altın bir başak gibi ışıklarla kaynaşan saçlarını .<>~~c:1.¥~Hp~la.<iı>t Sonra
dan bir resim çıkararak Feride'ye uzattı. Genç kız heyeCaI¥f/IT~şıpi.:~~I,/JŞ}~,
çevirdi
.ur Alınan diktatörü Hitler' i tanımakta güçlük çekmedi. İhtiı7aı-B~rıi.'3pi, ş11:1taı-al(resm.i
elinden aldı ve bir tek kelime söylemeden başlasarayag.oğru.;~Qş~g~t4.eıı kaf]')oldu.
hareket, Feride'ye bir ihtardan başka birşey .. değild.i.r İhti.;7a:r ~~rıi:zci<aklınca<onu
rin resmi ile tehdit etmişti. Fakat bu çocukca tehdi ... Feride'yevız geliı"dLİster Führer
isterse Ox, onun için korkulacak tek kuvvet Allahtanbaşkabiı"şey değildi.
eride geminin her tarafında adım adım kendini takip ettikleriııi görüyor ve gülüyordu.
~>Feride onları görmemezlikten gelerek denize dalıyor
içlibir sesle Lübnan şarkıları
ii.yordu. Sesi güzel değildi. Fakat barlarda sevilen ve tutulan bir sesi vardı. Bu sesi
· iden başka herkes beğeniyor ve seviyordu.

ve
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gözetleyenlerden birisi, korkak adımlarla ona yaklaştı ve alevli. bir. gülüşle 'ona ·
ayan Feride, dedi. Sen Joan'a aldırma o delinin birisidir.
am Türkçe konuşuyordu. Feride, bu adamın Türkçe konuşmasına ve.. gıdrjle ona
esine hayret etti. Başını ona çevirdi ve manalı bakışlarla bu genç adamı süz.dükten
iz kimsiniz? Diye sordu.
ldırrna, işte adamın biri.
ı
akat benim ismimin Feride olduğunu nereden biliyorsunuz? Ben Zehrayım.
ç adam gülerek cevap verdi:
'
asaportunuzda Feride yazıyor de..
de'nin merakı gittikçe artıyordu: Bu adam onun pasaportunu nereden görmüştü?
'k.çe konuşan adam, daha fazla birşey söylemeden uzaklaşıp gitti. Feride onun, kaptan
µnün arkasına gizlendiğini görmüştü. Ona da aldırmadı "Yolcu yolunda gerek" diye
dı ve şarkısına devam etti. Feride bu sırada yine ihtiyar denizcinin ona yaklaştığını
Onların bu hareketleri Ferideyi sinirlendiriyordu. Joan.'ı bir ara haşlamak istedi, fakat
· ·· man oldu. İhtiyar denizci bu defa çok daha sakin· ve çok daha korkak hareket
.u. Feride'nin yanına güvertenin halatlarına dayanarak, onu baygın baygın dinledi. Bu
iyar denizciye çok tesir etmişti. Feride şarkısını bitirdiği zaman, ihtiyarın gözlerinin
a dolduğunu ve ağladığım gördü. Joan'ın gözyaşları Feride'ye tesir etmişti. Ona daha
kuldu ve bir babanın ağlayan gözlerini siler gibi, Joan' ırı ıslak gözlerini sildi.
Sen çok iyi bir kızsın Feride!
·
Niçin ağlıyorsun Joan?
Bana kızımı hatırlattın de.. O da.aynı şarkıyı tekrarlardı.
tiyar sözünü·bitirir bitirmez yine göğsündel}sR~resim çıkardı vei;lt'«?rideye uzattı. Feride
bheyecanle eline alarak ışığa çevirdi Balğı0iij~; fakat bir tütlµuuınıyamadı.
arında kınlan ışıklı bir tebessümle gülere
Venüs, dedi. Midye kabuğunda Kıbnsa

Pekala, niçin bana gösteriyors
Benzemiyor mu?
Kime?
\}>C.
Bu kadar ahmak olma bakalım, bamı, senin çok zeki bir kız olduğµııu s~:yled.ileI
eride bu resmin kime benzediğini hayalini·zorlayarak düşünmeye>fü:ışlµ,dıııJ
Hayal et bakalım, dedi.
- Bulamıyorum.
....• Feride'ye benzemiyor mu?
Feride mahcup, fakat ışıklı gözlerle, başım
.bilirdi.Altın.saçları, mermer rengiyle Venüs'e
emişti. Annesinin önünde, aynalara karşı soyunduğu zamanlar, annesi
lanın biraz daha dağıt" der; o da saçlarını dağıtır;o zaman:.anı:ıeşi
a basar ve "Benim altın Venüsüm" diye . , , ~
Feride, tatlı rüyalı günlerini hatırladıkça içi yamyor,« gözleri bir alevir» . ışıkları içinde
uyor ve solgun dudakları titriyordu. Annesini sevdiği kadar; hayatta hiç kimseyi
ememişti. Onun tek tesellisi, ümidi ve aşkı yalnız annesiydi.Beyaz saçlarının gölgelediği
.µr yüzünün üzerindeki siyah gözleri, hala bir alevin sıcaklığı ile yanan dudakları, içinde
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ığı. rüyttlanyle yaşıyan annesi; gözlerinin önünden ayrılmıyordu. Sanki bu hasta sözler,
şefkat duygularıyla ona bakıyor, sanki bu solgun dudaklar, onu göğsüne basarak şöyle
anıyordu:
Ferideciğim, benden uzaklara gitsen bile; hayalim seni bir gölge gibi takipetinekten
erine şefkatin kanatlarını açmaktan geri kalneyacaktır.
tiyar denizci, Feride'yi dalgın ve perişan görünce, korka korka elini yine onunsa9lanna
ve genç kızın altın başını bir baba şefkatının en hassas duygularıyle göğsüne çekti ve
açlarından öptü:
ı
Akdeniiin bakir dalgalarına yeni doğan altın Venüs'üm; güneş yürekli kızım. Niçin hu
üzüntülü görünüyorsun? Cehenneme gitmiyoruz ya!
·
tiyar denizcinin yürekten gelen bu sözleri, Feride'ye bir derece olsun teselli vermişti.
n gözlerle tekrar ona baktı ve ellerini dudaklarına götürerek muhabbetle öptü.
Denizci baba, nasıl üzülmiyeyim? Beni nereye götüreceklerini, akıbetimin henüz.ne
ağını bilmiyorum ki..
r/ .· Meraklanma kızım, seni Venüs'ün doğduğu adaya götürüyoruz.
Feride kendi kendine mırıldandı:
'"'."" Venüs'ün doğduğu ada, Venüs'ün doğduğu ada!
onra başını denize çevirdi ve :
"Venüs'ün doğduğu ada, bakir hayatımın fuhuşle kaynaşan cehennemi mi olacak?" Diye
ündü.
eride gözlerini dalgalardan ayıramıyordu. Derin bir huzursuzluk içinde gözlerini kapadı.
.undaki yorgunluğu dinlendirmek arzusuyle derin bir . sükuta daldı. Yıldızlara bakmak
miyordu, Deniz ona azap ç e kıneye başlamıştı.Gözlerini açtığı zaman ihtiyar denizciyi
da göremedi. Başkasaraya doğru yürüdü. Geminin sessizliği ona tatlı bir zevk ve
ecan veriyordu.
Gemideki yolcuların bu saatte uykuya daldıklarını d~ünerek ayağındaki nalınları çıkardı;
ışıkları içinde sırma saçlarını döktü ve güvertenin üz~Jİ9r~ hemen diz çöktü.
ÇÜNCÜBÖLÜM
,..:.,:;::,.

İki günden beri devam eden yolculukla.n,nhenüz bitmemişti. Feride bir. saba.p.
ğmadan kalktı. Elbiselerini giydi ve hemen güverteye çıktı. İçinde bir aleıvin .aza
ıra .ını duyuyordu, Ruhundaki bu yersiz sızılarla yürüdü; güneş adım adııiı
ride, güneşin denize döktüğii.<altmrenklere bakarak dalgalarda yürüıne~
arçalamak arzusuyla çırpındı.
Yolcuların bu saatte u~
kalkmadığını düşünerek saçlarını yii.zjiıl.~
goğru diz çökerek dua etnaye ba.şladı:
Beni yaratan ulu Tanrım: senden başka bildiğim, tanıdığıın
sığınıyorum ve sana yalvarıyorum. Beni sen koru, annemi sen. ~;
günün yüzü hürmetine, bakir düşüncelerimle beni iyilik melekleri.pi~(
sonsuzluğun saadetine ulaştır. Büyük T~
bu bilmediğim 1sşg;i •·
göster, sen iyi tut.
Sonra ayağa kalktı, saçlarının ucundan bir tutam · kopara.I'ak ···~
saçlarının esen rüzgarda uçuşunu zevkle, belki de ihtiras~ ~~
kendisi de bilmiyordu. Sanki güneş ışıkları içinden, biriı:ıiıJ.\>£~~. ~~J:ıi~.~~(b.eyecanla
bekliyordu. Kaptan köprüsüne doğru yürüdü ve yorgun bir hal.de filİ'\l'~~fW1~e$e diz çöktü.
Gözlerinde kayan ışıklara zevkle bakıyor, ve sanki teselli bµhıyordu..uGüvertenin üzerine
uzanıp uyuyabilirdi. Fakat biraz sonra yataklarından kalkacak olan yolcuların onu rahatsız
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bildiği için, fikrinden 'vazgeçerek merdivenlerden indi . ve . odasına doğru
başladı.
.ç gecedenteri uykusuzdu. Akşamla, yatağa girdiği zaman, gözlerine uyku(gil1lliyor,
I içinde mazideki hatıralarıyla dolaşıyordu.

gun adımlarla ve derin bir gönül üzüntüsü

içinde odasına girdi. Elbiselerini çıkarı::na.ya
örmeden yatağına uzandı.
.
a doğru uyanabildiği zaman, mehtabı içine doldurmak arzusuyle güverteye çıktı.
.t bir renkle yanıyor, yıldızlar birer avize gibi denize dökülüyor ve mehtabın ışıklan;
bir kadın göğsünün görünüşü gibi, dalgalarda rak.sediyordu.
.e kaptan köprüsüne dayanarak bu manzarayı seyre daldı. Gönlündeki huzursuluğu,
a çırpınan ışıkların cazibesiyle sanki gidermek istiyordu. Başını yıldızlara. çevirdi,
dökülen saçlarının arasından seyredebildiği gökün bu sonsuzluğu içinde yavaş yavaş
.da bir esrar perdesinin açıldığım görür gibi oldu. Fak.at bir türlü kalbindeki ıztırabı
iyordu. Dudaklarındaki alevin, bir ateş yığını halinde kalbine doğru akıp gittiğini
Jgun adımlarla geminin baş kasarasına doğru yürüdü. Denizden gelen tabii bir musiki,
çına aşk ninnisi söylüyordu. Denize uzanan merdivenin kollarına dayanarak. gözlerini
f ve derin bir sessizlik içinde bu musikiyi ruhuna doldurmak heyecamyle sustu.. O kadar
dı ki, gemideki yolculardan birinin ona yaklaştığını fark etmedi. Bu, uzun boylu, yeşil
arışın bir delikanlıydı. Ferideye biraz •. daha yaklaşarak.:
Bonsuvar matmazel, dedi.
"deyi hayal aleminden uyandıran bu ses, onu çok sinirlendirdi. Başını çevirmeden
· yana kaçırarak ona baktı; karşısında yak.ışıklı, şık giyinmiş bir adam duruyordu..
.e'nin cevap vermediğini görünce, o.itelcrar seslendi:
İki günden beri birlikte seyahatj~giyoruz; böyle olduğu halde, birbirimizLtaru.pıa.k.
.tını bulamadığınnza çok j11-~teessiriın.
eride'nin tanımadığı b;ı.ı'".~~~mçok gilz~l<bir Türkçe-. konuşuyordu. Feride. bu/s~st~;c~~
. . ümit pırıltılarını ,~t~rcgibioldu. Fak.at böyler.olmak.la beraber,.adlil.1 şpranbu
bir türlü cevap veremiy9rdu. Genç adam :
D~. akşam, sizi mehtapta gördüm, diye devam etti. Bir su perisi.gil)tie~0~11k:
>Işıklarsaçıyordunuz.. Bu gün de güneşe karşı yaptığınız duayı•se~~iı:ııry<Yi'~f~K~~
kızın, güneşe tapı~.ıbeniheyecanlandırdı. Sizi-bu halinizle bir gjin.eş~~~i~~.~~;
Feride cevap ver.µ:r~~~n yürüyüp gitmek ve.. bu adamın ya~,I}~"Bc~i~G~~~~cli.il"akat
,ç.adam, onu elin~.~1'1J"~tarak kendine çekti ve bir göz dağıyt~i~~~·;~~~.~~p.i~;i~~~)l)alctı.
ide, kendine bakan l)I.1.Pg~~erin sihirli tesiri altında·iradesin.İ!\lli~~~iiJ1~~~~~~ı-~k;orı1.m
Uarı arasına düştü. Fak~themen kendini toplıyarak, onun koU~~~~.~>~~~Jdı.il<açmak
yordu; fakat genç adarnspeşini bırakmıyor, adını·adım onu ta.l<.iP ~g.iypJij-g. .. l".~rid.e;nefsiyle
ıeadele etmeğe başladı. Genç adam durmadan ısrar ediyordu.
Konuşmamakta niçin ısrar ediyorsunuz? İsminizi söyle1.Il8yecek ınisiniz? Yoksa bir
ilahesi, bir ışık perisi gibi sükuneti mi seviyorsunuz?
Feride dudaklarında kırılan alevli tebessümlerle güldü.. Yü.ziiııi.in> kanlı güller gibi
ardığını ve sonsuz bir ateşle yandığını hissetti.
Genç adam durmadan konuşuyordu:
Saçlarınız, vücudunuz ve güzelliğinizle, sizi yirminci asrın modem bir. Venüs'ü
ediyorum.
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\le; hayatında bu adam kadar güzel konuşan birine rastladığını.hatırlamıyordu. Fakat
a• da ısrar etmekte devam etti. O, yalnızlık istiyordu aşktan uzak,ınünzevibir hayatın
ğiiçinde, asude bir ömür sürmek istiyordu. Denizler, dalgalar vebugi.izehmanzara
:cfölünde kafi bir aşkın heyecanını yaratabilirdi. Bir erkek, tabiattan' .d.alıa ,vefakar
dı. Şimdilik aşk oyunlarına kalbini açmıyacaktı. Fakat böyle bir hareketihge. elinde
bir kuvvet olduğunu pek iyi biliyordu. Aşksız yaşamanın zorluğunu takdi!etmekle
/ıztırapsız hayatı da aşka tercih edemeyeceğini hissediyordu.
de karşısında duran adama cevap vermemekte ısrar etti. Q, tekrar konuştu:
özlerinizde çölün esrarlı sıcaklığını görüyorum.
.
de, bu bilmediği adamın çirkin tacizlerine gittikçe sinirleniyordu. Ayaklarını yere
onun susmasını istedi. Fakat genç adam, onun sinirlenmesini zevk ve· heyecanlı
etek konuşmasına devam etti:
Güzel bir roman gibi sizi okumama niçin müsaade etmiyorsunuz?
· de yine cevap vermeden koşarak merdivenlerden indi ve odasına girdi. Odasında
i yalnız hissedince derin bir nefes aldı. Kalbinin heyecanlı vuruşları durmuştu. Ona
üyduğu nefret hislerinin birdenbire aşka dönmesinden korkuyordu.Onu görmemek için,
:re daha güverteye çıkmamaya karar verdi. Fakat böyle bir kararın ne kadar devam
~ini kendisi de bilmiyordu.
ğleye doğru yemek salonuna korka korka girdi. Bu adamla karşılaşmak istemiyordu.

,ız bir öğle yemeği yedi ve doğruca odasına çekilerek kapandı. O gün güverteye
ak ısrarında ~ettiği
için seviniyordu. Fakat akşama d.oğru, tatlı ve üşütücü bir
aiz havasının başladığını tenffüs ederek, odasında daha fazla duramadı ve bir hızda
· · güverteye attı. Yıldızlar,mehtap ve. ışıklarla kaynaşan bir geceydi. Güvertenlıı.'..en
bir köşesine yürüdü ve koltuklardan birine oturdu. Buradan denizi ve gökü 1',i.itiiıı
Uiğiyle seyredebiliyordu. Bir müddet yıldızlardan ayıramadığı bakışlarında hep
7
görerek sustu. Onun çok sevimli ve ~.~.~ güzel bir çocukolduğunu hatırladı.. (.171~
.l.ıiııe götürerek oradan gelen sesleri dinleI11~~~f ~alıştı. İçinden gelen bir ses, s~ ~ı:ı'llI.lli:l
.uşmak istiyordu. Yıldızlara daha fazla b~<.JJ'.319}'acağını anlıyarak; yüzünü:avııçlll.11./~Çi:tıe
ve annesiyle haşhaşa konuşmaya başladı:
" Daha bana dönrreyecek misin kızım?"
Bilmiyorum anneciğim; "dön" dedikleri zaman dönebileceğim. :Şlilll~~Y~~~~!:için,
:~diğim gibi hareket edemem. ~~Jcsıı serbest olsaydım, yolculuğlııı1ll})'..ll~i~~}s~:;ırak
men sana dönerdim. Bilsen, o . .~.r.•.··..· •.· ,.·• . uk.i·•. .•. . saçlarım okşamak, solgun }''1.11.\~;ınn. g~ qpmek
:yecanıylenasıl çırpınıyorum"
< >i
(> > . < ..
Annesinin saçlarını okşadığını görü.r gibi oluyordu. Onun beyaı:/:z:~!Jlı,~ugil:,~yti.treyen
Ilerinin saçlarında dolaştığını hissedergibi oldu:
•• Anneciğim,dedi, bu yoculuktan döneceğime inanmıyorum, N'e r,B~t1ıı:ı>anıııeci~ın. yine
ört yaşında bir bebek olsaydım da göğsüne uzansamaen de>rbana..masallarla>ninniler
öylerdin.
" Ben her zaman sana masal anlatmıyor muydum kızım ? "
Feride kahkahalarla gülüyor ve sanki annesinin ipek yi.izünükarşısında görüyormuş gibi
ônunla konuşmayadevam ediyordu:
" Fakat ben, dört yaşında bir bebek olmak için çırpınıyorum anneciğim; hani sen beni
şekerlemeler yedirerek, ninniler söyliyerek uyuturdun; işte ben, hep o günleri yine.yaşamak
istiyorum."
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denizci Joan, uzaktan uzağa Feride'nin hareketlerini takip ediyordu. Onun kiminle· .•
"---.u merak ederek; biraz daha ona sokuldu ve ayın parlak ışıklan altında bu deniz
oya doya seyretti. İhtiyar denizci bu sırada gerisinden birinin geldiğini ve onun ayak
·:n yavaş yavaş kendine yaklaştığını hissetti. Heyecanla başını çevirdiği zaw-an; genç,
y.e yakışıklı bir adamla karşılaştı. O, gülerek Joan'e bakıyor ve konuşmuyordu. Biraz
tiyara yaklaşan genç adam gülerek:
Siz de mi aşık:larındansınız?Diye sordu.
yar denizci sigarasını dudağına alarak güldü ve genç adamın sualine cevap.vemıeden
, tekrar seslendi, ihtiyar yine de aldırmadı.
'de o kadar dalgındı ki, gerisinde konuşanların sesini işitemiyor; o, gözlerinde renk
.vizeler gibi yanan yıldızlara dalıyordu. Joan, Feride'nin bu hareketleriyle ihtiyar
da şehevi bir heyecan duyuyor ve kalbinin durmadan çarptığını hissediyordu. Sonra
özlerle başını genç adama çevirdi ve gözlerini kapayarakkonuştu:
Aldırma delinin biridir; tımarhaneden birkaç gün evvel çıktı. Bugün de yolculuk
,r. Kendi kendini denize atmasından korkuyoruz. Bunun içindir ki, adım adım peşini
diyorum. Yeni dansözlerdendir. Lübnan' da oldukça şöhret yapmış bir rakkase. Bir aşk
en aklını oynatıverdi. Çılgının birisi.
nç adam merakle Joan'ın gözlerinin içine bakarak sordu:
Feride deli mi?
Qan sigarasının dumanlarına bakarak cevap verdi:
Ondan şüphe mi ediyorsun? Hem de çok fena.deli.Şevgilisini öldürdükten sonra üç yıl
mabkfun oldu. Deli olduğu meydana çıkınca da-tımaı-~~teyeverdiler.
enç adam ihtiyara cevap vermeden geil'lipi.P/ibaş ~~ına
doğru yürüyerek gözden
oldu. Joan, bu sırada yanında bir başkaslD.lll.(dutduğl.1.ııu gördü;o da dalgın bakışlarla
e'yi süzüyordu. Joan'a:
Masal gibi bir kız, dedi. Akşamlan çok güzel oluyor. Dün akşam mehtapta,
onu seyrettim. Gözlerime bir saniye bile uyku girmedi. Yatağımda/da uyuyamadlll12
.ıracağım galiba, delicesine ona tutuldum. Onu her gördüğümde
erime doluyor, rüya gibibir kız.
Joan aynı hikayeyi buna da> söyledi. Genç adamın bu hikayeyi dinlerken . gözler:iı:ı:in
ardığını gördü ve burada daha' fazla duraımyarak uzaklaşıp gitti. Joan
a oturdu ve giden adamı göstererek :
~ Gemideki aşıklarından biri daha, dedi, dün gece ayakta hep
Feride kahkahalara oturduğu yerden kalkıp kaptan köprüsüne
ide'nin arkasından yürüyordu. Feride başını çevirmeden:
Bu gemide kaç aşığım var? Diye sordüs
serçe parmağını avcunun içine katlıyarak saymaya uı:ı;:;,ıaw..

- Lübnanlı tüccar Feyzullah Abit, Madagaskarlı Leum, Londralı White.Türkiyeli eski
y mensuplarından Müvehhit Bey, Kıbrıslı.....
Joan saymakta devam ederken, Feride her saniye biraz d.alıa. ~(/biri öfke ile onu
dinliyordu. Fakat aşıklarının arkası kesilmeden hesap yapan Joanrın sözleri ona gurur
vermekle beraber,asabını da bozuyordu.
Kafi.diye bağırdı; sonra birdenbire sükun bularak, ben bu kadar mı güzelim Joan?
sordu.
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denizci dudaklarında

yakıcı bir gülüşle cebinden 'çıkardığı VenüS.'~

resmini·

·-

göstererek :
kı bir Venüs, hatta Venüs'ten de çok daha güzel, dedi.
ni seviyor musun Joan?
~viyorum, fakat lüzumsuz ve faydasız bir sevgi. Tıpkı bu resmi sevd.iğiın.gipi .
.e yine sinirlenmişti:
halde beni yalnız bırak Joan !
denizci boynunu bükerek nemli gözlerle Feride'nin yanından uzaklaştı ..JE<::rj.q.e
anından kovduğu için müteessirdi.Fakat böyle olmakla beraber; yine ruhunda
yalnızlığın ona verdiği heyecanla kendini çok bahtiyar hissediyordu. Feridesyine
af hisler duymaya başlamıştı. Kalbinin yersiz bir ıztırapla vuruşlarını dinliyor,
e kaynaşan renkleri seyrediyordu.
Bu anında denize atlıyarak gözlerden
,ilirdi. Böyle ani ve yersiz bir karar karşısında annesinin hayaliyle gözgöze geldi;
un titrediğini, bakışlarındaki renklerin uçup gittiğini görür gibi oldu. Annesinin de bu
özlerinin yaşlarla dolduğunu gördü.
onun nazarında bir anne sevgisinden daha üstün olamazdı. Bu akşam annesine bir
azarak herşeyi ona anlatmayı düşündü. Fakat ona ne yazacağını bir türlü bilmiyordu.
uluğa niçin çıktığını veya niçin çıkarıldığını henüz kendisine de söylememişlerdi.
bir müddet daha dolaştı. Kaptan köprüsüne yürüdü, tekrar döndü, baş kasaraya gitti,
iırmadan geziniyordu. Bağrım rüzgara açarak derin derin nefes aldı; çıplak göğsünden
lan soğuk deniz rüzgarı, her tarafını üşütünceye dek güvertede dolaştı, ve ondan sonra
ma çekildi.
olculuğun daha kaç gün devanı edeceğini bilmiyordu. Joan' a somaya da unutmuştu.
delinin böyle bir şeyi bileceğini hiç d.e tahnıin etmiyordu. Kamarasındaki yatağın
oturarak Lübnan' ı tahayyül etmiye başladı.
nan ve annesi; yalnız bunu düşünebiliyordu. ~~
bir Rozalina'yı da hatırla41ğı
du, Fakat bu güzel Fransız dilberi hakkında dayhiçbir malumatı yoktu. Feride
iıla'yı annesi- kadar sevmişti. Eğer o muazzam şatqjçerisinde ona tesadüf etılı<::p:l.İŞ;
,belki de oradan sağ olarak çıkamıya.caj.c.tı.
arasının kapısı önünde sıska kuru pi,ı,' S~f:i duyuldu:
Feride!
enç kız heyecanla yatağından fırladı, kalbi korku içinde :gırpıyop:i.1.1.; nefeslerini
.da tutarak sustu. Ayni ses, ayni şekilde; fakat bu defa yalvarır gibi:
Feride, Feride, diye inledi;
efeslerinin
enç kız cevap vermek isteriı.i.yordu. Yavaşca kapının yanına k~d.ıµ' ~~B
.emesi için kendini zor tııu.ı,y~:ı:du. Anahtar deliğinden dışarıya ·Ba.k.tı;;~ 1 loşluktaki
ir aralık,
ın kim olduğunu göremiyordu.Kalbi durmadan çarpıyor, ko.rktı~~Pi!i-~YP
ardan birinin
kapıyı açmak için uzandığını hissetti, fakat hemen geri çekil~r~lcrlcPl
.e kendini attı.

Ayın berrak ışıkları, güvertenin üzerinde yatmakta olan çıplak.bir kadın vücudunu bütün
işamıyle aydınlatyordu. Joan sessiz adımlarla bu çıplak vücuda biraz daha yaklaştı. Bir
uzanıp bakamıyordu. Bütün bir geceyi Feride'nin kapısının önünde geçirdiği halde; onun
çıktığının görmemişti. Şüphe içinde gözlerini sildi ve kendi kendine:
Bu kadın kim, diye mırıldandı.
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ngindeki uzun ve sarı saçları omuzlarından bir külçe gibi dökülmüş ve yüzünü · · aplaınıştı.İhtiyar denizci, bu muhteşem tablo karşısında, şehevi hisler duyımı.ya
kadın Feride olabilir, diyerek biraz daha ona sokuldu.
saçlarıyle başını kolları arasına almış, ölü gibi güvertenin üzerinde yatıyor olan
<lığından emindi. Dolgun bacakları, bir model gibi müterasip kalçalarıyle .eşsiz
andırıyordu. Onun yanına yaklaştığı zaman, avuçları içinde mumları sönmüş bir
bulunduğunu gördü. Ona seslenmek için üzerine, eğildi, nefeslerini dinledi;
ıı.yuyordu.
·
ın•-başın altındaki altın yüzü muhakkak görmek istiyordu. Hayreti giderek artmaya
oan bir an evvel onu uyandırarak, kim olduğunu tanımak için çırpınıyordu.
aba rüya mı görüyorum? Diye düşÜl1IIEJB başladı.
uyanık bir halde rüya görmediğinden emindi.

:enin bir köşesine çekilerek bu çıplak kadın vücudunu seyre daldı. Hayatında bu
.teaasip ve olgun bir eser görmemişti. Ayın şehvetli lambasıyle pırıl pırıl yatan bu
vücuda baktıkça adeta heyecanlanıyor ve kendinden geçiyordu.
ilk ışıklarına kadar bu güzel vücudu doya doya seyretti. Biraz dalar gibi olmuştu;
heyecan içinde gözlerini açtığı zam~>' lerde yatan bu çıplak vücudun bir yılan gibi
.yrandığını gördü.Biraz daha geriye ç~~t~i ve bir kenara sığındı. Burada kendini
;~~or, fakat o, her tarafı iyice seyredelij~~gf4u .
.ak kadın sanki kendi kam~ında imiş· gj.it;tl~yıt .bir hareketle .yattığı yerden kalktı,
içinde sıkmakta oldu~Yi~~~bayı göğsµn.~<da)ayarak, sessiz adımlarle yürüımye
Bu çıplak kadının b~~jlire
ona doğru gelmekte olduğunu gördü. Joan olduğıı.
ld.aneyacak bir halde~,f I,<.açmak, saklanmak aklına bile gelmiyordu.
a yaklaşan bu çıplak ıdınınm evvela gözlerine baktı; zavallı adeta mnmn •• rı,
onu seyretti. Yanına geldiği halde, hiçbir tarafa bakmadan.dosdoğru
' çekildi, çıplak kadın, göğsünde şamdanı, saçları memelerine üzerine uvl\.uı.ı..ıı.u.;,
.anından geçti; ~e1;divenlere doğru yürüme ye başladı. Joan arkasından koşarak,
vücuduna ~~~ve
bu pırlanta kadının füsunkar bakışınından•öpınek
irdenbire aklr P~J£tgeldi; merdivenin ilk basamağına oturarak eller:irıi
.dı ve' düşünmeye b~ladı.
lak kadın, gözlerini açmadan merdivenleri indi, salondan geçerek~k:™1'.1-~ıpıTl.uµuuuı;;
liyle kapıyı iterek içeriye girdi.
•wı·· gözlerinin yaşardığını, kalbinin sonsuz bir 1?-t1T!ın
arındaki acı tebessümlerle mırıldandı:
Zavallı deli kız !

CİBÖLÜM
Sizin isminiz ne?
Pasaportumda yazmıyor mu?
Yazıyor, fakat ağzınızdan da işitmek istiyorum.
Feride.
Siz Türk müsünüz?
Evet.
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erelisiniz?
ibnanlı.
ürk ve Lübnanlı, öyle mi?
vet, ne çıkar, Lübnanlı Türk olamaz mı?
uraya nereden geliyorsunuz?
übnan'dan.
ayret !

kız sinirlenmişti:
için hayret olsun? Diye çıkıştı.
ir Türk nasıl oluyor da Lübnan' da yaşıyor?
ize ne, Türk olan Lübnan'da yaşayamaz mı?
memuru manalı bir tebessümle güldü:
eçiniz,
asaportumu vemeyecek misiniz?
ir saat sonra. Şimdi burada bekleyeceksiniz.
.e'yi, sorgu memurunun yanındaki bir odaya aldılar.
memuru, sıra ile gelen yolcuların muamelelerini tamamladıktan sonra herkesi
ırakıyordu. Sıra Joan'a gelmişti. Onun da pasaportunu gördükten sonra, sorgusunu
sonra serbest bıraktı. Joan sorgu dairesinden çıkar çıkmaz derin bir nefes aldı ve
içerisinde Feride'yi aradı. Fakat tanımadığı bu muhitte, tanımadığı insanlar arasında
onu bulamıyordu.
Feride, Feride, diye bağırmayı düşündü.. Fakatkorktuğu için, bunu da yapmadan
e başladı. Nereye gideceğini.bilmiyordu. • Deı:ıiz. sahilini tutarak bilmediği bir sempte
ürüdü, Bu limana, bu kadar yıllık bir deııizciolduğu halde·:iJk defa uğruyordu.
de çok dolaştığı halde, bu limanı bilmemesine kendisi de hayret etti.
Şimdi nereye gitmeli? Diye düşündü.
çı kahvelerinden birine q1:tınıp bir kahve içmeye karar verdi.Zaten elindeki yükünii.d~
ı.vacak bir hale gelmişti. Akdeniz güneşi, etrafı bir çöl güneşinin sıcaklığıyl? yakıp
ordu. Elindeki bavulunu yere bırakarak yüzünden çenesine doğru akmakta ola.n.J~rl~ıi..
ir kere daha ufuladıktan sonra bir müddet daha yürüdü. Feride'siz bu ıssız adı;ıçµt~c.l.Ş.H
hayatı sürecek değildi ya! Birçok yollara bilmeden girip çıktı.O kadar Y()rµlılı~:t<i;
gölgeliği altında dinlenmek için oturdu. Paketindeki son sigarasını. dı;ı>yı;ık:t:J,r{l?>ğı.-t.
eride'nin görünmesini bekliyordu.
.btılcı;· Feride ancak akşama doğru sorgu dairesinden çıkabilmişti.Qi9*1-~~ıı.ı-ı)i.çı](a.r
Joan'l aradı. Her önüne gelene ihtiyar deııizciyi sordu. Akdt!pİZ)İll.:J:l:l~'ı'ip~-ı.ıla.ı-µıça
'ın•~Ft gecelerini bulamadığına üzülüyordu. Fakat gözlerin.inJR~Ji~!r~'\7~ !çi11.cie
.tğını>Jıi~setti. Akdenizin göklerinde ne o güzelliği, ne. o r~~~leıri,crn.~(rc.~~(iC>. ip.ti~
;ildi. Bu .• aşk ve efsaneler ülkesi olduğunu hikaye ·. ettild~ri )~C>.q,İ~~iJ:ly.~dClşµıcia.+aşlç
.ya mı gelmişti? Halbuki o, bu topraklarda ıssız birköyün.1,a.kiJıa.yCl.Şl.ll.«:iijı\1:,aş~ı;ıbirşey
s edemiyordu.

imdi nereye gitmeli ? diye düşündü.
akikaten nereye gidecekti? Yol sokak bilmiyor; kimseyi tanıınıyordu. "Dome " oteline
yürüdü. Denizden yükselen ve sihirli ışıklarıyle · Akdenizi kucaklıyan • mehtap, yavaş
yükseliyordu. Kayalardan biriııin üzerine oturarak; denizde kendiııi getiren gemiyi
. Fakat bu toz toz yıldız ve ay ışıkları altında kendi gemisini göremedi.
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ıtasında bir seyahat çekinden başka bir tek kuruşu bile yoktu. Bunu da eline Rozalina .•.
ştı, Dalgın adımlarla. otelin kapısı önünde durdu. Bir rüzgar; sanki .011u kolundan
içeriye sürüklemişti. Mahcup bakışlarla buranın yabancısı olduğunu anlatıyordu.
sekreter odasına doğru ilerledi ve onbeş gün için bir oda istediğini söyledi.
çeyrek saat sonra; salonda oturmakta olan Feride'ye odasının hazır oldµğunu haber
r. Feride gösterilen odaya girdiği zaman derin bir nefes aldı. Hemen soyunarak.soğuk
ir banyo yaptı. Bu soğuk su sinirlerini bir dereceye kadar yatıştırmıştı.
.çudunu kurulamadan, saçlarını siln;ıeden; yatağına uzandı ve çıplak denecek bir
de. uykuya daldı. Akşam yemeğine inmediği için, odasındaki telefonun yemelcyıık:tini
erişine aldırmadı. Bol bir uyuku, bütün yorgunluğunu gidermişti.
.eş doğmadan uyandı. Vücudunda tatlı ve gıdıklayıcı bir serinlik hissediyordu.
ttin adasındaki ilk gecesi hiç de fena geçmemişti. Sabah erken odasından çıkarak
yürüdü, gazetelere bir göz attı. Gelişinden kimse bahsetnıeaıişti. Uzak iklimlerden,
iin adasına gelen bir dansözün mevcudiyetinden kimin haberi olacaktı? Lübnan'daki
büyük olabilirdi. Fakat burada?
dam sen de, dedi, yine şöhret peşinden mi koşacağım ?
'de doğru düşünüyordu. Bütün bu işkencelerden sonra, şöhretten bahsetmenin
uzlugunıı herkes gibi oda biliyordu. Manevi bir ıztıracın altında gittikçe çöken bir
.uygusunun azabıyle ikinci bir yıkılışa doğru gitmekte olduğunu düşündü. Fikirlerinde
ığına inanıyordu. Sabah çayını odasında aldı ve hemen balkona çıktı. Deniz
iz bir bulut yığım ile kaplıydı. Güneşin bir aley · gibi yükselişini sessizce seyretti.
n güneşle birlikte bulut kesavetinin yavaş yavaş. dağıldığını görüyordu.Balkondan
geçti ve elbiselerini değiştirerek hemen sokağaçıktı. Öğleye kadar bu küçük kasabayı
nur yüzlü, ay çehreli delikanlılar arıyordu. Girip çıktığı yerlerde Joan'ı sordu. Fakat
denizciyi kimse bilmiyordu. Bu sahil kasabasının güzelliğine hayran olmuştu.
çok munis, sessiz ve adeta bir kedi kadar uysal olduklarına sevindi.
le . üzeri, otele dödüğü zaman, bir mektuppuldu. Hemen açtı ve imzaya baktı: "Joan".,
· di ve heyecanla mektubu okumaya başladı: "Feride; ben bu sabah aynı gemi ile
!a dönüyorum. Seni bütün·.': gece aradığım halde bulamadım. Çok müteeşşiriııı.
ımü kendi adasında yalnız b~ak
istemiyordum. Fakat vazifem burada sona.~fd.iği
dığım yeni bir emirle geri dönmelç.mecburiyetinde.kalıyorum. Bu akşam sajıilc.ice~;J~ir
beni gemiye alacaklar._ A.şksızsevgimizin devamını çok arzu ediyorduın..•. ~~,fllt!
ki felek bizi ayırıyor güzel Feride. Böyle olmakla. beraber as.ı.a_••<.seni_'.un. ~.i.\_.•. ·y·i· . i.•·... <Ill.;
en içimde bir güzellik abidesi olarak yaşıyacaksın.
. .•. •. • ·. · •
i i rr i
·
lahaısmarlad.~i benim güzel Venüs'üm . Ömrümün son... ~.t!ı-.i~~ .~~~ pasret
e geçirmeye çalışacağım. Müsaade ettiğin takdirde, gözlerinde~ ~Pf~)~~fjf t!ı-.ide."
7 ın mektubu \PU 'satırlardan ibaretti. Feride, içinde d11ydu~&Fl:>~W}~fm~:m:ı-lçüsüyle
denizcinin mektubunu göğsüne bastı ve gözlerinde. annesiı:ıi;y:;tt.:ıpı:rıı•.;v:~ s~yd.iklerini
ül.ederek bir damla gözyaşıyle sustu.
ksiz ve .:iştabslz bir öğle yemeği yedi. Joan·buradan ayrı.lırı.~~f~~efa9nu mııtlaka
iydi. Onu göremediğine fazla içerliyor; Joan' ın bulakaydişiııt! ş~len.iyo.:rdu~
.ç.ük fahişesinin bir tek busesini olsun almadan, kendi yµrq.ııı:ıaxdön.en Joan'ı acırraya
ı.iİçindeki bu arzu ile bütün bir gün kasabanın caddelerini, salıillerini dolaştı. Fakat bir
fiyar denizciyi bulamadı. Ve akşam yine çok yorgun bir halde otele döndü.
odit'in adasının bir aşk ve şarap dünyası olduğuna inanamıyordu. Feride bu havada ne
iıkaınçıleyan bir ışık, ve ne de gönülleri değiştiren bir arzu, aşk ve heyecan buluyordu.
a yaşsyan insanların Allaha döndüklerine inanıyor, kimini elinin kitabında, kimini
· Meryem Ana'nın ışıklı gözlerinde buluyordu. Halbuki Feride; aşk, heyecan ve
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Rozalina'nın sözlerini de unutmuş değildi. Aşksız yaşadığı nisbette zafere· · dan emin olmasını söylememiş miydi? Fakat aşksız yaşamanın imkansızlığını
i o da takdir ediyordu.
arı çok güzel olan bu ıssız kasabayı yavaş yavaş sevmiye başladı.

gün geldi ki, küçük dansöz, bir fahişe olarak Afroditin adasında yaşamak
etinde kaldığını hissetti. Bu acı hakikat karşısında sonsuzluğun azabıyle bir
~m yolcusu gibi çırpındı. Ruhunda duyduğu vicdanının sesiyle, yeni bir hayatın
arına doğru, bir gölge gibi kayıp gitti.

enin içinde, sirenler bütün korkunçluğu ile ötüyor, kasaba halkı birbirine karışmış...
,te sonsuz bir heyecan; kollarında küçük yavrulanyle koşan anneler, babalar, yalınayak
ar... Ve sirenlerin durmadan uğuldayan cehennemi sesleri. Gece, hakikaten korkunç bir
a arzediyordu. Her yüzde soluk bir ifade, ve gözgözü göremiyecek kadar her taraf
. Işıksız gecenin korkunçluğu .içinde · susan· siren sesleri yerine, şimdi çocukların
an işitiliyordu.
delerde koşan halk birbirine.}?~yor:
Tehlikewar, tehlike !
Alınan uçakları !
Kasaba bombardıman ediliyor.
En yakın sığınağıı.,
u kalabalık içinde/dalgın adımlarla yürüyen Feride, hiç de heyecan duyınuyord.u..
dan geçenler, onun yüzüne bakmadan haykırıyorlardı:
>./. .Koşsana mübarek kız; tehlik., eyi görmüyor musun? Alman tayyareleri ~.ç~uz.< ~
s~ıyorlar.
..
• ·•· ·• >i i. ii
Feıide, kendi kendine gülerekebu seslere f evap vermiyor, kulağını tık'1}'~ ~.~
ariil··.·..Y. •· .•.öl.una devam ediyordu. Bu sırada yaniadan genç ve kuvvetli b~
§~'111
:yeca.nıı1.'1kalıkahalarla gülen Feride, genç adamı mahçup etti.
<
i i/
>
Feride;\;:~~.rkes sığınaklara yerleştikten sonra, kendisi d~iş.olsµn d.if~.-~j.Eı!ride
~ın kapısından içeriye girdiği zaman, kanatlıların göktı!tı•R~l~n.ipe>t11;~.f1-\~.~~l~~giilerek
edi. Sığınaktakilerin korkudan sararan yüzleri, heyecandan. §~~y~n.{A~~H~Ygfll;.ırı birer
bek kadar küçültüyordu. Sığınaktakiler birbirlerine» sokl.ıln.ı.~l~;;n;~~,Hijğ+~l~riıri
:kliyorlarmış gibi susmuşlar, birbirlerine bakarak konuşanııx9fla.ı:q1.i<Şf.~I1a.~/l{a.pılan
anında yere uzanmış bir ihtiyarın hali, Feride'ningjzleritµ>ilk ç}.ı!fa. y:ış~;}.~~tıc;vJqz.>ona.
okularak kolundan tutup kaldırdı. İhtiyar adam tanımadığı . bu kızın oµa yardım edişine
evinmişti, İlk söz olarak:
- Saat kaç kızım? Dedi.
Feride elindeki saate bakarak cevap verdi:
- Gecejarısını bir saat kadar geçiyor.
İhtiyar kendini toplayarakmırıldandı:

~~~l.~0f;
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Bu saatte düşman tayyaresi mi olur? İnsanı rahatsız etmekten başka birşey yaptıklan' . ir saat evvel herşey bitseydi de biz de rahat etseydik. Korku, korku ansızın kalbimiz
ak.
de gülerek ihtiyarı dinliyordu. Bu sırada dehşetli bir yer sarsıntısvoldu. Sı~ıııa.lçttlci
rku içinde yerlere kapandılar... Sanki koskoca sığınak çöküyormuşcgibi ş~ıldı.
orku içinde "zelzele oluyor'' diye bağrışıyorlardı.
e bir müsademe başlamıştı. Feride'nin yanındaki ihtiyarın birdenbire yüzü güldü:
izimkiler, dedi, mukabele ediyorlar. Demek ki gelenler.İtalyandılar.
hemen sordu:
·
ereden anladın ihtiyar?
izim.kilerAlmanlarla çarpışamazlar.
"bizimkiler" dedikçe yüzü I gülüyor; Alman ismini andıkça da sinirleniyordu.
devam.la:
Alınanlar çok alçaktan ani hücumlar yaparlar ve· bir saniyenin içinde bombalarını
giderler. Halbuki İtalyanlar; çok yüksekten gelerek, istikametsiz ve hedefsiz
savurup giderler. Bazen de bizimkiler mukabele eder ve onları kovarlar.
dan korkmayız. Çok ahmaktırlar. Fakat Alınanların gelişi her zaman bizi
Çok cesurdurlar. Pike uçaklarıyle havaalanına kadar inip bombalarını savururlar.
,:r onlara cevap vermeye cesaret edemezler. Feride ihtiyarın bu izahatından memnun
İhtiyarla birlikte biraz daha içeriye yürüdüler. Bir kadının çığlıkları onları müteessir
.cak kihemen onun yardımına koştular. Kadın renkten renge dönerek morarıyor ve
gu. Onun gözlerinin fersizliğini . hiss~q~~ . Feride ·• , kadının yüzünü tokatlamaya
Kadıncağız bir derece kendine gelir gibi>>~fclu. Gözlerini birkaç defa açıp kapadı;
dal gibi, Feride'nin göğsünün üzerirı~;j'cljiştü. Bu manzara ihtiyarın gözlerini
onu heyecanlandırdı. İhtiyar Feride'ye/yardım-··ederek , kadının bileklerini· ve
oğuşturmaya başladılar. Kadın güç bela ke11dine gelebilmişti:
iraz su, diye mırıld~~}·i
.ela ve bu saatte suyuidanereden bulacaklardı?. İhtiyar:
ansız, dedi, burada su bulamayız.
tekrar yalvardı.
e olur; biraz su.
.ınkansız.
eni dışarıya olsun çıkaramaz mısınız?
·.de:
Dışarıya mı? Dedi , fakat tehlike geçmiş değildir; nasıl olur.
kendinden emin bir tavırle:
Mesele yok, dedi, tehlike geçmiş olmayabilir. Zaten ı.,...,.ı,.u.,.••.
ağım.
iyar onun koluna girerek kadını dışarıya yll\..a.J.umu
.dı ve mahçup gözlerle Feride'ye bakarak:
Gebeyim, dedi, onun için dayanamadım. Size de zahmetverdim, affedersiniz.
sırada siren sesleri tekrar duyuldu. Fakat bu defa tehlikeyi<değil selameti haber
.eri için; sesleri daha tatlı ve daha sakin işitiliyordu. Feride, ihtiyarla gebe kadına
ilikten sonra; karanlıklar içinde gözden kayboldu. Feride durmadan koşuyordu.
.ardan çıkan insanlar evlerine döndükleri halde;o, meçhul bir istikamete doğru yol
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erce yürüdü, nefesleri tıkanıyor, yorgunluğu her geçeri dakika biraz daha artıyordu: ılerle örülmüş, büyük bir binanın önünde durdu. Biraz bekledi. Sağa sola bakındı,
seyi göremiyordu. Biraz ilerde durdu; gelenlerin geçenlerin şüphesini/çekınemek
ağacın gövdesine sığındı ve bir müddet daha bekledi. Bu sırada büyük binanın<5nünde
yandı ve üniformalı genç bir adam dışarıya çıktı. Etrafına bakınarak birini.JU1yordu.
na doğru yürüdü, sonra ağaçlıklar arasına daldılar ve karanlıklar içinde dakikalarca
aldılar.
de bir müddet sonra koşa koşa ağaçlar arasından çıkarak asfalt yola geldi ve
dit adımlarla yoluna devam etti. Fakat ~nedense. bu akşam evine dönmek
rdu. Gözlerine uyuku girmeden caddeleri sokakları dolaşmak arzusuyle • çırpındı.
olaşmak istemiyordu. Muhakkak bu akşam gitmesi icap eden bir yer vardı. .Aı:ka
a saptığı zaman kendi kendine kahkahalarla gülmeğe başladı. Birçok dar ve çakıllı
dan geçerek küçük bir kapının önünde durdu. Cebinden küçük bir tabanca çıkardı;
içinde bir müddet bu küçük tabanca ile oynadıktan ·sonrayine yürüdü.
n yavaş yavaş etrafa dökülen loş bir aydınlık içinde bir hızda caddelerden geçti.
gitmek istediğini kendisi de bilmiyordu. Yalnız bu akşamiçinde bir öldürmek
arzusu çarpıyordu.Evet bu akşam muhakkak surette birini öldürmeliydi. İçine
ir kan yığınının ona verdiği azaple, birini öldürebilmenin arzusu içinde kendi
le adeta mücadele ediyordu.
an zaman kabuslu düşüncelerle derin bir buhran geçirmekte olduğunu hissetti. Fakat
lmayan bir kuvvetin onu sevk ve idare ettiğini pek iyi biliyordu. Rüyalanyle başbaşa
gecenin heyecanım hatırladıkça sarsılıyor .ve kadınlık buhranları içinde, aşkın o
ici heyecanını duymayabaşlıyordu .
.a. yaşanan günlerin heyecanıyle çırpındı. Rüya, aşk ve efsaneler yarabtilecek bir
un arzusuyle herşeyini unutuyor ve · bu akşam gönlünde duyduğu ezici ıztırabın
e<yanıp,tutuşuyordu. Birdenbire Rozalina aklına geldi: Genç,güzel ve hassas Fransız
· hayali, gözlerini yaşarttı. Bakışlarında uçan seçemediği renkler gözünün.
a sanki teselli veriyordu.
Rozalina çok hassas bir kızdır, diye söylendi.
.esini sevdiği kadar, bu genç ve sevimli kıza ısındı~w, kaynaştığınırJı.işş
· _ durmadan meçhul bir sızı ile çaptığını duydu.. İçin~•d?külen temiz,<l:,i
-ire geri döndü ve sabahımilk ışıklarıyle kapısını açarak ev~e girdi.. Ht!.111~11
banyoya girdi ve soğuk bir su il·e.· saatlerce yıkandı. Bu Sc:>ğukisu.<~jnit
yatıştırmıştı.
. •.
• ·. • > > •.
rin bir hava içinde gözlerinde annesi ve Rozalina yatağa uzandı, gerirıcli, ış.l~yiicµdunl.l.
adan gözlerini kapadı ve ertesi gün öğleye kadar uyudu.

odit'in adasındaki hayatı hergün biraz daha güzele doğru gigiy?rdu.~arı
bardaki
eler, gündüzleri arkadaşlarıyle yaptığı gezintiler; bir dereceye<kaq'11" içindeki bütün
eleri ve acıları silip götürüyordu.
odit'in adası hakikaten çok güzel bir yerdi. Fakat bir zamanlar aşk ilfilıesinin çılgınlık
yecan yarattığı bu topraklarda, dünkü efsanenin sahnelerinden hiçbir şey bulamadığına
günlerin heyecanıyle yaşayamadığına üzülüyordu.
uraya gelelidenberi ancak Nfilah isminde bir kızla tamşabilmişti. Onun çılgınca ve yersiz
ı,-,,.+1,,...;.,, beğenmediği için dostluğu onunla çok uzun sürmemişti. Şimdi Na.JJin'a hak
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p.u. Bu diyarlarda aşksız ve heyecansız yaşamak imkansızdı. Onun <:l:a. · aşka
ğa büyük ihtiyacı vardı.
tekrar buluşmaya karar verdiği bir gün; Nfilan'ın yeni aşıklarından.bitiyle yeni bir
a çıktığını öğrendiği zaman çok müteessir oldu. Şimdi aşk denizlerinde Nalan'ın
tasavvuf edip, onun çılgınlıklarını gözlerinin önüne getirince kalbi çarpıyor, ıçı
erek onun hayatına gıpta ediyordu.

ar mevsimine yeni bir.hayatla girmek için nefsiyle adeta mücadele ediyordu. İçinde
e benliğini saran bu arzu ile bara geldiği gece, bütün vazifesini unutarak, büfey.e.\gitti
Jiste iki duble şampanya içti. İçkili olduğu gecelerde ruhunda bir çılgınlık yapabilıııeili11
· · buluyordu. Feride bu yoldaki düşüncelerinde çok; haklıydı. İçki ruhunu kamçılıypr,
şehvetin lambalarmı yakarak, onu düşünmek istemediği hareketlere sevk ediyordu.
ğu yerden bara giren erkekleri tetkik etmeğe başladı. Fakat hiçbirini gözü.ne
rniyordu.
adan içti. Feride, bu akşam sevgi veya aşk değil, çılgınlık arıyordu. Ruhunda
· tatmin edecek bir çılgınlığın heyecanını ve arzusunu duydu. Büfeden kalkarak
veçhile masaları dolaşmaya başladı. Her gittiği masada ikram edilen içkiyi
eden kabul ediyor, herkese gözlerinin çılgın ve heyecanlı bakışlarıyle tatlı bir ümit
k yürüyor ve yürüdükçe de ahenkli bir vücut sallayışıiçinde kalçalarını kıvırıyor ve
a adeta şehvet saçıyordu.
bu sırada kulaklarının içinde bir ses çınladı:
Matmazel Venüsa, matmazel Venüsa !
ide heyecanla başını çevirdiği zaman, hayret!~ içinde kalarak, sesinin çıktığı kadar 1:,iı'
attı. Gözlerine inanamıyordu. Karşı masal~~® birinde yalnız olarak oturmakta.. .ol1:1I1
,g. adama doğru yürüdü, ve birdenbire kendini onun kolları arasına atarak:
Joan, benim ihtiyar denizcim, diye haykırdı.
Benim güneş kızım, günahsız Venüs'üm.
eride gözlerine inanamıyordu.
Sen misin Joan ? Hakikaten seni mi görüyorum Joan?
ean gülerek Feride'nin saçlfU1J11 okşamaya başladı.
lerine bakışarak soruşuyorlardı:.·.
Kim bu adam?
Feride'nin aşıklarından mı?
Ama da yaptın ha
Ne o , beğenmedin mi? Nur gibi bir adam.
eride ihtiyarın yanaklarını sevgi dolu bir arzu ile upLUKLı..u
Babam Ahmet Bey, dedi, yıllardır ondan ,.....,1,. U'-'"'"'" •.•'"""
niz ne mesudum.
Şonra Joan'a döndü ve onu yanaklarından, gözlerindeı; .ciurınada.n, dinlenmeden
'k.alarca öptü. Joan gülerek Feride' yi dizine oturttu ve oııµıı ş.:ı.çlarıı:ıı. pkşl:llllakyığeyam
·>-:nnra manalı bakışlarla Feride'nin gözlerinin içine bakaralc: şç:rciµ:
Sarhoş musun Feride?
Niçin soruyorsun?
Bugüne kadar seni bu kadar çılgın görmemiştim de...
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çıkar, kıyamet mi kopar? Hem ben artık tamamen değişmiş bir kızµıı., i\rtık eski
bulmak için başka diyarlarda aramak lazımdır Joan. Bu adada, 'bu. aş~ 'b§lgeşiııde
yaratmadan kimse yaşıyamaz. Bu da toprağın kanunudur Joan. Beni affet.
Günahsız aşkların hayranıyım Feride.
ide Joan'ın bu sözlerine kahkahalarla gülerek cevap verdi:
Siz daha fazla klasik aşkların hayranısınız Joan!
iyar denizci gözlerini kapayarak:
Aşkta, hiç felsefeyi sevmiyorum Feride, dedi.
onu dolduran bir ses Feride'yi dansa çağırıyordu.
Modem Venüs, modem Venüs. Harem dansına!
·de gülerek Joan'a baktı ve yanaklarından onu öperek koşa koşa gözlerden kayb9ldµ.
:yecanla Feride'nin dansını merak ediyordu. Birdenbire masasına gelen içki tepsisiııe
e ve hayranlıkla bakarak gülümsedi. Feride'nin ikramını mahcup bakışlarla
yordu. Üst üste birkaç bardak yuvarladı. Gözleri birdenbire renklenmişti.
gözlerinde yanan ışıkların ansızın söndüğünü gördü. Fakat şimdi bu ışıklar yerine
:erine yağmur halinde ve muhtelif renklerle karışık bir ışık dumanı dökülüyordu. Bu
arasından gözleri heyecanlandıran, kalpleri heyecanlandıran ışık gibi bir kız çıktı.
hakikaten modem bir Venüs olmuştu. Joan bütün sarhoş gözlerin şehevi bakışlarla
?nin üzerinde toplandığını hissetmişti.
[yret, Feride fevkalede dans ediyordu. Birdenbire pistin etrafına yığılan ışık dumanı
yalnız kalan Feride, hakikaten harikulade bir dansözdü. Lübnan' daki şöhretini
iği için , onun bu muvaffakiyetine hayranlıkle ve gıpta ile bakan Joan, içkiden daha
,tı güzellik karşısında sarhoş olmuştu.
ide dansını tamamlayıncaya kadar Joan.ağzına bir damla içki koymadı. Bu güzellik ve
~delik içinde, o da adeta çılgına dönmüştü, Feride'nin rakseden bacaklarının intİzanlı
.udunun bir şehvet lambası gibi parlıyan ışıkları, ihtiyarı bu yaşında fena düşüncelere
.üyordu. Fakat Joan birdenbire hafızasını toplıyarak düşündü. Elli yaş, katiyen ihtiyar
:kibir yaş değildi. Kendinde bu anda yirmi yaşın heyecanını duyuyordu.

gözlerini açıp, kapadı; sonra yine açtı, kapadı, açtı. Gözlerinde, Şt.!.Çt.!]1l.~~~Şlti~~f
:rdolaşıyordu. Bu vücudu çıplak olarak bir gece de gemide. SÇYft.!~iŞ~i!•i~~l~ffJ
gönlünde duyduğu heyecanı, bu akşam kalbinde hissetmeye b~l.~~~·ix'(~~H~
adeta sallanıyordu. Bu ahenkli vücudun ay ışıkları altıııcla.ki t~~i.I'l~R / rengini
dükçe kendinden geçiyor\ ve. bu güzel yüzdeki ca:zi~ııiıı<al
. f.YİY. J.&; y. ~.•·····i.w.Ö.?\u.>·T. $111-salsiz
•-· ahengin ihtişamıyle adeta kendinden geçiyordu,
···••>i> i<i<).J.·.. < xn x···•·••.···•····•·
ide dansını bitirir bitirmez hemen odasına koştu ve bircg SÇJ.1!"~iı:p.~yib~ ~yaj.et içinde
ınmasasına döndü. Bu akşam kimse ile konuşmak, dansetın~Ic,t.!ğlen.ıııek.istemiyordu.
ile başbaşa kalınca ilk işi Rozalina'yı sormak oldu. Joan:
Mektubun var, dedi.
nra annesini sordu. Joan, annesinden güzel haberler geµriyoı-ğH· 'fllil:J1llJleı:ı iyileştiğini,
aneden çıktığını ve sık sık Rozalina'nın onu ziyaret edeı:etc gezd.irg.iğini müjdeledi.
Joan, Lübnan' dan ayrılmazdan evvel, Rozalina ile. ·• bil'li.kte i sinenıaya gittiklerini de
~rine ekledi. Feride, bu güzel haberleri getiren· ·. dudaklarda» öpmek heyecanıyle
.yordu.
<
Peki Joan, dedi, benim burada çalıştığını nereden biliyordun ?
.Joan manalı dudak kırışlarıyle güldü. Sonra:
-v.
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Beni Lefkoşa'ya getiren şöfer küçük bir otele indirdi; dedi, öğle yemeğinden sonra
ardan seni sordum. Feride, burada seni tanımayan yok gibi. Bu şehirde ama büyük
yapmışsın ha! Fakat işler ne alemde?
Canım şimdi bunun sırası mı? Bana Rozalina'nın mektubunu versene!
Mektup oteldedir. Bu akşam dönüşte veririm.
Ne diyorsun Joan, yoksa beni çıldırtacak mısın?
Peki, ne yapalım?
di bir otomobile atlayıp doğruca otele giderek mektubu bana getireceksin.
ide Joan'a kaldığı evin adresini vererek hemen ayağa. kalktı ve daha fa.zla.cl,irşey
eden hemen uzaklaştı.
·
ride bardan çıkar çıkmaz bir taksiye atlıyarak doğruca kendi evine döndü. Bu 'akşam
e · payan yoktu. Heyecanı gittikçe artıyor, gözlerine dolan sevinç yaşlarıyle odada
başına durmadan dansediyordu.
.pının önünde duran otomobili heyecanla karşıladı ve bir hızda Joan'ın koluna girerek,
denizciyi bir rüzgar gibi odasına sürükledi. İçeri girer girmez Feride hemen mekttıbu
Joan bavulunu açarak Rozalina'nın mektubunu gülerek Feride'ye uzattı.
Sizi çok heyecanlı görüyorum Feride.
'de hakikaten göründüğünden fazla heyecanlıydı. Elleri titreyerek Rozalina'nın
unu açtı. Kah dudakları titreyerek, kah gözleri gülerek bir hızda okudu. Joan:
den gizli birşey yazıyor mu? Diye sordu.
Hayır Joan, Rozalina bir Türkle seviştiğini yazıyor.
Ne dedin Feride? Rozalina bir Türkle sevişiyor mu?
gülerek ilave etti.
Doğrusu Rozalina'nın bu kadar ahmak olacağını bilıııiıorduın.
:rideJoan'ın bu sözlerine çok sinirlenmiş olacak ki, dudaklarını ısırarak cevap vermedi.
Ne o Feride, bana darıldın mı? Diye sordu.
:ridegülerek:
Ne münasebet babacığım. Hiç ben sana'darılır mıyım?
ide kahkahalarla onun boynuna sarıldı ve ihtiyarı yanaklarından kokla:.r,.~o~~,
"de gurbetteki gecelerinin en güzelini yaşıyordu. Başını Joan'ın dizine dar~clı/y~içterı
temiz ve ahenkli bir sesle ona Lübnan şarkıları söylemeye ba.şlad!. ~~~~;;cii~7
tnin başak rengindeki saçlarını denizin köpüklerini. okşuyormuş .. ~ğf ~~~~~İı}1c~~~

ğ~m

ı,

:ri. nin 'gönlüne verdiği%;bir tazelikle anlan koklcyor; seviyor ve b.u.•·• · · .b·.• . ·.•>ıış··.·.•.·. ak· •.· .• .• \/ .· r. e. n.gı.ıı
..·....cjı,ki
. durmadan öpüyordu. ·
.• . . . . . . > i / i{)
. .> .
tide yıllardan sonra, baba şefkatinin müşfik okşayışlarıyle jlk
~yilç.i~i için
.~·· duyuyor, gözlerini Joan'ın bakışlarına dikmiş, on~ ayıra.11ııJ9~lJ.-~.~ün bu su
p gittiği adada aşksız ve heyecansız daha fazla yaşıyaın·.yac.a.ğıılı;J."tjgg~ciiyor.ve derirr
nül arzusu içinde çırpınıyordu. Joan:
Çok güzel söylüyorsun Feride, dedi.
"de derin bir nefes alışıyle içini çekti ve ahenkli bir sesle:
Galiba hayatımın ilk zevkli ve en güzel gecelerinden birini yaşıyorum.Joan, dedi.
Gurbet seni tamamen değiştirmiş Feride. Sesindeki· ahenk, gözlerindeki ifade,
deki· cazibe ile ben karşımda sanki yeni, hiç tanımaclı~i?i.lıne.ciiğim bir başka
tyi görüyorum. Bu Feride'yi sanki ilk defa olarak blıgün tanıyorum, ve bugün onunla
ek için fırsat ve imkdnlar arıyorum.
Beni seviyor musun Joan?
suali bana bir kere daha sormuştun Feride.

q~fa
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bu akşam onun kötü düşüncelerine
vermeden sustu.

korkulu rüyalar· katmaması

için daha geniş· · •

ide'nin gittikçe artan bu korkunç güzelliği karşısında onun aşksız ve .• Iıey~c:<l.IlSız nasıl
ildiğine hayret ediyordu.
Buraya geldik.ten sonra kimlerden mektup aldın Feride? Diye sordu.
· de düşünmeden cevap verdi.
·
Galiba bir defa Müvehhit Bey yazmıştı, fakat cevap ~eremedim. Beni İstanbul' a
ordu.
içini çekerek derin bir nefes aldı:
İstanbul, ah ben de onun hasretini çekiyonun.
Biç gitmediniz mi Joan?
iyar denizci gür bir sesle:
Yıllarca evvel gitmiştim, dedi, fakat Atatürk inkılabının eserlerini görmek istiyorum.
l'un şimdi çok güzelleştiğini söylüyorlar.Tamamen değişmiş, modem bir şehir olmuş.
irıan ki, İstanbul kadar Ankara'yı de görmek arzusundayım.
Doğduğum şehri ben de özlüyorum Joan. Fakat imkan var mı dersin ?
dudaklarında kırılan acı bir tebessümle:
Belki bir gün, diye mırıldandı.
ide, Joan'ın dizinden başını kaldırarak.dağılan.saçlarını topladı ve:
Biraz içmez miyiz Joan? Diye sordu.
Vakit geç değil mi?
at Feride içmek için heyecanlanıyordu.
Joan Feride'nin bakışlarındaki arzuyu

iş olacak ki:
Madem ki arzu ediyorsun içeriz, dedi.
ride koşa koşa odadan çıktı; Joan yalnız kaldığı odanın içinde oturduğu '7P.1"t1P.n
yordu. İçinde dolaşan garip hislerle, Feride'nin evini dolaşmayı
acele ediyordu ? Bu akşam sabahlara kadar Feride ile karşı karşıya içnıek, sarhoş
ve onunla... Hayır, bunu düşünmemeliydi. Ellisini geçmiş bir adamın
eye hakkı yoktu. Fakat duyduğu hisler...
ide bu akşam niçin sarhoş olmak istiyordu. Hiç şüphesiz
ık hissettiği için bu akşam kendini unutuncaya kadar içmek
bir türlü imkan veremiyordu,
::ride elinde bir tepsi ile içyfiyy girdiği zaman Joan'ı
· merakla ona sokularak S():ı.-i.~t
·
Ne oluyorsun Joan? Birdeııij~~.değiştin, rahatsız ınıslil.?
QclD. kendini toplıyarak cevap verdi:
Yok, yok rahatsız değilim, galiba hafifbir yorgunluk.
#yar denizci adeta kekeliyordu. Feride elindeki tepsiyi rııaş'1.111.'ll. üg:~rip.y.bııp.l(ll.l"a.kJqap.'a
eh içki uzattı.
Bir tane içersen açılırsın Joan.
Teşekkür ederim Feride.
<>an, Feride'nin uzattığı içki kadehini bir hızda boşalttı. Joan hakikaten heyecandan ve
en titriyordu. Karşılıklı durmadan içmeğe başladılar .. Fe:ride:
· Afrodit'in adasında, bu şarap diyarının efsanesine uyarak, içkiyi çok artırdım, adeta su
diye mırıldandı.
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çok enfes değil mi Feride?
It bir kadeh daha içtikten sonra cevap verdi:
i:zim eski hükümdarlar, buranın şarabı için kaç defa bu toprakları istilaya kalkmışlar.
gülerek cevap verdi:
aı.-abından fazla, dilberlerinin hayranı birçok Türk kumandanı varmış.
tüler ve birer kadeh daha yudumladılar. Sabahlara kadar içmek ve korunınak için
her ikisi de heyecanlanıyordu. Fakat Joan yine düşünmek istemedi. Elirıd.eki>boş
asaya bırakarak biraz daha siyaset.ten bahsetmek arzusunu izhar ettiği zaman Feride
. Bu akşam Feride durmadan içmek, şarkı söylemek ve heyecanlanmak istiyordu. Bir
an'un boynuna uzatarak:
Canım Joan, dedi, ne olur bu akşam başka başka şeyler konuşalım.
mahcup nazarlarla Feride'ye baktı, içinde ·ona karşı bazı yersiz sızılar duyuyordu.
eride'nin arzularına mukabele edemsyeceği düşüncesiyle de susmaktan kendini
du. Feride yine sordu:
için susuyorsun Joan! Bu kadar aptal olma güzelim.
aı: denizci Feride'nin altın saçlarını okşamaktan başka birşey yapamıyordu.
· yaşlarla dolduğunu hisseden Joan, onu dizinden kaldırdı ve gözlerinin içine
analı bir ifade ile sordu.
./-\şık mısın Feride?
de hemen hemen sarhoş olmuştu. İhtiyarın gözlerinin içine süzgün bakışlarla bakarak
rdi:
oan, ben de onu arıyorum, fakat bir türlü bulallllyorum.
yamadım, ne demek istiyorsun?
Kalbim bu anında boş bir tekneyei.benziyor;r onun yalnız madde ile ruh arasında
duyuyorum; hepsi o kadar.
.g.e'nin kalp çırpıntıları arasınc4ı.ı>titreyen kalbinin boşluğunu izaha çalışırken
.<ieki yalvaran ifade, ihtiyar denizciye.çok tesir etmişti.
.t

Feride, dedi, sen çok güzel bir kızsın. Kalbindeki boşluğu bu fevkalade ~~lli~
e hemen yok edebilirsin. Fakat vazifenin mesuliyetini de unutnıarıı~ l~~~ıı-.
kadar başardığın.jşl~ri takdir etmemek nankörlük olur, bundan emip()l~~irı.~1,Bu
na hazırlıyan senin muvaffakiyetindir. Aşk, insanı bozan uçurumlara.-~)"~Bil~.
yerinden kalkarak odanın penceresini açtı ve Feride'ye evinbahç.~~m-~if~a.l[J.fllll
ttj.. Fakat Feride çok sarhoştu. İçinde bir rahatsızlık duyduğunu ŞÖ~İr¥~~~i~~trn~arını
·. İhtiyar denizciyle gözlerinde sönen yıldızlara baktıkça sarhe>ş ?J~-p.;Jiis~fijiyorda
:ride Joan' a kendi odası yanındaki odayı vermişti.İhtiyar .dellİtcİ?~~ıı:ı~fl(~~lp]z,kaldığı
derin bir nefes aldı, pencereleri açtı, buradan bahçe\ÇO! ah.<a.?.i.JYI./)>~.ô····•••~~~~·r· ~~- ~ ını
çevirdi, yıldızların zevkini çıkarmak istiyordu.
.
·. •
< > < . <>
.
.
igarasını bitirip bahçeye fırlattığı bir sırada ağaçlar ~ındıı>bir<ışık .gözüne çarp~;
e. pencereden uzanarak bu ışığa baktı. Ağaçlar arasında bir/k.ı(lll'}.dQI.aşıyordu; gözlerini
;p.µ-arak açıp kapadı. Şimdi bahçeyi daha iyi seyredebiliyordaBuJençrlikadın, uzun
u. ağaçlar arasında dolaştıktan sonra, bahçenin nihayetitıe doğru . yürüyerek . gözden
Idu,
gan bir hızda pencereden atlıyarak bahçeye çıktı. Bu ışıklı kadının arkasından koşmak
ordu. Fakat bu şehrin sokaklarını bilmediği için tereddüt etti. Birdenbire fikrinden
eçerek geri odasına döndü:ve acele ile soyunarak yatağına girdi. Fakat gözlerine bir türlü
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girmiyordu. Kirpiklerini kapıyor, kendini zorluyor, fakat her nedense uyuyamıyordu: · 'finin bozulduğunu, asabının gittikçe onu sarstığını hissetti. Gözlerinden bu fenerli
e göğün yıldızları bir türlü silinmiyordu.
Ne yapmalı? Diye düşündü.
yorgunluğu ve sarhoşluğu gidermesi için muhakkak uyuması lazımdı.
Tekrar bahçeye çıksam?
yır, bu da imkansızdı. Bu saatte bahçede ne yapacaktı? Feride'nin kendisinden
enmemesi için yatağından kımıldamadı.

:ride mavi bir dekolte ile Joan'un odasına girdiği zaman, ihtiyar denizcide yatağından
üzereydi. Feride gülerek ona sokuldu ve yanaklarım acıtarak çimdikledi:
Geceyi nasıl geçirdin Joan?
·
Hangi geceyi Feride? Burada ne gece geçer ve ne de gündüz.
Ama da yaptın ha... Burası adanın en güzel yerlerinden biridir. Burada da usanmaya
şsan, dünya sana dar geliyor demektir.
Mübalağa ediyorsun Feride.
Neyin mübalağası canım.
Doğruyu söylüyorum bütün bir gece uyumadım. Zaten ben yıldızları bol, ve kadınları
eli olan bir şehirde kat'iyen yaşıyamam.
ride hayretle Joan'ın gözlerinin içine bakarak sordu:
Nasıl, nasıl? Kadınları tehlikeli mi? Hangi-kadından bahsediyorsun? Ben aylardır
yaşadığım halde, bir tek kadına rastlıyamadım; Bu memlekette kadın namına hiçbir
ktur.
an Feride'ye akşamki fenerli kadından bahsedecekti; fakat birdenbire fikrini değiştirerek
Bu kadını yalnız olarak kendisi yakalamak istiyor ve bu muvaffakiyetini de Fe~de':r<;!
ek istiyordu. Joan bu düştlncesinde haklıydı. Belki hayal görmüş olabfürdi. /~~
olduğu zaman hayal görmezmiydi? Belki fenerli kadın yıldızlardan düşen bir ~~al~:
zaten bu adanın bir efsaneler diyarı olduğunu çok iyi biliyordu. Afrodi. "t'in hik.· ay·f.sitıi.•~.···
anın güzelliğini anlatmak için uydurulmuş bir hikaye olduğuna inanıyordu... < iii < i
odit'in adasının kitaplar dolduracak kadar bir güzellikte bir ada oldu~a-~<:>I"ci~~
üs'ün aşksız adası" ismini verdiği Kıbrıs, onun hayalindeki ülkelerin··· \~.~t1···~.i.••······.x·.Y.Yf.·/.'1B.<~
ğı için Feride'ye :
• •• < <
ii r { .• •
Bu adaya aş.kadası derlermiş. Feride. Fakat ben bugündeniti·.·baren_:~~n
.• sJ~\bcışlcibir
vereceğim : "Venüs'ün aşksız adası." Ne dersin? Bu isim hoşuna.~tti. ın.i? . ?•
Bugün için seninle ayni fikirdeyim. Aşkı, kuru bir pınarın S1.1S~l~~ ~'1,Cl~i~glaıı bu
ekette, Venüs'ün yaşadığından da şüpheleniyorum. • ·.··
>> +.//// <
i.
· •• ·•·• ··•·
Venüs de ne demek canım? İşte hayali zenginbirisib~ylı::,§~ı;:f~yq~11yrJıiç o
·}likte ve şekilde bir kadın tasavvur etmek imkan dahilind.e rrıid.ir? ~e11.işa.hşen./ doğrusu
inanmıyorum.
ütün bir gün, adanın güzelliklerinden, havasından, .• suyun.darı/<ve+kendi işlerinden
:ttiler. Öğle yemeğini şehrin en kötü bir lokantasında yediler
akşama doğru . bara
ek birkaç soğuk bira aldılar. Feride saatin sekizine doğruvazifesine döndüğü için, Joan
ediği caddelerde bir müddet dolaştı ve bir sinemaya girerek saatin on ikisine kadar orada
.ıfSonra sinemadan çıkarak Feride'ye uğradı.
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an, buranın kalabalığından canı sıkıldığı için, Lidra caddesindeki dqnğµrrna.cılardan
,e buluşmak üzere Feride'yi terketti. Saat biri az geçe Feride dondurmacıya gelmişti.
neşesizdi, fakat Feride'nin yine sarhoş olduğunu görünce, daha fazla sinirlenmişti,
Bugünlerde fazla
içiyorsü.n
]1e:::-i<1e, d i.v e ç ı kı ş t ı.
eride neşeli bir kahaha ile :
Canım aldırma, dedi, hem vazife icabı, hem de bu dünyanın başka türlü zeylq.ni nasıl
I
bilirsin? Oyle değil mi Joan'ım?
·
ride uzanarak kalabalığın içinde Joan'ı yanaklarından öptü. İhtiyar denizci.bu a.kşam
akşamdan çok daha sarhoş olduğunu görerek üzülüyordu.Kalbinin heyecanlı vurµşlaıı.
da Feride'nin koluna girdi ve uzun caddede her ikisi de aksak ve yorgun adımlarla
.eğe başladılar. Yanlarından geçenler durup onları seyrediscrlar.. fakat onlar, kim.şeye
tp,adanayni şekilde bir gemi gibi sallanarak yürüyorlardı.
oan Feride'ye bir sigara uzattı. Feride dudaklarına götürdüğü sigarayı yakmadan tutuyor
urmadan konuşuyordu. Evin kapısına geldikleri zaman sigarasını yakması için Joan'dan
etti. Joan'da mütevazi bir hareketle Feride'nin sigarasını yaktı. Şimdi Feride'nin
arında yanan sigaranın ateşi yüzünün rengine tatlı bir ahenk veriyordu. Eve girdiler.
gülerek Joan'm omuzlarına asıldı ve yalvaran bir sesle :
Joan, dedi, bu akşam beni soyrmyacak mısın?
Feride bir yılan gibi Joan'ayapışıyor, boynuna sarılıyor ve ihtiyar adamı yanaklarından,
arından öpüyordu. Joan birdenbire vücudunun .elektriklendiğini hissetti. Gözlerinde bir
in bir şimşek gibi yanıp söndiiğ(l.rı,ü görür gibi oldu ve bütün kuvvetiyle Feride'yi göğsüne
, dudaklarını dudaklarının. üzerine bastırarak, dişleriyle onu ısırmaya başladı. Feride bu
da tatlı bir şehvet duyuyordu; vücudunun titrediğini, en hassas duygusuna kadar
ermeler geçirdiğini.duyuyordu, Joan dakikalarca onu kolları arasında sıkarak öptü. Feride
alı bir kaplana dönmüştü. Dişlerinin arasında parlıyan ve dudaklarından gözlerine dolan
lirsiz bir ışıkla heyecanlanıyor ve bu anında Joan'ı parçalamak, hatta öldürmek.istiyqrd.u..
':1:iin kuvvetiyle onu göğsünden sıktı ve gözlerinin içine acımadan, düşünmeden .öyl~j~ir
t indirdi ki, ihtiyar denizci kendini kaybederek döşemenin üzerine . • yıkılğı.( :ı;'~l'.id.~
mk.ahalarlagülüyordu.
Joan yediği tokadın ağır darbesi altında, Feride'nin kahkahalarındaki kin ye nefretiiı](alp
arçalayan gönül ateşleyen heyecanını anlamıyor değildi. Feride gülüyor;.ezifir-BP~i~ı'!flNe
tirasla kinin karıştığı ve bir intikam hissi ile çarpan kalbinin hey~çat'il~~l!j~ii.¥8f<Ye
lan.Joan,
yinedaonun
korkunç bir Bu
çığlığı
ile kendine
geliyor:
·
ül.· dük sonra
vahşileşiyordu.
hareketiyle,
sesini
çıkarınadan.k.e··•.•. n•.·. ·.d ·. ·. • .ın·. · . · . · .·i\/(/0;;0
.·•.· ·. .•·.•d· .•e·. ·•. •.· .·• .n· . · .•·. • .·• .·• ·•.)?(>/?>y·•
•. ·e.· .•·.•·.ç·. ·.• ·.m•·. •·. .• .· •. ·. e. ~yµzere
- Joan beni soymsyacakmısın?
·. · > · ·• · > ••·· r< <.
Joan sendeliyerek oturduğu yerden kalktığı zaman, Feride'yi )'ataşı.~~~gf .bacaklaru:µ
en açılmış, baygın bir halde buldu. Dudaklarında tüke11.e.n ~.ıl1J:c'Wıij~ya9ısıyleadeta
:yuyordu. Joan ona sokuldu ve elleri titreyerek onu soymaya başlg<iı.,/13p.~şiı1i.
.çıkardı, iç
gömleğini aldı ve ince bir dekolte ile kalan Feride'yi yatağın bir k7tı~Eı. oW@rak baygın
baygın seyretmeye başladı. Feride gözlerini açmadan .bağınyqr.v~.yc:ı:ttığı y~ı-ge. çırpınıyordu:
- Joan beni soyımyacak mısın?
İhtiyar denizci gözlerinde tatlı bir tebessümle tekrar ona yaklaşıyor ve Feride'nin
üzerinde kalan son dekolteyi de çıkarmak için ellerini uzatıyor;Fakatbu sırada bir canavar
gibi Feride'nin üzerine sıçradığını ve sesinin bütün heyecanıylehaykırdığınıişitiyor:
Sersem, ihtiyar bunak . Daha ne duruyorsun? Bu kadar ahmaklığı sana karın mı
..o ğretti?.
.
·g···.···...··••.·•.••.•·.•.•.·••••••••..
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Feride'nin ne demek istediğini bir türlü anlıyamıyordu. Feride tamamen çıplak bir anda, mahçup gözlerle Joan'a baktı: gözlerinin titrediğini, bakışlarında uçuşan bir
desinin alevlendiğini görüyor ve mahcup gözlerle ona bakmaktan adetaiutanıyordu.
:z birden bir sükunet bulmuştu.
Beni yalnız bırakınız, diye yalvardı.
ürekek adımlarla odadan çıkarak, kendi odasına geçti. Feride odada yalnız kalınca,
· sırtına geçirdi ve hemen banyo odasına girdi. Sıcak su birdenbire> siıtlr'lerini
aya yardım etmişti. Gözlerindeki o heyecanın, yücudundaki titremelerin ve
eki vuruşların yavaş yavaş zail olduğunu hissederek sevindi.
yodan çıktı ve silinmeden, saçlarından, vücudundan dökülen sulada yatağına. µzandı;
odanın karanlığı içinde bu beyaz vücut bir ışık dalgası gibi parlıyor, arada.bir.yanıp
rdu.
bu anında penceresine yaslanmış, sıigarasının ateşine dalmış, yıldızlara bakınıyor;
arasında bir ışık arıyordu.
·

arca bakışlarını bahçeden ayırmadan, bir ümitle bekledi fakat ne geçen, ve ne de
ıı~dı. Bu akşam vücudunda, kafasında ve bakışlarında ağır bir yorgunluk hissediyordu.
reden kalkarak yatağına uzandı ve uyumak için gözlerini kırptı. Galiba dalmıştı.
kadar yazık ki, Joan gözlerini kapayıp uykuya daldıktan sonra, geçen gece ağaçlar
da gördüğü ışık birdenbire belirdi ve elindeki bir fenerle ayni kadın bahçeyi dolaşıraya
~ Joan'ın penceresine kadar yürüyerek dakikalarca pencerenin önünde durdu ve içeriyi
aldı. Fakat bu genç kadın gözlerini açmıyor, uzun kirpikleri arasından ışıklar saçan
arını sanki gecenin karanlığından·saklıyordu. Pencerenin önünde bir müddet durduktan
tekrar ağaçlara doğru yürüyerek gözden kaybolup gitti.
Joan, Joan:
{iyar denizci bir hızda yatağından fırladı; kulaklarına dolan bu ses, Feride'nin sesiııe
·.yordu. Hemen dışarıya çıkarak Feride'nin odasına koştu. Gözlerine inanamıy9~qu.
; kendisine çağırdığı halde odasında yoktu. Elektriği kıvırdı. Odaya dolan ışıl( .alt¥1cla.
her tarafı. daha iyi görebiliyordu. Sessizce Feride'nin yatağına doğru yürüd.ii;eliııj.lc9:t'l{a
uzattı, yatağın içerisinde onu aradı, fakat bulamadı.
Bu saatte nereye gitmiş olabilirdi ? Diye düşündü.
~krar bahçeye çıktı, bahçenin bir köşesinden sızan bir ışık .şeritiiJJ.~ ğ~~;~~
ışı~a
.aştık sonra ışık büyiiyor ve büyüdükçe de muhtelif renkleri sa~ıy~fgP,ff.f~i"YB.~'claha
ve biraz daha ışığa sokularak etrafındaki renklerin gözlerind~<p~~~\~~P,f/~Rİtl£Uşunu
:tti; elleriyle bu ışık clalgalarını tutmak istiyordu. Ellerini·savı.ıru.y9ri:fakatbir türlü bu
renk ışıklan tutamıyordu.
u ışık buluduna doğru bir hamle daha yaparak • biraz dab.a s<>l<.tıldµj;"'\l't! ~siıı.iniçık.tığı
bağırdı:
'
;.._. Kim var orada?
Joan sinirlenmeye başlamıştı, çünkü sesine cevap gelmiyor;<1şıldat')gitti.kçeçoğalıyordu,
ar denizci tekrar sordu:
--- Cevap versene, kim var orada diyorum?
Joan heyecanlanıyordu, korku içinde ışığa doğru yürüdür titriyor ve • dudaklarından
yen bir sesle birşeyler mırıldanıyordu. Beş parmağı bir yumruk halinde dudaklarına
dı, sonra kalbine doğru indi, sağ ve solunu yokladı: Joan istavroz çıkarıyordu. "Allah
diye söyleniyor ve yavaş yavaş ışığa sokuluyordu.
ü
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iyar denizci büyüyen gözlerle başını uzattı ve :
1{imsiniz, kim oluyorsunuz ? Diye kekeledi.
Işıkta bir kadın oturuyordu. Gözleri kapalı, bir eli kalbinin üzerinde, diğer elinde renk
ar saçan bir fener, saçları dağınık kendinden geçmiş bir kadın. Bu kadın gözleri
.yuyor galiba. Joan birdenbire gemideki geceyi hatırladı. Gözlerinin önüne/dolan
,ir kadın vücudunun ay ışıklarıyla kaynaşan tablosunu hayal etmeğe başladı/Bu anında
ğe bir sızı duyuyor, fakat heyecanlarını tatmin edebilecek bir kuvvet hissedemiyordu.
ibir hayal aleminin binbir renk saçan dekorları içinde buldu.
Bu kadın, zavallı bir kadın !
·
e. inledi. Ne olurdu, şimdi bu anında onun üzerine kapansa, saçlarını yüzünei/sürse,
a sarsa ve dakikalarca kendini unutarak onun göğsünde gözyaşı dökse, ne olurdu; evet
du? Fakat böyle düşünebildiği halde, bir türlü cesaret edemiyordu. Kalbinin·
arla çarptığını, vücudunun en hassas duygusuna kadar titrediğini hissediyordu.
a elini uzattı, fakat birdenbire korku içinde geri çekti, her nedense bir kar fırtınasına
gibi titriyordu. Böyle bir hadise karşısında ne yapması lazımdı?
Ne güzel uyuyor, diye söylendi.
un karşısındaki taşların üzerine oturup kalmıştı. Sanki şaheser bir tablo seyrediyordu.
· deki renkler, kafasındaki düşünce ve hayal dünyasındaki ışık yığını onu sonsuz
a sürüklüyordu. Burada daha ne kadar beklemesi lazımdı ? Hemen oturduğu yerden
ak arka arka yürümeğe başladı. Gözlerine inanamıyordu..Aradab:irdudakları açılıyor ve
nin duyamayacağı bir sesle mırıldanıyordu:
Zavallı Kadın!
an olduğu yerde birdenbire mıhlanmımş gibi durdu. Çünkü karşısındaki ışık yığını
yavaş dağılım.ya başlamıştı. İyice baktı, taşlardaıoturan kadın da yerinden kalkmış,
de ağaçlar arasında oturuyordu. Joan onu takip etmeğe başladı. Bahçe oldukça büyüktü,
üyor, Joan da durmadan onun peşi sıra gidiyordu. Fenerli kadın hemen olduğu·yerde
elini havaya kaldırarak birşeyler mırıldandı. Joan koşarak onun önüne geçti.. Qeı:ıç
gözlerini saran ışık halesi içinde onun uyuduğunu ve hiçbirşeyi göremediğine şahit
Korkudan titriyordu, koluna yapışarak onu geri çevirmek istedi; fakat birdenbir kendiıı<!
·ek olduğu yerde kımıldamadan durdu.

ihtiyar denizci durur durmaz, fenerli kadın geri döndü ve koşa koşa .ağı.ıQtlll:~~~jzi.ni
bettirmek istiyormuş gibi, bir ağacın ~2lJıı:ı gövdesi yanına diz çök.tü../~ıw~~~x;f~~~ de
.çın arkasına saklamıştı. Şimdi deminkiiJşıktan eser yoktu. Joap. ~ğ.z.l~~Wf~+9~xa.çıırak,
Ii kadının gizlendiği ağacın altında onu bulmaya çalıştı, faka.trnııyaff'ak:gl~~ı.
kadın her nasılsa önünden kaybolınuştu. Joan:
Acaba rüya mı görüyorum? Diye düşürmeye başladı. Fakatıı.~,Friiy~tg~~~il~tii'?İşte
peşisıra koşmuyor muydu? Onun bahçede dolaştığım,elleriylçağa.çgijlıırıI11:tuttuğunu
emiş miydi?
Yorgun adımlara odasına döndü, fakat içeriye girmeden Feride'nin kapısını açarak ona
slendi:
- Uyudun mu Feride?
Feride cevap vermedi. Joan geri dönerken kapının önünde sönük bir fenerle karşılaştı.
ülerek odasına girdi; tatlı ve zevkli bir aleme doğru açılan yeni.bir dünyanın kapısından
:~çiyormuşgibi, derin bir nefes alarak:
- Zavallı deli kız, diye mırıldandı,
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karanlık gecenin içinde birbirlerine sokulmuş, yıldızlara şarkı söyliyerek asfalt yol
e ilerbyen iki kişiyi bir saatten beri takip ediyordu. Aradabir, bulutlardan kurtµlanayın
ışıklan altında, ipek saçlarının rüzgarl. uçuşundan bunların birisinin genç biri.kadın,
in de genç bir erkek olduğunu görüyordu.
,
ın bütün varlığıyla erkeğe sokuluyor, erkek aradabir parlayıp sönen ay ışıklann<:ian
anıyormuş gibi durarak göğsüne basıyor, genç kadın yalnız altın başını onun göğsüne
gözlerini kapıyor ve dudaklarını genç adama uzatmaktan çekinerek veya korkarak:
rdu, Onlar konuşuyorlar, fakat Joan bu seslerin yalnız aksini duyuyor, fakafille

arını işitemiyordu. İhtiyar denizci sonsuz bir asap bozukluğu içinde birazvdahe
sokuluyor, fakat yine de ne konuştuklarını işitemiyordu; aradabir kızın, saçlarını
ve bu dağılan saçları genç adamın topladığım görüyordu.
irden çok uzaklaşmışlardı. Onlar sanki geceden ve yıldızlardan korkarak yürüyorlardı.
bire genç adam genç kızı kolundan çekerek tarlalara doğru koşım:yabaşladılar; o kadar
koşuyorlardı ki,· Joan nefes nefese onlara yetişemiyor, aradabir durup dinleniyor ve
oşuyordu, İhtiyar denizci, onların çok uzaklarda bir tümseğin üzerine oturduklarını
derin nefes alışlarıyle onlara biraz daha sokuldu ve kalın gövdeli bir ağacın karanlıkları
diz çöktü. Genç kadının erkeğin dizlerinde yattığım ve· genç adamın da durmadan
saçlarını okşadığını görüyordu. Joan yere yatarak toprağın üzerinde bir yılan gibi
rek biraz daha onlara yaklaştı; şimdi konuştuklarını işitiyordu. Genç adam kızdan daha
onuşuyordu. Fakat bu konuşmaların kl:ttsik basma kalıp sözler olduğunu işiten Joan
sedi. Genç adam:
Geceyi niçin sevmiyorsun? Diye soruyordu.
nç kadın sanki bir yılan ısırmış gibi yattığı yerde durmadan kıvranıyor ve elleriyle
·· saçlarını okşuyordu:
Günahsız yaşamayı seviyorum Ferit.
Niçin bu kadar betbinsin Feride?
Bana Afrodit'in adası için çok güzel hikayeler anlatmışlardı, fakat ben.bµ. ııcla4:ı
arın bir tekine bile rastlamadım.
İnsan, hayal ettiği nisbette yaşarmış Feride.
Benhayal etmiyor muyum?
Güzelliğin karşısında herşeyi unutuyorsun Feride; zamanın.bir(s1.1(~1:,i}~gj~~i~ni
iyor musun? İnsan güzelliğinin zamanın içinde akıp giden bir sµ.yctp~~~~~pi ~l.11:ılı~
Feride, Ferit'in bu felsefesinden hiçbirşey anlamamıştı. Böyle .~~~l?~B11:,,~ı.-,;71lçları
de onun yüzünü okşuyor ve kendinden geçmiş bir vaziyette ~epr~~~t0~:1fiipij~~.~<.ll.l.yGeıw
onun gözlerinin içine bakaımyacak kadar heyecanlıydı. Bl..1.g?~~~f>p1.l,p~~f~>lıaY~~ını
zehirleyen büyük bir yalanın ifadesi olduğunu biliyordu. Eeri<.lçi'clç ~~~~ill~?bir
aşk
. Yalnız zehirleyen bir bakış, esir eden ve bir ömürkendiııe bağlıyıınpirk:uyVetlııilahi
ngi içinde herşeyini sürükleyip götürüyordu. Ferit:
- Niçin susuyorsun Feride? Diye sordu.
Susmak duygularımı alevlendiriyor Ferit. Bütün bir hayatboyıınca.susmak bana sanki
· bir kuvvet veriyor.
Sustuğun zaman çok daha güzel oluyorsun Feride. Fakat ben. bu sükunet karşısında
ndi duygularımın, kendi varlığımın biraz daha perişan • olduğunu • hissediyoruµı. Senin
uşun karşısında kör olmanın heyecanını duyuyorum. Ne olurdu, • karanlıkların hasretini
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adam olsaydım? Fakat yamında sen varsın ya, benim için bu varlık; dünyaları ..•.
güzelliklerden daha anlamlıdır. Bu anımda çok mesudum Feride. ·

'.<:le susrarak hep Ferit'i dinliyordu. Ferit durmadan onun altın yığını halindekig.a.çlarını
r ve kalbinin temiz duygularıyla konuşuyordu. Genç kız gözlerini kapadh artık
a bakmak istemiyordu; başı genç adamın göğsünde sanki bir musiki dinliyormuş.gibi,
.u dinliyor ve kendi iç aleminde hep onun arzulanyle ve hayalleriyle yaşıyordu.
oturduğu yerden kalkarak biraz daha onlara sokuldu. Gönlünde duyduğu ezi~i bir
altında parçalanıyordu sanki. Birşeyler yapmak istiyor, fakat ne yapmak istediğini
'Xde bilmiyordu. Elini kalbine koydu, heyecanlı vuruşlara çarpan göğsünün üzerindeki
i yumruklamak için kendi kendini tehdit etti, fakat"gözlerinde dolan bir damla yaşla
alktı, rüzgarda sallanan bir ağaç gibi sendeliyordu.
Hangi hakla onlara müdahele edebilirim? Diye söylendi. Bu yaşımda aşk ve heyecan
için çılgınlıktır. Fakat Feride'yi ben de mi seviyorum? Hayır buna inanmak
iyorum,
onra çalılıklar arasında yürüyerek bir hayal gibi gecenin ışıklan içinde gözden kayboldu.
nereye gidiyordu? Veya nereye gitmek istiyordµ? Bunu kendisi de bilmiyordu.. Eve
ilirdi. Peki orada ne yapacaktı? Penceresinde sabahlara kadar oturup Feride'nin gelişini
. ecek:ti. Feride'nin kiminle geleceğini görmek. istiyordu. En büyük arzusu bu adamı
aktı.
Caddeleri bir sarhoş gibi geçti; pasaj dükkanlarından sızan ışıklara bakmadan adeta
.yordu: yorulduğunu ve bacaklannın kendi kendini taşıyamıyacak bir hale geldiğini
.ediyordu.Evin kapısına geldiği zam.81)-)~(!l'lll bir nefes aldı ve hemen kapıyı açarak içeriye
.i. Ne yapmak istiyordu? Bir deli gibirg4anın içinde dolaşımya başladı. Bu akşam için4e
ölüm duvarının korkunçlu~u bissediy"?J:du.Bu duvarı yıkmanın zamanı geldiğini ke.ııdi
den bir ses sanki ona ~ykırıyordu. Evet, bu akşam içinde bir ölüm duvarı varfb.
skançlık! Tırnaklarından tutunuz da en hassas duygusuna kadar işleyen bu kan yığını .Ollll
:r geçen dakika biraz daha mahvediyordu.
İçindeki bu ölüm duvarını nasıl yıkabilirdi? Bu duvarı yıkabilecek bir kuvvette(}lıpa.<.iı~pı
iliyordu, Acele ile soyundu ve geceliklerini giyerek penceresinin karşı~111~i~~-ye
ladı. Gönlünde vicdan azabına benzeyen bir sızının dolaştığını duyuyor~M·-C~llll~C~ğ~en
yığınının tesirialtında, bakışlarındaki manzaranın bile değiştiğinigö.rü?'(}~,~~,~~~m-rsaran
renk ışıkların~ir.;~~~orkunç hayal gibi adeta berşeyini>s·ar··.· 4ığJ.ııı>göıµr. /\~~~f.ı~jfğlı9!iYle
an geldi ki, gözlerindeki bütün renklerin değiştiğine şahitBldu. . •. . i <i > / • .
- Acaba ne yapmalı? Diye oturduğu yerden kalkarak .ocianın.i9in.~~\ci~l~~?'a.ibaşladı.•
Dışarıda bir ayale sesi duyar du maz hemen pencereyetkoştı~pr, gö:z:F~~.~esiliyordu.
akat Feride'den hiçbir haber yoktu. Saatine baktı, gece yarısllllJl<l sş.at k.ıdar geçmişti.
abırsızlanıyor ve kasvetli bir uykunun yavaş yavaş onu sarın~ .ol~uğt.ln.µ<lıissediyordu.
Gözlerinin kapanmaması için durmadan üst üste sigara içiyor ve>nıiiteıneq.iyen.odanıniçinde
dolaşıyordu. Ah bu ayak sesleri, gecenin sessizliği içinde insana;bir kurşµmtesiri veriyordu.
Joan oturduğu yerde sayıklamaya başlamıştı.Artık kendinden> geçiyordu; daha fazla
bekliyem3yeceğini anladığı için yatağına uzandı, fakar: bir türlü' uyuyaıriıyordu, Feride' den
başka kimseyi göremeyenJoan; evini, yurdunu, çucuklarını,hattavazifesinibile unutmuştu.
Feride ancak sabaha karşı eve döndü. Fakat Joan onun ne zaman döndüğünden.habersiz
olarak öğleye kadar uyudu. Yatağından kalktığı zaman Feride'ye seslenmeden. evden çıktı.
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ıannuaıı midesine boşalttığı alkolle, bir derece kendi kendini bulmuştu. Hafızasmı . •

can, dedi, Feride'den artık sana bir fayda yoktur. Sen de vazifeni ihmfil edersen onun
uğrarsın.
VFeride'nin akıbeti ne olacaktı? Bunu yalnız Joan biliyordu: Feride'yi artık ölümden
ir mucize kurtarabilirdi. Onun kasabada adım adım takip edildiğini Joan biliyordu.
ride'ye bile söylemeyecesaret edememişti.
önlünü kaptırmış bir kadında artık iş yok diyorlardı.
doğru düşünüyordu. Fakat bu deli kızın bu kadar' ahmak olacağını da tahmn
du.Joan bu akşam eve tam silahlı olarak dönmeliydi. 'Her ne olursa olsun akşam
ile hesaplaşacaktı. Yoksa onu kıskanmaya mı başlamıştı? Ne münasebet bu yaşta ye bu
albinde aşkın yer bulacağını hiç de tasavvur etmiyordu. Feride'yi yalnız temiz biraşk
ceğine inanmadığı bir aşkla seviyordu. Fakat anlamamakla beraber, onun gittiği
· ç de beğenmiyordu.
·
·
akşam eve dönerken mahalle .
: .şulanndan bir kadın ona Rumca bilip bilmediğini
tu; Joan bu soruları da manalı buluyordu. Fakat ne kadar yazık ki bir tek kelime
bilmiyordu.

kadının ona Feride' den bahsetmek istediğini hemen kavramış olan Joan, Rumca
iği için çok üzülüyordu.
.
~ride eve gelinceye kadar durmadan içti. Bu akşam onunla tam bir hesaplaşma yapacaktı.
.e, geceyarısım bir saat geçe eve her gecekinden çok daha sarhoş bir halde döndü. Kapıyı
açabilmişti. Salonda ayak sesini duyan Joan, hemen dışarıya fırladı ve hiçbirşey
dan Feride'yi yakasından tutarak üzerine çekti: Joan bu anında içindeki ölüm duvarının
rdiği cesaretle parladı:
Dün akşam neredeydin?
ride ıslak dişlerini göstererek güldü:
Sana ne oluyor sersem?
oan Feride'yi yakasından öyle bir sarstı ki, yine kendisi onu tutmamış olsaydı geJJ.çlaz,
ııun bir ucuna kadar yuvarlanıp gidecekti.
Feride hıçkırarak güldü:
\ Adam sen de, şimdi bir kadının maddi tarafıyle mi mücadele edeı:e~~~)>~~~~~J.+J9.~,
ar ahmak olacağım hiç de tahmin etmiyordum. Gözlerin bir ölüın.kl.119~~.~i;pa+liyor.
luy9rşl.lll? İçinde dolaşan çirkeften kendini biraz da dışarıya a~~a. §~~11.~<qluyor?
de idiysem oradaydım, buna da mı karışacaksın?
'""."" Feride sen gittikçe çılgına dönüyorsun, akıbetinin ne olaeağıınpi~~t11i~tiyqriım.
.
Adam sen de, bugünü yaşamak için yarını düşünm.enıçkil~gır.)1:3llllu da mı
iyorsun?
Joan içindeki ölüm duvarının birdenbire yıkıldığım ve etrafını>birçokiyilik meleğinin
dığım görür gibi oldu. Bu anında herşeyini unutarak Feride'°t11aı7~ap.ııı:ıkapanıp ondan
dilemek istiyordu. Ya erkekliği? Fakat böyle güzel bir>ka.dın karşısında küçülmenin
tacağı tehlikeyi bildiği için, şerefini de bir kadının ayakları. altınd.a. çiğn.etemezdi.Fakat
ide'nin bir kadın olmadığıns-, ona bir mabut gibi tapılması<lazım geldiğine inanıyordu.
~ride maddeden çıkmış ve tamamen ruh olmuş bir- aşk" mabudesiydi. Ona bu gözle
ajoyordu. Fakat birdenbire yine içindeki ölüm duvarının hayat bulmak için mücadele ettiğini
issetti, Ve birdenbire parladı: .
·
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Bu akşamdan sonra bara da gitmeyeceksin.
Emirlerinize maalesef itaat edemeyeceğiinden dolayı özür dilerim.
Fakat hayatınızın tehlikede olduğunu bilmeniz lazımdır.
Adam sen de, hayatım tehlikedeymiş. Hangi hayattan bahsediyorsunuz?I-Ia.ya.t diye
mevcudiyetine inanmıyorum ki. Yarını düşünmeden yaşadığım için çok mesudum.
sesinin çıktığı kadar haykırarak odanın içinde dolaşmaya başladı:
Bir haftadır geri dönmejen güvercin hakkında ne düşünüyorsun?
:ride gülerek cevap verdi:
Mektubumu Cennenli kızlara mı kaptırdığımı söyleyeceksin?
Bilmiyorum fakat artık burada hür olarak yaşayams.yacağını unutma.
Adamsen de ...
akşam Feride'nin bütün garipliği üzerindeydi. Her ikide bir "adam sen de" diyerels:,
pyleneni reddediyordu. Joan gittik sonra sinirleniyor ve dişlerini birbirine . vµ.rarajc
ak, haykırmak ve Feride'yi parçalamak istiyordu.
·
Dün akşam yıldızların koynunda aşka daldığın anların heyecanıyla mı yaşıyorsun?.
oran Joan'a Feride hayretle ve merakla baktı.
Ne diyorsun?
Dün akşam koynunda aşk ninnileri söylediğin adam kimdi?
Feride kahkahalarla gülerek cevap verdi:

< Rüya mı görüyorsun Joan? Diye sordu.

> Şimdi alayı bir kenara bırak biraz da ciddi şeyler konuşalım.
Feride sert adımlarla.Joan' a doğru yürüyerek onun gözlerinin içine bir tokat indirdi ve
· çıktığı kadar haykırmaa başladı:
Beni seviyor musun Joan?
Aşkın ne olduğunu bilneyenleri maalesef sevemem.
Hayır yalan söylüyorsun, herkes gibi sende benim etimi seviyorsun. Beni sevmenin ne
:J;ılikeli bir iş olduğunu bilmiyor musun? Ben etiyle değil manevi duygularıyle aşka susamış
kadınım. Bunu hissedebildiğin an beni en büyük tehlikeden kurtarabilirsin, anladın ın.ı
noşum?
Feride Joan'ı tahrik ediyordu. İhtiyar denizci kalbinin bir kadın elinde
atılmasına hiç de tahammül edemeyen bir buhran içerisinde sarsılıyor
adan uzaklaşıp gitmeyi tasavvur ediyordu.
Joan, sen beni çok seviyorsun, ak saçların altındaki deniz ıı.:nı;;nı:a
özlerin ve yıllardır deniz rüzgarları gibi sarhoş olan başın bir deniz
eride senin, onun ve ötekinin; yani bir kelime ile herkesin .k.adınıuµ.
tifade edebilirsin.
Feride yalaıı söylüyor ve rolünde muvaffak olan
apmadan Jo~&ı iknaya muvaffak oluyordu. Bir hızda
ynuna sarılarak ağlarreya, hıçkırmaya başladı.

- Beni affet Joan, seni çok üzdüm, sana çok hakaret.ettim, pirçpk.yırlaıılar.söyl~dim.
Joan da ağlıyordu, fakat gözlerinden boşalan bu yaşların bir aşk damlaları olduğunu
Feride pek iyi biliyordu. Genç kız gözlerini Joan'ın gözlerine yapıştll'arak, ihtiyarın
gözlerinden boşalan yaşlarla: yaşlarını karıştırdı ve içine 'serpilen tatlı bir serinti ile . onun
kolları arasında kendinden geçerek sustu. İhtiyar denizci Venüs'ünü kolları arasına alarak
' odasına götürdü ve onun kulağına eğilerek:
·
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u akşam banyo yapmak istemez misin Feride? Diye sordu;
de gözlerini açarak Joan'ın yaşlı gözlerinde parlıyan mialara baktı ve yine cevap
n. gözlerini kapadı. Kalbinin heyecanlarla çarptığını hissederek yatağına uzandı,
.ele kendi yurdunun ışıklarını ve annesinin nur yüzünü görerek hıçkırdı. Sonra Joan' a
eciğimi görmek istiyorum Joan, dedi.
elini Feride'nin altın saçlarında dolaştırarak birşeyler mırıldandı. Onun nerdediğini
e işitemiyordu. Genç kız içinde duyduğu bir ürperti ile tekrar mırıldandı:
1
.Anneciğimihiç mi görmeyeceğim Joan?
yine cevap vermedi. Gözlerindeki yaşları Feride'den gizliyerek odadan çıktı.
gideceği yerde, bahçeye doğru yürüdü. Ağaçlar arasında dolaştı, gözlerinin müpteltt
ışığı aradi, fakat bu akşam bahçede efsane kadından hiçbir eser yoktu. Feride'nin
den gelen sesi Joan'ı şaşırttı; genç durmadan ona çağırıyordu. Joan koşa koşa
·n odasına girdi; genç kız pencerenin önündeki şezlonga uzanmış, sanki kendinden
şr bir vaziyette;yatıyordu. Joan sessiz adımlarla ona sokuldu, korka korka yüzünü,
okşamayabaşladı. Feride yine soruyordu:
Şimdi annemi burada gördüm Joan; pamuk saçlarını ortasından açmış, dudaklarından
etmediği tebessümleriyle beni kucağına aldı ve yanaklarımdan öptükten sonra, bir hayal
eyaz tüller içerisinde uzaklaşıp gitti.
Rüya gördün Feride.
Fakat çok güzel bir rüya, değil mi Joan?
an rüyaya inananlardandı. Feride'nin anlattığı bu rüyayı hiç de beğenmemişti.
nbire onun rüya görmesine zaten . memnun olmamıştı. Kendisi odadan çıktıktan bir
et sonra Feride'nin rüya görmesi, birtürlübunainanmak istemiyordu. Hele Feride'nin
ğı "beyaz tüller içindeki annesi" -birdenbire·•Joan'm gözlerini korkutmuştu. Hemen
Annene hiç mektup yazmadın mı Feride?
Bir kere yazmayı düşündüm, fakat yine yazamadım.
İnsan en çok sevdiğini bu kadar tez mi unutur Feride?
Fakat yazmamamı da emretmişlerdi, ontj.rı!için ben de yazneya cesaret edeme.d.iD1.
Canım aldırma. Kim kimden, sen annene nerede olduğunu bildirmemek şartıyl~ ()nıı
bilirsin.
Bunu bilmiyordum Joan.
~ Yann ona muhakkak bir mektup yazıp özür dilemelisin Feride.
-- Evet Joan, yarın anneme blı:111f,ktuP yazacağım.
Joan, Feride'nin yanından çok111.~!~essir ayrıldı. Muhakkak onunı:mn.7~ıp.~\~~~i~/~.1$11uştu .
.l,nan'dan son dönüşünde Roza1~vQna Feride'nin annesinden;hiç}ci~n+~·B~~~Inişti.
j:ta tekrar hastahaneye yatırıldığını. söylememişti. Joan Eeride'nin. i~eşit:1it:1ii5lq.üğüne
yordu. Zaten yılların çok ihtiyarlattığı Esma, bir taraftan.kızının.h~r~thdiğ~r.taraftan da
casının ölümünden sonra perişan olmuştu.
İhtiyar denizci, Feride'nin buradaki hayatını bilhassa/ son günl~I"Cieki yaşayışını hiç de
ğenmiyordu . O hakikaten kendinin dediği gibi "herkesin kad.":1''i.q.Irrıııştu. Halbuki Joan,
edem Venüs'te bunu beklemiyordu. Onun zekasına güverıdiğiiçin;ikall,inin b.u kadar hassas
acağını hiç de tahmin etmemişti.
Aşkın tabiat kudretiyle değiştiğine inandığı içindir ki,.: Feride'nin. bu aşk adasındaki,
odit'in yaşadığı bu topraklarda elbette değişeceğini, hatta çok daha fazla bozulacağına
lllanarak müteessir oluyordu.
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:ksiyondaki genç adam, Feride'nin rüzgarla uçuşarak yüzünü okşayan saçlarını
koklıyor ve gülen gözlerle ona bakarak soruyordu:
'olculuğumuz nasıl geçiyor Feride?
Hayat gibi, su gibi.
Uçmsşacak bir saadet gibi geliyor bu yolculuk bana Feride. Gökte uçuyornıµş'llZgibi
izi boşluklarda hissediyorum. Bir sürat uçuşunda sevişmenin heyecanı, aşkın en
1
i~ini yaratırmış.
k, ·• yıldızlar ve ayın ışıkları sanki onlarla beraber koşuyor ve bu uçsuz bucaksız
er içerisinde onlar dudaklarında birer aşk türküsü, alabildiklerine ilerliyorlar. Yollara
.yın ışıkları asfalt üzerinde beyaz bir yılan gibi kıvrılıyor ve gözlere şehvetin fenerini
kalplerini sanki ateşliyordu.
ksiyondaki genç adam, birdenbire otomobilin frenierini çekerek arabayı durdurdu ye
:özlerleFeride'ye bakarak:

Biraz dolaşalım mı Feride? Diye sordu.

nç kız, bu heyecanlı yolculuk esnasındaki gezintiyi hiç de arzu etmiyordu. Zaten bu
bu genç adamla buralara niçin geldiğini de bilmiyordu. İçinde bir yaşamak arzusunun
üklediği bu tehlikeli yolculuğu düşünmek-bile istemedi.
Yolumuza devam edelim, diye genç adama rica etti.
ksiyondaki adam istemeye istemsye otomobili•ateşledi ve yollarına devam ettiler.
dağlarını geçerek Boğazın kuytuluğundan loş bir gölge gibi akıp gittiler. Akdeniz
güzelliğiyle ve ayın berrak ışıkları altında yüzünü gösterince Feride birdenbire yüzün.ii.
içine aldı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Genç adam Feride'nin bu
da şaşırıp kalmıştı:
Ne oluyorsun Feride ? Diye sordu.
eride gözlerindeki,yaş damlalarını silerek güldü:
Hayır, hayır; meraklanmayınız birşeyim yok.
Fakat niçin ağlıyorsunuz?
Denizi görünce annemi hatırladım da; _ kendimi tutamaoı.ı:ıı,>mı::iıı;:;ı:ı.,.g,ı...ı411;i1.J.J..Ll
nbire yaşlarla doldu.
Annenizi çok mu seviyorsunuz?
Dünya üzerinde anneciğimden başka bir
anın bana verdiği azap, Z?ınan olur ki beni çılgına
olmak adeta beni ölümle pençeleşen bir insan haline
Genç adam hemen sordu:
- Buraya niçin geldiniz? Yurdunuzda annenizin
Feride birdenbire kendini toplsyarak kesin
Kazanmak ve annemi son günlerinde mesut etmek için.
Sizin bu kadar maddi olacağınızı hiç de tahmin etmiyorum Feride.
Ben, göründüğünden çok başka bir kızım. Hayatın binbir ıztırabı içinde mücadele
insanlarla pençeleşmiş ve muzaffer olarak hayatta yürüyebilmiş bir kızım. Vicdanımın
erine dayanarak hareket etmesini sevmiyorum. Bazen kalpsiz ve vicdansız olarak
şamaktan zevk alan, bazen de bütün hassasiyetimle acımanın manevi ıztırabı içinde
adimi unutarak yaşamak.tanhaz duyan, birbirine uymeyaniki ayn karakterde bir insanım.
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defa böyle dürüst ve samimi konuşan bir kadına rastlıyorum.
e içini çekerek mırıldandı:
13rkeklerhep böyledirler.
theyecanla sordu:
ana inanmıyor musun?
elki kısa bir zaman için.
Bu açık ifadenizle bana unutulmuş hi:.:ır şarkıyı hatırlattınız. Neydi q'}i Şçvgisi:z
ak bir aşktan bahseden şarkı. Bir türlü hatırlayamıyorum.
.Anlıyorumki, siz de içinde bulunduğunuz anın erkeğisiniz.
Fakat ...
Meraklanmayımz, sizi en çok bunun için seviyorum.
·.t birdenbire freni çekti, stoplara bastı ve otomobil kısa bir kayıştan sonra durdu.' Genç
kalbi zevkli bir heyecanla çarpıyordu. Bir kolunu onun omuzuna atmak istedi; fakat
Feride mani oldu. Ferit onu otomobilin bir kenarına sıkıştırarak, öpmek ve koklamak
ınıyordu. Feride eliyle kapıya dokundu; kapı birdenbire açılarak her ikisi d.ç
ilden aşağıya yuvarlandılar. Feride çırpınıyor, Ferit çırpınıyordu. Genç kız bir
ye kadar sükun bulmuştu. Elini alnına götürdü; kaşlarından sızan bu kan şeridi, yüzüne
ayılıyordu. Sıcak kan lekeleriyle belenen ellerini Ferit'e . uzattı, genç adam korkulu.bir
içinde titredi. Feride'nin avucundaki kanlar onu ürkütmüştü. Genç kızı kollarına
otomobilinin arkasına yatırdı sonra elektriği yakarak onun kaşlarından sızan kan
arını silmeğe başladı.
eride gözlerini açamıyordu. Ferit onun kanlarını kuruladıktan sonra dudaklarını yaranın
.e dokundurarak öptü. Feride korku içinde gözlerini açtı; bu yaşlı gözlerde sanki birer
esi yanıyormuş gibi yaşlar dökülüyordu. Genç kızJitrek bir sesle mırıldandı:
Ne oluyoruz Ferit?
Küçük bir kaza atlattık Feride. Otomobilin kapısı açılınca, her ikimiz dç y~~
'landık.
ride, tatlı bir baygınlık geçirmiş gibi gerinerek yattığı yerden doğruldu.
sümlerle, sonra kinli bakışlarla Ferit'e baktı ve direksiyona geçmesini emre:t.ti.
.e • tarafından verilen emre, harfi harfine itaat etti. Otomobil işleyip de hareket
yanlarından tozu dumana katan bir otomobil süratle geçti. Feride bu otom.obileııı,;ı.uo;u,ı.
akışla bakarak güldü.
Ferit direksiyonda, Feride otomobilin gerisinde ilerliyorlardı.
adan birşeyler söylüyor,fakat Feride onu dinlemiyordu. Ferit:
> · Yanım.agelmez misindieride? Diye sordu.
Genç kız cevap vermeden kendi kendine gülüyordu. Birdenbire
alarla -gülmek ve sonunda da ağlamak istiyordu. Yine h~taj.anaçı;t.ğıfüZ::ırtn~:t.ti..

Sinirlerinin bozulduğunu, asabının durmadan kabardığını
.pabilirdi? Otomobilden inip yürümek ve koşa koşa Lefkoşa
la otomobilin önüne eğilerek Ferit' e seslendi:
Ferit, geri dönemez miyiz?
Fakat
.
Hayır geri dönmeliyiz!

lll;:):>çuı
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çok kısa bir yolumuz kaldı. Beş dakika sonra Girne'ye gireceğiz. Bundansonra · saat kadar bir yolumuz kalır, Gideceğimiz yeri çok beğeneceksin Feride. Sen bana
sevdiğini söylememiş miydin?
Denizi seviyorum Ferit. "Fakat denizden bir beklediğim olduğu
ndi kendine mınldandı.
O halde, geri dönmemizi manasız buluyorum.
rit, geri dönmek şöyle dursun, otomobilin hızını gittikçe artırıyor, ve bil:
evvel
bs"'a ulaşmak istiyordu. Feride daha fazla ısrar etmeden geri çekildi, başını yastıklara
arak uzandı, saçlarının yastıklar üzerindeki dağılışını elleriyle toplıyor, yine dağıtıyor ve
adan hafif bir sesle tatlı bir deniz şarkısı mırıldanıyordu.
Bu akşam yine çok güzel söylüyorsun Feride.
İnanmıyorum.
Sahiden çok güzel söylüyorsun.
Sana öyle geliyor.
·
ir müddet daha sustular. Otomobil, güzel bir gök denizi altında, homurdanarak tepeleri
yor ve bir rüzgar gibi akıp gidiyordu. Ferit eliyle uzakları göstererek:
İşte "Zefiros" göründü, dedi, beş dakika sonra oradayız.
eride yine cevap vermedi, başını yastıklara dayıyarak gözlerini kapadı ve otomobil
aya kadar açmadı. Hayalinde yaşattığı denizin hasretiyle başını kaldırarak denize baktı;
burada yıldızlı bir gecenin içinde yanan gögü ve denizi bulamadı. Ferit, otomobilin
sını açmış onu kollarına almak için sabırsızlanıyordu. Feride diğer kapıdan indi ve
obilin arkasından kumlara doğru koşmaya başladı. Ferit kumlarda aşkls, heyecanla koşan
e'nin arzularım hissediyordu. Kumlarda onun· peşisıra o da koşmaya başladı. Feride
selerini çıkarmadan denize girmek istiyordu.Fakat' tam denize dalacağı sırada Ferit onu
den yakaJayarakkendine çekti. Feride'nin göğsü durmadan inip kalkıyordu. Gözlerinin ay
arı içinde pırıl pırıl yandığını, ışıl ışıl ışıldadığını görüyor ve onu biraz daha göğsüne
ek, kalbinin üzerine basmak heyecanıyle çırpınıyordu. Feride bir hız yaparak Ferit'.iıı
lan üzerinden kumlara düştü ve bir ~~ olduğu yerdeıı ~alkarak koşmışa başl~. £~~gf

an

ı. ·•.m· .•· .• ·

şuyor
arkasınavebakarak
:g.· ardavedağılan
arada·haykırıyor41.1.
lbı;iryüzünü
lca.·. <. p..~yan saçlarını tolpamıya bile firs...a.:t·. · · · ·.b.·. ·. ·.•· .u·\. •·. •·.• .·• \'. d·• .·• .•'· ..a· .:!>
· .•· .•· .n·. ·• ·.•· .•·.
- Ferit, arkamdan gelme.
Fakat genç adam onu dinlemiyor; o da ayni heyecanla ve kalbinde aleyl~ııt!Il):>'Tt1-WBflir~~
·iır··· sızıyle koşuyor, uçuyor veya uçmak için çırpınıyordu. Feride ~~gfPc~~,.fü~~iftiI1i;11
,11ünden kayboldu. Ferit'in -; kalbi durmadan heyecanlarla .. ÇarJ?fYgr411.; ş~ğıı:ı~wcşp!ıma
akınmeyabaşladı, fakat Feri1eit.hir türlü göremiyordu. Sesinin çıktığı.k:
- Feride, Feride, diye b~~~}'a başladı.
Sesine dağlardan "Feride1
aksi sedası geliyor ve • bu.aki~~§~:.B~Pİ~ır.i~~~/~llbırına
pmülüp kayboluyordu. Ferit çıldıracaktı. Engin kum dery~lp~t1~~gf~"~~·~~~yqlcusu
jbi çırpınıyor, kayaların arasına sokularak girip · çıkıyor; t~::ı.f !Jiırx tiit'lü E~ride'yi
ulamıyordu. O kadar çok yorulmuştu ki, bacakla.rııun 711g~) ~ı:}-'~aça.k bir. hale
eldiğini hissetti, ve gözleri yaşararak yorgun hatta bi~
~~Bile: kadtır güç
~ye bildi. Ferit adeta binbir gece masallarının dekoru .içiıı~f//Yaşıyprın.uş gibi, · hayal
dünyasını yokladı, orada kendini tatmin edebilecek bir ümit bulamadı.
- Bu kez acaba nereye gitmiş olabilir? Diye düşündü.
Cebinden çıkardığı sigarasını dudaklarına götürerek ateşledi. Akşamın yorgun karanlığı
içinde, sigarasını bütün arzusuyle içine doldurarak çekti; sonra dumanlarına dalarak sonsuz
hayaller içinde düşünmeye başladı:
··.··.·.·.·a.: ••. · .• ·.·.•.••.•••

~&,
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ide denize girmiş olamazdı. Bir defa mayosu üzerinde değildi. Peki elbiseleri ile ginniş mıydı?
•.
de denize girmeyi düşündü, fakat asabiyetinden ayakta duramayacak bir hale
Feride'nin bu saatte nereye gittiğini düşünüyor ve ciurmı;ıc:l.ı:µ:ı. . J::,i.rşeyler
arak.sendi kendine küfrediyordu. Birdenbire kayaların arkasından billllI'<.gipi bi.r ş.çsirı.
lan işitildi. Kıvrak bir yosunun kaynayışı gibi gönülleri dolduran bukajıl(aqı:ıl~.g~IlÇ
bulunduğu yerde heyecanlandırdı. Ferit kayalara doğru koşmaya başladı. Ses ve
ar birdenbire kesilmişti.

durmadan kayalardan kayalara koşuyor, fakat bir türlü Feride'yi bulamıyordu. ·
Feride, Feride, diye çağırrreya başladı. Fakat sesine bir cevap alamıyordu. Yine
yere döndü, gözlerine inanamsyacak kadar heyecanlıydı. Dalgalara bakıyor, .ayın
le karışan sularda bir insan vücudu görüyordu. Işıklarla kaynaşan bu vücudun ona
i heyecan adeta Ferit' içıldırtıyordu.
pzlerini kapadı ve elbiselerini çıkarmsya lüzum görmeden denize atıldı ve Feride'nin
an arasında ona yaklaştı; genç kızı ~
tutarak çekmeye başladı. Feride ağa
üş
bir balık gibi sularda çırpınıyordu. Kalbi sularla beraber vuruyor, gözleri ışıklarda bir
heykelleşmiş vücudunu görür gibi oluyordu.
rit sonsuz kalp heyecanlan içinde Feride'yi kollarının üzerine aldı ve kollarındaki bu
siz güzelliği zevkle ihtiras! dakikalarca seyrettikten sonra her ikisi de sulara daldılar ve
şıklarında kayboldular.
·
ık denizinden çıkan Feride ile Ferit, kumlara uzanırlarken ağır bir yorgunluk
diyorlardı.
Cl BÖLÜM
Feride bütün bir günü buhranlar içinde geçirdi. Asabiyetinden herşeyi kırıp, parçalamak
ordu. Aynalara bakmaktan korktu. Gözlerinin altı hafif çizgiler halinde mora.rımwa
lamıştı.Kendi kendinden nefret etti. İçinde duyduğu derin bir sızının onu sürüklediği
p dünyasında bulduğu günah cenneti; gözlerini yaşlarla. dolduruyor ve genç kızı
ıyordu.
Aynalar,. ona artık hakiki yüzünü gösterrr.eye başlıyordu. Aynalardan nefret etti;
arını sıkarak aynalara yürüdü, fakat birdenbire derin bir sükut bularak geri çekildi,
onga uzanarak:ağlamışa, hıçkırmaya başladı. İçindeki bu günah cennetini nasıl yıkacağmı
ünmeye başladı. Evet, bu duvar yıkılmalıydı. Fuhşun ihtişam saçan renkleri içinde
eyini unutarak yaşıyaınazdı. Kalp buhranları içinde nöbetler geçirmeye başladı.
cdanının hükümlerini dinlemeden, içindeki şeytana uymanın ona verdiği heyecanla niçin
.areketettiğini kendisi de bilmiyordu.
Öğleye doğru postacı ona bir mektup getirdi. Feride sonsuz bir buhran içinde yüzerken bu
.ektubun ona verdiği heyecan, buhranlarını ilci kat daha artırmıştı. Gözlerindeki yaş
amlalarını silerek mektubu açtı ve korkudan büyüyen gözlerle okum::1.ya başladı:
'" Sevgili Ferideciğim,
Mektubumun sana vereceği ıztırabın büyüklüğünü takdir ederim. Böyle olmakla beraber
azmaktan da kendimi alamıyorum. Anneni iki gün evvel toprağa tevdi ettik. Ona layık
olduğu hürmeti göstermekte hiçbir kusur etmediğime inanabilirsin Feride.
·
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nu kendi elimle ve kendi gözyaşlarım arasında toprağa bırakmanın bana verdiği ıztırap •

I> günlerdir ağlamaktan kendimi alamıyorum. Göz pınarlarımın kuruyup·taşmamasını
arzu ettiğim halde, bu yaşlar bir türlü tükenmiyorlar.
ilmem annenin birdenbire rahatsızlanıp hatahaneye yatınlclı~ını.J~{~Il."l.UlltYle .:sana
bir afadesi var mıdır? Bence, bunu yazmak, acılarını katJqıt art~~<··~~Ill~.k:tir.
için son söz olarak onu Allah'a tevdi ettiğimin huzuru . içipcl~.. gt.iıl.ajıl::µ:µ::ıın
asına dua etmekten başka birşey düşünmüyorum .
eride, onun elimizden bir yaprak gibi uçuşuna, senden fazla müteessiI'İnı.7 . Ç.~Jş.m
bir saniye bile yanından ayrılmadım. Hayatımda onun' kadar hassas bir ~~rat~ş~ci'iif
imi söylersem bana inan Feride. Üzülme, annen çok güzel bir ölümle öldü. Derin bir
içinde seni sayıkladı ve son söz olarak ikimizin ismini söyledi. O gözler n~.ta1:lt.t>ir
ştı. Hayatımda, kollarım arasında en çok sevdiğim adamı bile kaybederken. I,u lqı,dar
ciuymadığımainanmanı istiyorum Feride.
emiz sevgilerin ebedi aşklar yarattığına inananlardanım Feride. İşte bundan dolayıdır
~ı:ı.i de kendi annem gibi aynı temiz duygularla sevdim.
eride, şimdi bir sel halinde boşalan gözyaşlarına dudaklarımı uzatarak kalbinin
ıztıraplara kalbimle iştirak ederim."
,ride gözyaşları arasında elindeki mektubu yatağının içine fırlatarak kalbinin en derin
.de duyduğu acısıyle hıçkırmaya başladı. Gözlerini saran yaş damlaları her geçen
bir kat daha çoğalıyor ve onun ruhundaki sızıyı bir derece daha artırıyordu.
ğın karşısında durup aynaya doğru başını uzattı. Gözlerine çöken bir kan yığınının
rdiği korku ile titredi. Şimdi hayata karşı dalia. .fazla gülüyor ve bu acı tebessümleri
annesinin hayali yanında Rozalina'nın tatlı bakışlarını görüyor ve kendi kendine
.yordu.

Rozalina denen bu kız ne temiz ve ne hassas bir kızdır. Bundan daha sıcak ye cia.p'
·.bir kardeş sevgisi olamaz...Annemi kaybedişimin yanında onun bana verdiği.lq.ı.yy~tlç
ce olsun huzur bulmanın sükunu içinde kendimi bahtiyar hissediyorµı11.
,~ ışıklarla t:ultu@saçlarınabaktı; bu ~nk güzelliği içinde tazeli~11it18~/,0~~~.~'.~~
a, bu ışıklı sa.çl~ yüzüne döktü, ve onları gözyaşlarıyle yıkadı. >§g~·~,ı~
yüzünü avuçları içine aldı ve ıslak gözleriııi aynanın sihirli dt!l<oı-µı.ı~ ~~~M"~r~~ tatlı
,iimler1e gülmeyeçalıştı. Başını biraz daha aynaya uzattı; aynanın şihir~.~~<!ml.J~iiç.in.de
i<. çehresini gülerek seyretti. Başını hayretle geriye çeviı-d.i.
0f'iiJPcllltırı<ta.tlı
ümleriyle karşılaştı. Feride gözyaşları arasında ve . soııs.l.12: çı¥1ıld.llr1ı!3.()1.l,tı.i.g<:>ğı:ııy.kpştuve
boynuna sarılarak hıçkırnuya başladı:
• . . . . •. • . •. . . . . .
.
Jpan, şimdi tamamen yalnızım, dünya üzerinde bana se11d~I1/CH,Jlıa. yajq,n.kimse
ştır.
ôan, hayretle Feride'nin yüzüne bakıyordu.
Ne demek istiyorsun Feride? Bu sözlerinden ..c:ı._iç bir şey anIEl.IDı,yorum.
eride mahzun bakışlarla gözlerini kırptı:
Anlamak istemiyorsun Joan , ıztırabımın , .g<>~~!~
...Illl3.ll~ını.•. ~aınak
iyorsun. Ben senin çok hassas ve duygulu bir insan olduğunu zannediyordum. Meğer ki
.~fa görüşümde aldanıyorum.
Ne oluyorsun Feride?
hıçkırıklarına boğularak:
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Annemi kaybettim, diye haykırdı.
heyecanlanmıştı:
·
Ne dedin? Anneni mi kaybettin?
. le, başını Joan'ın göğsüne dayamış hıçkırıyor, ihtiyar denizci onun saçl~olcşzyarak
mırıldanıyordu. Joan'ın duası uzun sürmüştü. Sonunda istavroz çık~
/~Ji!le
in başını göğsünden kaldırdı ve yaşlı gözlerle buluşan bakışlarına sevgi dolu
'la baktı. İhtiyar denizci de hıçkıra kıçkıra ağlıyordu:
O çok iyi bir kadındı, beni çok üzüyorsun Feride. Senin kadar benim 4e./l~ll'~p
a inanmanı istiyorum. Seni teselli etmek için kelime\bulamıyorum ve yalnız"·oçok
adındı" demekle iktifa ediyorum.
ide yine başını Joan'ın göğsüne dayadı, sonra gözlerini onun bakışlarına çevirerek
alarle gülmeşe başladı. Joan, Feride'nin bu ruh haletinin manasını bir türlü
yordu. Ona sinir gelmek üzere olduğu tahmin etti. Buhran başlıyordu; kendi içinden:
elaket, diye söylendi.
ikaten Feride'ye buhran geliyordu. Üzerindeki bütün elbiseleri parçalamsya başlayan
'Ye ihtiyar denizci bir türlü mani olamadı. Feride şimdi saçlarını darmadağınık, gözleri
.üş, gittikçe Venüsleşen bir endam güzelliği içinde ve çıplak bir halde odanın içinde
bir heykel gibi konuşmadan ayakta duruyor ve acı kahkahalarla gülüyordu.
, Feride'yi kollarına almak istedi; fakat genç kız durmadan çırpınıyordu. Joan onu
kollarına aldı ve bir hızda banyonun içine fırlattı ve soğuk su fıskiyelerini onun
.f:r · açtı. Feride, suya kavuşan bir balık gibi evvela çırpındı, sonra ellerini yüzüne
fek suyun içinde raksetmeye başladı. Su üzerine döküldükçe derin bir huzur içinde
ini açıp kapıyor, ve bu defa tatlı kahkahalarla gülüyordu. Sonra Joan'a seslendi:
Joan, beni kollarına almak istemiyor musun?
gülerek ona sokuldu ve beyaz bir zambak gibiititreyen beyaz tenin sudaki
bir şehvet lambasının ışıkları altında seyret:rıeyekoyuldu. İhtiyar denizci denizde
ıkan ve bol bir avla dönen bir balıkçının zevkli heyecanıyle ellerini sulara uzatarak
'yi saçlarından yakaladı ve göğsüne.doğru çekımye başladı. Feride sesinin cıktı••.1
ordu:
Joan; yapma Joan. Saçlarımı koparıyorsun; onların ...
am edemiyor, çünkü başım . Joan'ın göğsüne ve ağzını da kalbinin üzerine ka.paıfuşfi.:
.dan dökülen su damlaları ihtiyar denizciye, eski günlerini
.'nin kulaklarına uzataraktnıırıldanıyor:
Bugün ağıma bir denizJazı)cl.üştü.Şimdi onu ne yapayım?
Kalbine dokunmadan, on.u azat et Joan.
Buna imkan var mı Feride?
Herşey senin elinde, dilediğin şekilde hareket edebilirsin.
İnanmıyorum, bu hakkı bana veriyor musun?
Ondan şüphe mi ediyorsun?

sessiz adımlarla banyo odasından çıkarak Feride'yi yatıık:.. od.asın.a. Şötürüyor ve
bir halde onu yatağının üzerine fırlatarak, saçlarından çekıı:ı...,cye başlıyor: Feride yine
.ç çığlıklarla bağırım.yabaşlıyor:
Ne yapıyorsun Joan?
77 · Onlardan kalbime bir taç örmek istiyorum Feride.
,
Kahkahalar, ve ilk defa, bir hayat boyu yanıruyacak bir şehvet lambasının ilk ışıkları.
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CİBÖLÜM
'de bu akşam saçlarını altın sırma ile karıştırmış, ışık lambalan altında bir yıldız gibi
v yanıyor ve ipek hafifliğindeki, ve kına rengindeki saçlarının içinde ka!'llaşB11.Rıı.3.ltın
parçaları ışıl ışıl tutuşuyordu. Bir akşam ona bakan gözler projekterleşiyor, kalpler
iyor, gönüller sanki altın bir bebeğin şarkısını söylüyordu.
bahçesinde toplanan kalabalık, bu akşam yıldızlanıyor, ateşleniyor Ve.~?zl~r
erine kaynaşarak bakıyordu. İçten yanarı bir gönül lambasının ışıklan her bağrıy.ın.ığı
.dıracak kadar kuvvetleniyor,
aşkın sönmez meşalesi ruhlarda . ışıklar
rdu.Gözgöze gelemeyenler, bu akşam birbirlerine tatlı tebessümlerle şarkı söylüyorlar.
s kendini unutarak Feride'nin şarkısına iştirak ediyordu. Bu içten gelen ne güzel bir
er kalbi heyecanlandıran ve aşksız gönüllere bile bir ruh tazeliği veren bir ses.
ide ağaçlar arasında, şarkısını söyleyerek yürüyor, onu her saniye değişen bir ışıktaki:p
ve Feride bu ışık Im:nbaları arasında bir kelebek gibi tüllerini yavaş yavaş atarak yoluna
ediyor, her geçtiği masanın önünde bir saniye duruyor, çapkınca bir gülüşle göz
or ve şarkısına devam ediyordu.
ride, pistin üzerine geldiği zaman; mavi, yeşil, kırmızı bir ışık yağmuru ile karşılaştı;
de kalan son beyaz tül tabakasının hafifliği içinde darısediyor,bahçeye yıldızlar gibi aşk
rdu. Son olarak "Beyaz Kızın Masalı" nı okudu. Bu şarkı o kadar çok beğenilmişti ki,
skırılıncayaı.kadar onu alkışladı. Sözlerini anlıyanlar da anlamsyanlar da musikinin taşan
elerine kendilerini vererek varlıklarını unutuyorlar, neşelerini bir birlerinden sanki
yorlardı.
·
ütün bu heyecan ve çılgınlık gecesinde ıztırap çeken ve gözyaşlarını
eden ağlayan bir tek kişi vardı: Joan! Evet, ihtiyar denizci bahçenin bir A.l.imu.0\
ıış, durmadan içiyor ve gizli gizli ağlıyordu. Bu akşam Feride onun bahçede olduğunu
emişti, Joan kendi kesesinden ve kendi parasıyle içiyor ve mesut €i:5rünmeye
ans ve şarkılar sona erdikten sonra; Feride'yi iki tayyarecinin arasında
abire sinirlendi ve Feride'yi onların kollan arasından çekip almak için uıı.a.a.,.
ini zorladı; fakat karşısında duran genç bir adamın ona bakan ve sanki
ketleri Joan'ı olduğu yerden kımıldatmadı. İhtiyar denizci bu adamı t-:ı•.•• ,,...dı
arından birisi olduğunu biliyordu. Sessizce oturduğu yerden
ma gitti ve onunla oturması için müsaadesini sordu.
'~yerek, Joan' a masasında yer verdi. İhtiyar denizci vnrmm
· üzerine çöktü.
....;. Beni tanımıyorsun galiba? Diye sordu.
Genç adam hayretle onun yüzüne bakarak:
-- Hayır, dedi.
- Ben onun babasıyım !
Genç adam gülerek sordu:
Babası mı?
Evet babası.
Fakat Venüs hiç de size benzemiyor.
O, daha fazla annesine benziyor. Karım da onun kadar güz¥ldif.iHatta buyaş1I1da.bile
ride kadar yakışıklı ve parlaktır.
Nasıl, Nasıl? Feride'nin annesi mi? Hani o ölmüştü?
şaşaladı ve bir yalan söyledi:
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Öldü mü? Yok canım, o Feride'nin huyudur; önüne gelene yalan söylemekten zevk . _
..
haftaya buraya geliyor. Onu karşılamak için hazırlanıyoruz. I-lem sen Feride'ye
.ulakverme; kızım hasta bir insansın.
Nasıl dediniz, hasta mı? Ya biz onunla evleniyoruz.
an öfke ile bu genç adamın gözlerinin içine bakarak hayretle sordu:
Ne, evleniyor musunuz? Bunu size tavsiye etmem. Çünkü doktorlar onun evlenmesine
de etmiyorlar.
Fakat sözlerinizden hiçbirşey anlamıyorum. Affedersiniz amma, galiba h:as~. si~s~.
Kızım dört yıl tımarhanede yattıktan sonra; güya iyi olmuş diye salıverdiler. Fakat hiç
olmadı. Çünkü çıktığı günden bugüne kadar, memleket memleket durmadan dolaşıyor.

Zavallı kızım bir aşk yüzünden tımarhaneye .düşmüş;hasta bir mahluktur. · · Bir
çlık neticesi nişanlısını öldürdü ve sonra deli olduğu anlaşıldığı için tımarhanede
aldı. Güzel olduğu kadar fena ve çirkin tarafları vardır.
enç adanı önündeki şişeyi dudaklarına götürerekbinjudumda içtikten sonra:
Doğru mu söylüyorsun? Diye sordu.
Ne münasebet, hiç bir baba kızını bu kadar kötüler mi? Elbette doğru söylüyorum; bir
zının saadetini istemez mi? Fakat onun ikinci bir cinayet çıkarmasından korkuyorum.
sizin ve onun gençliğine acıyorum. Kızım çok delidir; hem de size sadık kalacağına
yorum. O, doğuştan günaha gönüllü bir ananın çocuğudur. Hem bunları bilmem size
söylüyorum. Feride doğarken, alnında silinmeyen güneş gibi bir leke ile doğmuştur. Bu
·. silmek imkansızdır. Be olur, onunla evlenmekten vazgeçiniz; hem sizin, hem de onun
ti namına bunu yapmanız icap etmez mi? Onun hayatından silindiğiniz, uzaklaştığınız
:tte ona saadet vereceğinize emin olabilirsiniz. Ne olur yalvarıyorum size; onun
itıden bir an evvel uzaklaşınız.
enç adam oturduğu yerden kalkarak, büyüyen gözlerle Joan'ı yakasından tuttu ye
başladı:
Sus, yeter artık. Onun hakkında niçin bu kadar namussuzca konuşuyors~~.ıi~.~~.~
kadar kötülüyorsunuz? Her ne olursa olsun, bir baba kızını bu şekilde J~~~l~J:I:l~lc
sahip değildir. Siz çok sefil bir insana benziyorsunuz. Defolunuz mas~daı:ı.ve l,iı:'
karşıma çıkmayınız.
oan onun elini yakasından sıyırıp attıktan so~ cıyağa kalktı ve.:
Beiii her zaman karşınızda göreceksiniz, diye haykırdı. Kı2:tp:1:J~ saaôefö:ii.calanJ::,ir
cezasını yine ben vereceğim, bundan emin olabilirsiniz-. Aıılcıqı~.1~
ban bunları söyledikten s9~ bahçeden çıkıp gitti. İçitıdelc.]./.P
ya başlamıştı. GözleriniJqın bürüyor, kafasının İÇffi9t•Rİ£ t!ı

1

~~r·

yordu. Öldürmek ihtiyacınia-ona venfi.· ğı. . bir. hı..zl· cl.<·c.<¥
. ·.~~.x.ıe•.'r.·.··.··..····ii~l.lml
. ·.····.;.;/.>cı·;··.;.·~
· · zonklayansesini, sinirlerinin kabarıp taş.an heyec~ . hi.ş~~~¥.9.;1"~¥oi\ -; .
1li yaşın aşkı çok tehlikeli olduğunu kendisi. de biliy.pniw•r\~~1<&~1~~·~~l'!.Ş~>'9-1~e
ürlü inanmıyordu. İnsanlarına hayal ettikleri nisbette yaşadıkl~jn~dığıiçin;
Feride
aşkı kendi kafasında bir hayalden başka bir şey cil'!~iJç.i. l:3™1g.J-'i!qj~i~~d.e yin.e .ele
kıskanıyordu. Hayatında bu kadar cazip bir.gfu:e.µiğei.ı:a.Sflarııııci~ğıjçffi, Feride. onu
yaşında teshir edebilmişti. Burada ona "modem Ve11ü.s'' cliyçııl7rin )'.çrclen. göke • kadar
vardı. O, hakikaten modem bir Venüs'tü, Venüs'ü.ıı.giizelliğini kıskandıracak kadar
sığmayanbu genç yosmanın aşefteliği bile ona heyecan veriyordu.
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o akşam Joan bahçeden çıkar çıkmaz Ferit'in· masasına koştu. Genç adamı"
aten fazla sarhoş görünce birdenbire ürkmüş ve mütereddit adımlarla masadan kalkmak
işti. Fakat Ferit'in yalvaran sesi ve yaşlarla dolu gözleri onu insafaigetirrrıeye muvaffak
...Feride aşefteliği derecesinde de hassas bir kalbin temiz düşüncelerine. sahip bir kızdı.
'i bu halde görünce ona merakla sordu:
Niçin ağlıyorsun Ferit?
erit, kekeleyerek cevap verdi:
Affedersin Feride, babanı dayanamıyarak ve istemiyerek çok üzdüm, onun için
\
orum.
Ne dediniz? Siz bah
tanışıyor musunuz?
Hayır tanışmıyordum, fakat birdenbire masama geldi ve sizden tuhaf tub.afhikayelerle
tti, Onu sinirlendirdim ve masamdan kovdum. Affedersin Feride, baban senin için o
kötü şeyler söyledi ki, elimde olmadan dayanamadım ve onu tahrik ettim. Benim bu
etimden fazla, kabahatlı babandı.
Aldırma Ferit, babam çok tuhaf bir adamdır. Yaşını başını almış bir adamın
ıklanna kulak kapamak lazım.
Öyle Feride ama, o çok kötü şeyler söyledi.
Neler söylemiş bakalım?
çrit, ihtiyar denizcinin anlattığı hikayeleri, birer birer Feride'ye nakletti. Feride hazan
enerek - fakat sinirlendiğini göstermeden - hazan kahkahalarla gülerek Ferit'i dinliyor;
••.•••.•. ı.a.u. da Joan'a bak veriyordu. Ferit hikayesini anlattıktan sonra Feride onun boynuna
ak genç adamı yanaklarından öptü. Onun bu hareketi, genç adamın gönlündeki ümidi
:ere daha alevlendirmişti.
·
İçmez misin Venüs'üm? Diye sordu.

eride gülerek gözlerini kapadı. Bu onun "evet" işaretiydi. Masa hemen Lclll.J..:Gı~ııuı
ijçkiler açıldı; karşılıklı yeniden içmeyebaşladılar.

eride üç gündenberi eve gelmiyordu. Joan, hergün şehrin ıuwma.u.
an bara uğrayarak Feride'yi soruyor, fakat kimseden
yordu. Bu akşam yine mutat gezintilerinden birini
adı. Artık poli~.ınalfrmat vermeğe karar vermişti.
vden bütün siniri üzerinde olarak çıktı. Caddelerden geçer.kenkinı~y~ . ..,a,n..ı..u.,.J
geçen otomobillerin altına kalacağını düşünmeden
caddesini geçerek Atatürk Meydanı'na geldi. Nefeslerini.ala.:rpay~~
en polis istasyonuna girerek şikayet memurunu
. Polis memuru:
Kanunen bulunduğu yerin merkezine malumat vermek nıecbu.riyetindedir, diyerek
polis merkezini telefonla arayarak ilk araştırmasını yaptı. Fakat hiçbir merkezde polise
malumat verilmiş değildi. Polis memuru akşama doğru Joan'a tekrar uğramasını söyledi.
Joan öfkeli bir halde polis istasyonundan çıkarak eve döndü . Eve geldiği zaman, kapının
.<ia Feride tarafından posta ile gönderilmiş bir mektup-buldu, ·. Feride bu mektubunda:
t'.le birlikte Kahire'ye gittiklerini haber veriyordu.
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..,

dudaklarını kırarak gülümsedi ve Feride'nin bu yalanına inanmaz gibi- •
tek başına Kahireye gidemezdi. Buna bir türlü inanmıyordu.
doğru yine polis istasyonuna uğrayarak yeni haber olup olmadığını sordu.
.uru:
Bütün araştırmalarımıza rağmen hiçbir malumat elde edemedik, dedi.
merakla sordu:
Bugünlerde bir otomobil kazası oldu mu?
·s memuru kati bir cevap verdi:
Hayır.
Ya bir deniz kazası?
Hayır.
Bir sayfiyede bulunduğu zaman merkeze haber verme mecburiyeti var mıdır?
Hayır; bulunduğu yerin polis merkeziyle de muamelesini yapabilir.
Say:fiyelerinbirinde olmasın?
lis memuru dudaklarını bükerek omuzlarını kaldırdı. Joan cebindeki mektuptan polis
.u haberdar etmek istiyordu. Fakat bir müddet daha beklemesi lazım geldiğini
k, mektubu göstermeden polis istasyonundan çıktı. Güneş çoktan kaybolmuş, şehir
anlıktan koyu bir karanlığa giriyordu. Şehrin ışıkları altında caddelerde bir müddet
sonra barlardan birine girdi. Kafayı bir hayli dumanladıktan sonra geç vakit eve
Bahçede saatlerce oturdu. Fakat bahçede saatlerce oturuşunun manasını bir türlü
de anlamıyordu.
Adam sen de, dedi; bana ne?
:gyet bahçede birini bekliyordu. Işıklı bir kadının hasretini çektiği gözlerinden okunuyor;
· vuruşlarından hissediliyordu. Hakikaten bu akşam kalbinin üzerinde heyecanla
çarptığını duyuyordu. Oturduğu yerden sessizce kalkarak bahçeyi dolaşmsya başladı.
:!'inin bulutlandığını, kafasının döndüğünü hissediyordu.
Gözlerinin önünden bir otomobilin son süratle geçtiğini görür gibi oldu. Sanki .1'µ
qçilin içinde, sarışın bir kadın, saçları göğsüne doğru dağılmış, genç bir adamın koli~
da yatıyor ve ona aşk ninnileri söylüyordu. Evet Joan bu kadını tanıyordu. • Kafaş11.11.
amak için ellerini kaldırdığı halde, içinden gelen bir ses onu bu hareketin.d.• e.
e~
s şöyle diyordu:
· ... ·. .. · /
<
"Joan deli mi oluyorsun? Elini çek; ve kalbinden gelen temiz duyguları.qüş···.····.j.in····••. ~(l.l'!ra.>i>'
.arınıve temiz yuvanı hatırla Faciayı karşılamak senin elinde olan birk:ııvy~.,, }
•.
Evet Joan çıldırmış mıydı? Evini, yuvasını, çocuklarını düşünme{İ~ı:ı. ~~ı:ı.qi.:~~ı:ı.~
facialara sürüklemekte ne mana vardı? Koşarak odasına girdi ve ~~w-~ı:ı.~~1IJ.aş'1lll1l
.e oturarak..Qx'a mektup yazımya hazırlandı. Fakat kalemi eliııe '1l<ftğ.;·~~~~,.iB~felcs~tır
yazamıyordu• .Zaten ne yazmak istediğini düşünemiyor, düş'i1Iıd~~~.:/.i~···/1~1r.it.••.•.>ika.(ğı.•.••••da
ürlü geçiremiyordu.
.
•·.·
i r cc i ><i•·• ··•··<·
Şimdi bu dört duvar arasında ne yazmak istediğini.ken.disitq~~ppıi~or~u..F'eıri.de'yi
ek ve içindeki bu büyük duvarı yıkmak istiyordu. Yalnız l,~ e111~ll~/Ç.al'I't:11Lkalbinin
.ygularına vicdanı ses veriyor ve bu sesin bütün benliğine hakiin bir kuvvet olduğunu
.µşahedeediyordu.

!/s1.•. 0~~-.•

Evet, ben bu mektubu yazmalıyım. Bu mektup muhakkak suratle yazılmalıdır.
büyük bir tehlikeden kurtaracak olan yalnız böyle bir mektup olabilir, diye
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Joan düşüncelerinde haklıydı .. Feride kendini aşka verdikten sonra hiçbir zaman · siai hryıkıyle yapamayacaktı. Bu yüzden onu büyük tehlikeler belmyel:ıilirdh O halde
eyapmalıydı? Bir hızda mektubu yazmaya başladı:
fRozalina, bu mektup sana çok acı haberler getirecektir. Fakat nevmidiyed:iişllleni.hiç
emiyorum. Üç gündenberi Feride kayıptır. Birçok araştırmalara. ı:ı;ı.ğllleı:ı i:zi_ni
.dnn. Ondan intikam almak için bu mektubu yazdığım zehabıne lçapıJ.ı:ımııı.
yorum.
uraya geldiğim gündenberi kalbimin çok temiz duygularla, fakat hayata biraz . .qajınlqi_ı3

ilde nefsimle mücadele ettiğimi sana yazmaktan kendimi alamıyorum. GözleI'İ.lllQ.t!.~ir
şehir aramanın ıztırabı zaman zaman alevlenip tutuşuyor. Burasını ben de terkedeçeğiılı,
'den uzak yaşamak...
Joan birdenbire mektubunu yazmak.tan vazgeçti, elindeki kalemin burnunu kağıda
kırdı ve elindeki mektubu parçalsyarak pencereden dışarıya attı. Hayır, Feride'yi
ar lekelemeye hakkı yoktu. Onun varlığını kalbinde tiuyuyor, acılarına ortak olmanın
içinde kendini bir derece olsun mesut hissediyordu.
Evden hemen çıkarak Atatürk Meydanı'na geldi ve bir taksiye atlıyarak:
- Çek Zefiros'a ,dedi.
Şoför verilen emre itaat ederek otomobilini ateşledi ve şehrin sokaklarından bir rüzgar
çerek, şehirden çıktı. Joan, evet Zefiros'a gidecekti. Feride'yi muhakkak surette burada
ağını tahmin ediyordu. Bir sigara yaktı ve bir de şöf'öre uzattı; şoför gülerek sigarayı
Joan'ın uzattığı ateşten yaktıktan sonra, yarnnyamalak bir İngilizce ile:
- Bey, siz nerelisiniz? Diye sordu.
Joan, nereli olduğunu evvela gizlemek istedi, fakat bir şoföre nereli olduğunu
emekten ne çıkar diye düşünerek:
Lübnanlıynn , dedi.
sigarasının dumanlarına dalarak:
Güzel İngilizce konuşuyorsunuz, diyetcevap verdi.
güldü ve:
Biraz daha süratli gidepı,~;z;miyiz?Diye sordu.
Emredersiniz.
·
Otomobil son süratle ilerliyor, yalın kılıç dönemeçlerde kayarak
an geldi ki, Joan sanki havada uçtuklarını görür gibi oldu. Şôfor gülerek:
- Süratimiz nasıl? Diye sordu.
- Güzel birtayyareci olabilirsiniz.
Şofcir Joan'ınn.e(.demekistediğini anlamamış olacak ki:
- Evet, decı.i.'.
Nihayet Gim.ergörünmüştü. Joan gözlerinin önünde
.etine hasretle baktı. Girne, onların ilk ayak bastıkla.rıJlırı.a.p.<.:l.ı.,
an kalbinin heyecanla vurduğunu hissettikçe
.eta ışıklarla kaynaşıyordu. Şofür:
- Çok güzel bir kasabadır, diye söylendi.
- Evet, çok güzel adanın en güzel yerlerinden biri.
Otomobil homurdanarak Girne'ye girdi; uzun yolu seşsizçe geçti ve çarşıdan Zefıros'un
olunu tuttu. Joan kasabadan geçerken etrafı gözden geçiriyor ve sanki sokaklardan Feride'yi
yordu. Gözlerini mendiline silerek gizli bir sesle hıçkırdı. Fak.t.ıtniçin ağlıyordu? Yavaş
Feride'ye kıskanç bir ruh haleti içinde tutulduğunu hissetmeğe başlamıştı.
Zefiros' a ilk defa mı geliyorsunuz? Diye şoffi.r sordu.
Evet ilk defa , biraz d~nize gireceğim.
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Güzel.
.
mobil deniz sahilini takip ederek ilerliyordu. Nihayet Zefiros göründü. Joan'ın içine
serinti doluyor ve bu üşütücü esinti içinde gönlü bir derece ferahlıyordu. Joan,
Zefiros'un önünde durur durmaz hemen atlıyarak kahveye girdi ve direktörü.sordu.
eride hakkında malumat isteyecekti, fakat direktörün ancak birkaç. sa.at • sonra
· haber alınca sahile doğru yürüdü, denize girmek istemiyordu. Tekrar geri.döndü
:nin kenarına oturarak soğuk bir şey aldı.
in bir huzursuzluk içinde etrafına bakınarak söylenen Joan, birdenbire parmaklarıyfa.
Fsilmeğe başladı. Karşısında arkasını güneşe vermiş bir kız oturuyordu. Omuzlarına
saçlarından onu Feride'ye benzetti ve bir hızda oturduğu yerden kalkarak kuınlara
ôan, Venüs'üne kavuşmanın heyecanıyle adeta titriyordu. Biraz daha ona y*1,aştı,
aşmasıyle geri dönmesi de bir oldu. ·

.• arkasını güneşe vermiş oturan kız hiç de Feride değildi.
ndi kendine küfrederek masasına döndü ve hemen garsona çağırarak iki duble konyak
ı. Taze yemişlerle gelen konyakları bir hızda midesine boşalttı. Başı hafifçe
anmıştı. İki daha emretti; iki, iki derken sayısız ikileri boşaltıyordu. Fakat niçin
ve niçin sarhoş olmak istediğini kendisi de bilmiyordu. Bir aralık şofômm.: enadığru
.uğunugördü; anlaşılan şoför geri dönmeleri için acele ediyordu.
Biraz daha beklemek mecburiyetindeyiz şoföe.bey, dedi.
öfa:boynun bükerek:
Emredersiniz beyim, diye cevap Verdi.
oan önündeki son kadehi de yudumladıktan sonra ayağa kalktı ve biraz dolaşmak için
yürüdü. Heyecanlarını bir türlü yatıştıramıyordu. İçinde dolaşan korkunç şüphenin
zaman bir kan halinde beynine hücum ettiğini hissediyor ve ruhunda duyduğu.ezicf1:>İI'
la yaşaran gözlerini mendiline siliyordu, Joan çılgın bir aşkla Feride'yi sev,~Ji.<v.>aş···· >.•
anlamayabaşlamıştı.
. ..... ····.··•< <
Şoför bir gölge gibi Joan'ın peşisıra yürüyordu. Şoför Joan'dan şüp~el~~~Xf
ştı. Onun bir intihara teşebbüs etmesinden korktuğu için peşini bırakmıye>r,.g~~.ıı:rı.
ip ediyordu. İhtiyar denizci kayalardan birinin üzerine oturarak dal~i~~.~ g.c;JJ.izj
:tm~e başladı. Şôfür de onun gerisine oturmuş baygın baygın denize b~xgni'7f
Joan birdenbire oturduğu yerden kalkarak denize doğru yürümeğe l,ı:ışl~~§?~r~ibir
le kahveye döndü. Ne yapmak istediğini kendisi de bilnıiyordu.. Ci~~g~ij~an birini
arak müdürün gelip gelmediğini sordu. Garson bir dağ adam
. •. • ~.1.11ın••.~.~~·./.~..~.s.• . i f.
- Henüz gelmedi beyim, dedi.
. . . . .•. . · • •·
\
fi >
Joan, pekala Feride'yi bu garsona da sorabilirdi. Evvela/g~·?IJ.111.1,:~~JJ.Il~\Beşişilinlik
,tırdı ve sonra karşısına oturması için rica etti. Garsc,m•. qtµ:r~y::ı.ç::ı.ğı.ııı şçyleyerek
şısında dimdik duruyordu. Joan hemen sordu:
Buraya bir Türk kızı ile Türk genci geldi mi?
- Hayır.
- Hafızanı iyi yokla ve iyi düşünerek cevap ver. Güzelhir kız..
Garson gülerek cevap verdi:
- Beyim, buraya sayısız güzeller gelir; hepsini belleyemeyiz ya.
- Fakat bunu belleyeceksin.
Garson durakladı ve düşünmeyebaşladı:

!~=.
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Güzel bir kız ve bir Türk genci.. Ha, hatırladım; sarışın pek saçlı, mavişen bir Türk · lmi? Adı galiba Ferdi, filünıöyle mi beyim?
oturduğu yerden sıçrayarak:
Ta kendisi Feride.
Güzel dans ediyor değil mi?
sevinçle:
O, evet ta kendisi, şimdi burada mılar?
Hayır beyim, yalnız iki gün kaldılar.
Sonra ...
Kahire 'ye gitmişler galiba.
an otomobile doğru koşarak gözden kayboldu. Şöfer de arkasından koşuyordu, Jqclll

emen emretti:
Çek Le:tkoşaya.
öan Le:tkoşaya gelir gelmez hemen polise koştu ve Feride'den aldığı mektubu
tek Feride'nin bulunması için kendine yardım etmeleri için rica etti. Fakat heın~n
·stediği için polis memuru gülmeğe başladı; Joan bu adamın gülmesine sinirlenmişti:
Niçin gülüyorsunuz bayım? Diye sordu.
Hemen istiyorsunuz da aklıma "sihirli post" hikayesi geldi.
oan da gülüyordu. Kahkahaları tükenir tükenmez polisten çıktı ve eve koştu. Eve gelir
z · soyundu ve yatak odasına geçti. Bahçeye • açılan pencerenin önüne oturarak
eğe başladı. Pencerinin içinde bir yığın mektup duruyordu. Joan o kadar dalgındı ki,
ları görmüyor, dalgın dalgın bahçeye bakıyordu. Sonra birdenbire gözleri mektuplara
ani bir heyecanla mektupları eline aldı, göğsüne bastı ve yaşaran gözlerle birer birer
~a başladı:
t'Joan; bayatın tehlikededir. Feride'ye karşı duyduğun hisleri unutmalısın. Temiz
lekelemeye hakkın yoktur. Başındaki ak saçının vicdanına emrettiği
iyorsun ? Bu kadar aptal olma.Ölümle karşı karşıya kaldığın bu günlerde
belenmesine fırsat verme. Balki bugün, belki yarın hayatının son günlerini ,rn<ı1vn..-..ı11n
.AptalJoan, Feride gibi altın bir kızı alçakça mahvetmenin manasını bir
işdeki gönlünün ıztıraplarını bir hayat boyu unutamsyacağınıhatırla.

Her·

şeyinle beraber, senin de büyük bir facia
.plaşacağımız günler çok yakındır. Kanlı ellerimin
ınırsan, ne kadar gözyaşı dökersen , bir fayda temin
Unutma ki, sana bunları yazan, Feride'nin kalbindeYasavari.
z onu müdafaa eden biricik babasıdır."

Joan imzaya baktı; fakat· bunzıda kim olabileceğini bir türlü kestirip atanıadı. "Nazım",
da kim oluyordu? Feride ona babasının öldüğünü söylememişmiydi?Olıal.de "Bu-aasıl.bir
" diye düşündü.
Diğer mektupları da sıra ile açmağa başladı. Hepsinde de ''Nazım" diye bir imza göze
ıyordu. Mektubun birisinde çok bayağı sözler vardı; Joan bu mektubu yırtarak pencereden
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a fırlattı. Gözlerinin yaşardığını ve kalbinin heyecanla çarptığım duyuyor, içinde · müphem sızılarla ruhunun aci acı yandığını hissediyordu.
~özleri yaşararak pencereyi kapadı. Ve hemen bahçeye çıktı. Bahçeye çıkar çıkmaz
· ışıklarla kaynaştı. Evet, her akşamki yerde, aynı ışık yanıyor ve bu ışıklar altında bir
oynu bükük bir halde duruyordu. Joan koşarak içeriye döndü ve odasın.dllIJ al<..iığıbir
,a yine koşarak dışarıya çıktı. Bütün heyecanıyle kadına doğru koştu ve elmd~ki pıç::ığı
:n gelen bir kuvvetle havaya kaldırarak indirdi; fakat kadından hiçbir ses çılgn.:ıgaJ) .,pir
bil sesiyle karşılaştı. Joan gözlerini silerek gülümsedi. Bahçenin önünde duran Otop.ıqpil
1
çevirerek yoluna devam etti.
oan kahkahalarla gülüyordu. Otomobilin bahçeye akseden ışıkları altında bir kadın
ini görür gibi olmuştu. Elindeki bıçağı bahçeye fırlatarak odasına koştu. Bu 9yunu
isine her akşam ayni otomobilin oynadığım tahmin ederek durmadan gülüyordu. Ne
ağını bilmiyor, ne yapmak istediğini düşünemiyordu. Birşeyler yapmak istiyor, fakat
.en başlaması lazım geldiğini kendisi de tahmin edemiyordu.
· Bu sırada kapının vurulduğunu duydu. Hemen odasından fırlayarak salona çıktı; • kapıyı
akat kimseler yoktu. Kapının önünde yine bir mektup duruyordu. Hemen mektubu
açtı ve bir hızda okudu:
" Joan, sen iyi bir insana benziyorsun. Buraya geldiğin gündenberi hayatınızı adım adını
ediyorum. Feride'yi kaybedişinizin ıztırabı içinde yuvarlanıp gittiğinizi biliyorum. Fakat
etmeyiniz; yakında Feride'nin nerede olduğunu öğrenip size haber getireceğim."
Fakat bu defa mektupta hiç bir imza yoktu. Joan, bir dereceye kadar bu mektubun
diği habere sevinmişti. Feride'yi hele bir eline geçirseydi, ona yapacaklarını yalnız
isi biliyordu. Dalgın ve dipsiz düşünceler içinde odasına çekildi; gözlerini kapar kapamaz
ının içinde yersiz birçok kuruntular başladı. Feride sakın intihar etmiş olmasın? Diye
:ündü. Fakat buna imkan yoktu. Feride bu genç yaşında ölümü nasıl tercih edebilirçlj.'?
:elliği, tazeliği ve bütün cazibesiyle bir dünya perisi olan; fakat iyilik perisi değil, fenalık
si olan Feride, hiç şüphesiz kolay kolay ölecek mahluklardan değildi.
Evet, Feride içi, dışı ve hatta güzelliğiyle artık fettan bir kadın olmuştu. OnunbJ.ı
üııcelerirıde ancak böyle bir Feride yaşıyordu. Fuhuşun uçurumlarına yuvarJ.a11ı:ı:ı1.~l,jı
dan artık ne bekliyebilirdi? Bu anında Feride'yi lüks bir tuvalet içinde şehv~tirı~g~~~
" - gibi oluyor ve ona verdiği emeklere nedamet duyuyordu. Fakat.~~~/7ı:ı:ı.<;':.~7f'?
vasını bırakarak onun arkasına düşüp gelmenin IIl.anasını şimdi anlı~gri~.~Y~~g~l:l.JJ11li.l
an oluyordu:.Fakat bu güzellik, bu sekzapel ve daha bir sürü. II1e~y(;':tl~fi}<>~':ı..~ıeta
dırtacakn.Artık kati kararını vermişti. Joan, Ferit kadar·.•Ferid@'yi)(se~l~ifl}1-·~~i<onu,
:varlandığıbu aşk uçurumundan nasıl kurtaracaktı?
>>
/< < . >
yaşlı kirpiklerini sildi, ağlamak istiyor fakat kendi kend.mdenµ.tlp.t~(}f~J.l.~~e1.1.dipin çok
bir şekilde hançerlendiğini hissediyor ve. ömrünün bu s9n>y~~<:µı. ~~~~~Jı~.l,ıbir
iü benliğinden yok edemiyordu. Şimdi ne yapmasıJazırrıdı'? İşexq7~l-1!~7I.1.IILiul.,ı:ışlıyı;ı.çaktı:
at nasıl? Tekrar yurduna dönmeyi düşündü;elindeki imkarılarla Liil,11:;ı.na. .dönel!Il5;yeceğini
iyi biliyordu.
Adam sen de, dedi. Lübnarı'dan bana ne? Fakat, Feride'siz bu adanın zevkini
yorum.
Kendini hep içkiye mi verecekti? Bundan başka bir tesellisi de yoktu . Feride'yi
ı.uu.uaıu,.a.a. bulmalıydı. Bu arzu ile yatağına uzandı ve yorgun bir şekilde gözlerini kapadı.
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danın loşluğu içinde kınlan içki bardaklarıyla; yerlere dökülmüş yemeklerin ortasında
ın upuzun yatıyordu. Açık pencereden giren güneş ışıklarının sırtında oynayan ren.klçri
ıyecek kadar sarhoştu. Hafif gerinerek bir taraftan diğer tarafa yuvarlandı. Tıpkı
a yuvarlanır gibi. Sonra, gerinerek ayağa kalktı, odanın içinde yürüyebilecek.takatli
Gözleri kararıyor, başı dönüyor ve sandalyelere, masalara tutunarak hareket etmeğe
yordu.
/ Ah, zehirlendim galiba, diye inledi.
.
Başını, gövdesinin üzerinde taşıyamsyacak kadar ağır hissediyor, fırtınaya tutulmuş bir
gibi sallanıyordu. Bir külçe halinde kendini yatağa atınca, derin bir nefes aldı. Bu içki
an onu boğuyordu. Elini alnına götürüyor, ateşler içirrde yandığını hissediyordu. Demek
rkunç bir hastalığa tutulmak üzereydi. Tavanın, başında bir yelpaze gibi döndüğünü
r, midesinden bir su çağlayanının taştığını duyuyordu. Acaba ne yapması lazımdı?
Gülüzar, Gülüzar , diye hizmetçi kıza seslendi.
Sonra Fofo ablaya çağırdı. Kimse yardımına gelmiyordu. Kapıya kadar binbir
'lada yürüdü ve kapıyı açarastekrar seslendi:
- Meri sen orada değil misin?
Genç bir kız koşarak odaya girdi: Feride'yi bu halde görünce saçlarını çekmeğe başladı:
..... Ne oldu sana Feride abla? Diye sordu.
Feride acı bir tebessümle:
- Ne olmuş, bilmiyorum ki... diye cevap Verdi.
Meri merakla Feride'nin yüzüne bakıyordu.
- Gözlerinde fer kalmamış, yüzünün rengi de uçmuş, sarı bir çiçeğe döndün be
Bu kadar içmek mi olur?
Feride merakla sordu:
Ferit yine mi gelmedi Meri?
Aldırma canım, Melih geldi; sonra dün akşam Şeref Bey sizi sordu.
Ne dediniz?
Nazım'Ia gezmeye gittiğinizi söyledim.
Peki ne cevap verdi?
Güldü, yalnız güldü.
Ona ne oluyor? Canım kiminle isterse onunla gezmeye giciemez
Boş ver aldırma, ne çıkar?
Feride içini çekerek mırıldandı:
- Boş vermeye benim zamanım yok ki ...
sin? İçimde sanki bir volkanın alevleri yanıyor, ateş
ladı, galiba hastalanacağım.
Meri koşarak dışarıya çıktı ve bir kadeh konyak ile geri dö.nclü../ ~adehi gülerek
ide'ye uzattı:
Sudan daha tesirlidir, ayılmak için muhakkak.içmen:lazım..
İçem , -eceğinı Meri.
Niçin?
Başım dönüyor, midem bulanıyor ve kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz uyuyabilsem
· açılırım.
Bunu içtikten sonra hemen yatağa girmelisin.
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eri zorla içkiyi Feride'ye içirdi ve ona yardım ederek yatağına yatudı. Bu 'Meri; · ~ten çok iyi bir kıza benziyordu, Bütün gün Feride'nin başucundan aynlnıacli. Feride'nin
lığını çok merak ediyor ve elinden geldiği kadar ona yardıma çalışıy9rd1.1 -. Ferit de
fara karışmıştı. Meri:

• . •. Ah bu erkekler, diye söylendi, hep işleri oluncaya kadar ...
Meri doğru söylüyordu; Erkekler işleri oluncaya kadar kadınların kölesi gJırııaya
ılar. Fakat işleri olduktan sonra...
Feride biraz açılmıştı. Meri hemen yorganı çekerek onu örttü; ve üzerine eğilere1':
•--- Nasılsın Feride abla? Birşey ister misin? Diye sordu. 1
Feride hafif bir rüzgar gibi kirpiklerini kırpıştırarak gözlerini açtı ve:
Hılı... diyebildi.
Meri tekrar sordu:
;..... İyisin değil mi?
Feride gülerek:
- Teşekkür ederim Meri, dedi, biraz daha iyiyim. Acaba bahçeye çıksam.
:..... Sonra kendini üşütürsün, bak yüzüne biraz renk gelrreye başladı. Hem de sıcaklığın
ık. Biraz yemek istemez misin?
Bilmem ki...
yatakta doğrularak elini Meri'ye uzattı ve onun başını göğsüne çekerek sordu:
Beni ~an birisi olmadı mı Meri?
Ha sahi söylemeyi unutmuştum. Öğleye doğru orta yaşlı bir bey geldi ve sizi sordu.
ürkçe ve ne de Rumca bilmiyordu. Ya1nız İngilizce konuşuyordu. Bu adada olmadığınızı
edim.
·
Feride Meri'nin ellerine sarılarak avuçlarını yüzüne dayadı:
- Sen ne iyi bir kızsın Meri!

- Fakat senin kadar değilF'eride abla.
Feride'nin birdenbire heye~~ artmıştı. Bu gelenin Joan olduğunu hemeıı. '1l,1J,ı.ı.ıµı~t1i
ne yapacaktı? Buraya kadar onu kim getirmiş ve ona burada olduğunu
gittikçe artıyordu.
- Niçin heyecanlanıyorsunuz Feride abla? Diye Meri sordu.
Feride.nemlenen kirpiklerini silerek kısık bir sesle
- o benim babamdır!
- Babanız ı:fil.?
- Evet. Çok iyi ettin de burada olmadığımı
Feride Meri'yi göğsüne basarak saçlarını kokladı
- Babam içeriye girdi mi?
- Hayır fırsat vermedim, bu· isimde bir kızı tanıınadığıırıiit isöyled,irn,\o.• ısrar etti ve
p gitti.
- Zavallı babam!
Feride hıçkırıyordu. Buraya niçin geldiğini ve niçin birfüı:fta.dan.beri.burada kaldığını
!lmiyordu. İçkinin onu sürüklediği bu korkunç yerbenliijine az.ıp~ ~ızıl~ .veı;iyor .ve. bir
icdan azabı içinde onu kıvratıyordu. Şimdi ne yapacaktı? Bıırad.an nasılçıkaca.k ve evine
ıl dönecekti? Bir kere düşmüştü; iradesine hakim olrurayarak bu korkunç uçurumdan o da
.varlanmıştı.Akşama doğru evden çıkarak şehrin en tenha sokaklarını dolaşım.ya başladı.
inde alevlenen bir heyecanın ona verdiği bir hızla kendi evinin etrafında dakikalarca gezindi
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adan kendi kendiyle konuştu. Bu eve artık giremeyeceğini pek iyi biliyordu. Fakat . •
V·da yüzüstü bıraktığı için nedamet duyuyor ve vicdanının emrettiği şekilde hareket
diği için kendi kendine lanet ediyordu. Şimdi bir hızıaevinin kapısını <1.ç'1.rlli(
temiz
a girebilirdi. Fakat Joan'a ne söy[~ecek:ti? Onu nasıl ikna edec.ek:ti? l?ıııilara cevap
yor ve bir türlü evine girmeğe cesaret edemiordu.
ir rüzgarın onu sürükleyen kolları arasında başka başka sokakla.r~•• $.ıptı. ~keri
ahlardan birine giderek Tom'u aramayı düşündü; fakat ondan korkarak bll ~laiiJ.4eıı
vazgeçti. Gecenin hasretiyle dolaşıyor ve gecenin ona verdiği tatlı bir işkerı.c;e içinqe
.dan sokaklarda sürtüyordu. Bir tek gayesi vardı; Ferit'i btllmak ve tekrar onun kollarına
ona sığınmak. Fakat bunu nasıl yapacaktı? Ferit'in nerede olduğunu bilmiyordu. O ne
erdi. Ferit'le yaşadığı günlerin heyecanıyle kalbi çarptı ve gözleri yaşardı.
İnsanlar ne tuhaftırlar, diye söylendi; zaman olur ki bir altın parçasına verilen
t, bir insana verilmez. Evet bu insanlar ne tuhaf mahluklardır. İşte bu tuhaf
uklardan birisi de Ferit'tir.
Ferit artık onun nazarında bayağı bir insandan farksızdı. Ömrünün en güzel meyvesini
erdikten soma memnu ınıntakalara girmesi için ona kanunlaştırması lazım değil miydi?
l. Ferit yalnız kendini düşünen bir erkek olduğunu bu hareketiyle isbat etmişti. Şimdi
'ten nefret ediyor ve en temiz insan olarak Joan'ı kabul ediyordu. Onun müşfik
lannda ve temiz duygularında yeni bir hayat bulacağına inanıyordu.
Hemen geri döndü ve koşarak evine kadar geldi. Çantasındaki anahtarı çıkardığı halde,
ürlü kapısını açıp içeri girmeye cesaret edemedi. Bir yol daha yürümesi lazımdı. Fakat
takadının kalmadığını hissediyordu. •· Saatine 'bal.gı;. µım altı saatten beri durmadan
üş ve koşmuştu. Dinlenmek zaruretinde olduğuntı>l:)iliyç,rc.i.µ.
- Ah bu Akdeniz geceleri, diye mırıldandı; ins'111ay~<l.1Ilak kuvveti vermekle beraber
hlikeli ve ne sihirlidirler. Ondan uzak olanlar tanrısına bir derece daha --- u
1...!t!-1
cennetinin sonsuzluğu içinde manevi ~JJ.yguların kamçılanması ve beklenmedik
da aşka inkıltq, etmesi insanları en korklll:ıç uçurumlara sürükleyebilecek
uzaklaşmaktan ve kaçmaktan başka bir care yoktur.
Evet, eve dönmeliydi, onu kendi evinden başka kurtaracak bir çare yoktu.
açmadığına şimdi ;]2iı;rnandı.Evet açabilirdi. Joan'ın kolları onun
daha heyecanlıydı; ter~ddütlerini yenerek evine girebildi. Eve girer ~ez
'ı odasında aradı, f~~~10.i1ıtiyar sevgilisini burada bulamayınca heme~
çede kurulmuş bir içkiiiJllaS3Sl vardı. Sesinin çıktığı kadar
adı. Fakat bir türlü sesine cevap alamıyordu.Masanın
anın üzerinde duran bir deste mektuba gözleri ilişti
zarflardan çıkarmaya başladı.

b11

Heyecanı gittikçe artıyordu. Hepsini de birer
"Joan, hayatın tehlikededir. Bundan
rekmektedir. Feride ile olan alakanı kesmediğin I11:suçuç
Bütün bu mektupları hep tehdit makamındaydı. Feride çılgınadönmüştü. Bu mektupları
yazdığını merak ediyordu. Ferit'in yazısını taıııd.ığı .için>bu nıe!(tµplann ondan
elmediğine emindi. Fakat kim yolluyordu? Feride'yi burada tanıyan kim olabilirdi? Onunla

~ımn
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bu kadar alakadar oluyorlardı?
Feride'nin
emelerinde kati bir neticeye varamıyordu.

merakı·

gittikçe

anıyor, - fakat

Burada daha fazla durmamalıydı. Hemen mektuplan toplıyarak. .çaııtas111a. koydu ve
den çıktı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Barlardan Joan'ı arayabilirdi. Falgı,t.qııuııkarşısına
gi yüzle çıkacaktı? Doğruca, bir haftadan beri kaldığı eve döndü. Meri bu akşam izinli
uğu için sinemaya gitmişti. Gülizar ise koltuklardan birine oturmuş roman okuyordu. Ona
lenmeden odasına girdi ve kapısını kapayarak soyundu. Vücudunun her taraf111~ a.ğırbir
gunluk hissediyordu. Hemen yatağına girdi; uyumak için kendin; zorladığı halde,blı:-türlü
[erine uyuku girmiyordu.
·
- Ne yapmalı? Diye düşündü.
Kendini tekrar içkiye veremezdi. Zaten akşamki sarhoşluğunu henüz gidermeden. tekrar
iye başlamak doğru olmazdı. Bu sırada kapıda Gülizar'ın sesini duydu:
- Yattın mı Feride abla?
- İçeriye gelmez misin Gülizar?
Genç kız heyecanla sordu:
- Birisi sizi soruyor ne diyeyim?
le:

Feride yattığı yerden heyecanla. doğrularak Gülizar'm

ellerine sarıldı ve yalvaran bir

Burada olmadığımı söyle kuzum Gülizar, dedi. Ne olur, yalvarırım sana, beni ele
eyiniz.
Gülizar:
-

Peki Feride abla, diyerek dışarıya koştu ve biraz sonra içeri girerek adamı yollatığını
er verdi. Feride derin nefes alışlarıyla kendine geldi. Peşinden koşan bu adamın kim
ğunu merak ediyordu. Gülizar'ın yatağının bir kenarına oturarak onun saçlarını okşa.ıııuzya
Meri henüz gelmedi mi Gülizar?
Hayır Feride abla
Kiminle çıkmıştı?
Ahmet Beyle.
Feride içini çekerek:
- Güzel, diye mırıldandı.
Gülizar:
Fakat sen artık uyumalısın Feride abla, diye ısrar
gin tamamen uçmuş , solgun bir aya dönmüşsün Feride abla
· Feride Güliza'ın bu tatlı ifadesine istemsye istemeye
Güzel geceler Feride abla. ., diyerek odadan
Ituklardan birine yerleşerek romaomrolp.ın:ıeya
CU BÖLÜM
Karanlık gecenin esrarlı yağmuru
alarmı kulaklarına kadar kaldırmış, uurmauan
'~çerek, tenha bir mahallenin en uçtaki kapısı önünde
pnra bahçe kapısının karanlığına sığınarak
iliyordu.
Ferit odasında yalnızdı. Yağmurlu gecenin soğuğu içinde durmadan içiyordu. Sobasının
,teşinden daha fazla, içkinin sıcaklığına ihtiyacı vardı.
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Parmaklanyle sakalını sıvazladı. Üçgündenmi sakalını da kesmeye vakit bulamamıştı. . •
:deh daha yuvarladı. Heyecanlarının arttığım ve iradesine biraz daha kuvvet verdiğini
<iiyordu. Feride'yi de bir haftadan beri görmemişti. Zaten görmekde isteµıiyoı-du.
Odanın içinde durmadan dolaşmaya başladı. Asabiyetinden olduğuyercl~t4ıır~ıorqu .
.çak çok işleri olduğunu düşünüyor, fakat nereden başlaması lazım. gel<.iiğip.~<l,ir tü.rlü
veremiyordu.
-- Feride'yi muhakkak bulmalıyım, diye düşündü.
Ve masanın üzerinde duran içki bardağım, dudaklarına kaldırarak bir hızd~.R8Ş~t1:ı.
lenmiş gibi olduğu yerde sarsılıyordu. Başım sallıyor, 1 eliyle midesini bastırıyordu.
ela duran paltosunu sırtına geçirerek hemen dışarıya çıktı. Joan oturduğu yerden göz
işti. Ferit'in dışarıya çıktığım görünce, onu takip etrneğebaşladı.
Korkunç bir gece vardı. Yağmur ve fırtına içinde her ikisi de birer gölge gibi ilerliyorlar
.bır çakan şimşek ışıkları içinde, gözlerinde parlıyan dehşetli renkleri avuçlarıyle
orlar ve durmadan koşarcasına yürüyorlardı. Şehirden çıkmışlar ve şehrin varoşlarını
işlerdi. Acaba Ferit nereye gidiyordu?

Gök, kara bir çarşafla örtülmüş, bir sağanak halinde durmadan yağan yağmur sokakları
kaplamıştı.
Ferit, bir köşe başında durarak sağa sola baktı; sonra çevik adımlark yoluna devam.etti.
'da ayni hareketle peşisıra adeta koşuyordu. S.ııhırda.n kaymak tehlikesini düşünen Joan,
yor ve bütün hızıyla Ferit'i takip ediyordu.
·
Paltosunun ceplerini yokladı; silahı üzerindeydi. Artık tenha sokaklara girmişlerdi.
enin bu saatinde şehir derin bir uykudaydı. Tam bıı,isırada kuvvetli bir gök gürleınesi
. Joan olduğu yerde sarsıldı. Bunu k.uyyetli bir şimşek-takip etti ve yıldırıma
kalın bulutlar arasından süzülerek ~f·/Joan heyecanlanıyordu. Gök, bu ışık
anmıştı. İhtiyar denizci göklerin ışJ!ga karışmasını istemiyordu.
ğını görünce sevindi.
Uğultu ile bir gök gürlemesi oldu. Her taraf sanki birbirine =".u'lı.1
;yayakaldırarak baktı. Bu uğultular gök gürlemesine benzemiyordu.
acı ötmeye başladı. J?emek ki, tehlike vardı. Halk şimdi sokaklara
.tiydi. Joan koşarak Fe:ri,t';. yaklaştı ve onu kolundan çekerek göz
:arşısındagörünce titrem~~l,aşladı:
· - Sen, sen ha.
Joan gülerek:
- Evet ben, dedi.
Sonra elinde tuttuğu bıçağı havada
ma karşısında tamamen ayılmıştı.
östererek haykırıyordu:
- Ya sen, veya ben. Her ikimizden birimiz teıni.zleJ.lJllefü
Ferit dehşetli bir çığlıkla cevap verdi:
- Bu da ne demek?
Gökten gelen sesler gittikçe yaklaşıyordu. Ferit ne yapacağım şaşırmıştı. Aralarında bir
boğuşma başladı. Arada bir gözgöze geliyorlar ve parlıyan şimşek ışıklan içinde birbirlerine
~orkulu nazarlarla bakıyorlardı. Joan son bir kuvvet .daha; sarfet.ti. Elind~ld bıçağı bir hızda
ferit'in göğsüne indirebilmişti. Ferit korkunç çığlıklar içerisinde upuzun yerlere
yuvarlandı.Joan acı bir kuvvetle ve intikam hissiyle onun. üzerine çökerek elindeki bıçağı
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·kaç defa kaldırıp indirdi. Ferit'in nefesleri susmuştu. Joan derin bir nefes aldı. İşini'bitirdiğt
. .adeta seviniyor; ve acı acı gülüyordu.
Gökteki sesler birbirine karışarak fırtınayı susturuyordu. Yağınurun · dehşetini
nıı....:yecek kadar kendini unutan Joan, ne yapacağını bilmiyordu. Göklerden gelen seslere
çevirdiği zaman titredi. Düşman uçakları bulundukları yere durmadan bomba
yorlardı. Joan bir köşeye sığınarak sindi. Heyecanı geçer geçmez Ferit' in ölüsünü
ağından tutarak bombaların atıldığı meydana kadar sürükledi ve bu korkunç havanın
de yaralı bir arslan gibi koşarak gözden kayboldu. Ertesi sabah neşredilen. resın.i. tt!l:>liğ;
akşamki bava hücumunda bir kişinin öldüğünü haber veriyordu.

CİBÖLÜM
Feride bütün bir gün göğsünü bahçede serinletti. Zamanın yavaş yavaş onu da perişan
hissediyordu. Joan sabahtan beri eve dönmemişti. Bütün bir gün çarşıyı dolaşmış,
Feride'nin görülecek işlerini takip etmişti. Feride'nin canı sıkılıyordu. Ferit'in bir
beri kendinden uzaklaşmasına sinirleniyor ve ona lanet ediyordu.
Aklına birşey gelmiş gibi hemen odasına koştu, elektriği yaktı ve aynalara doğru
·lqınç nazarlarla yürümeye başladı. Heyecanı an be an artıyor, sinirleri kabarıyor ve
.lanru adeta çekip parçalamak istiyordu. Aynalar karşısında durarak, yüzünü uzattı,
erinin altının morardığını, renginin sarı bir gül kadar solduğunu gördü. Yüzünü avuçlan
.e alarak hıçkınrsşa başladı.• Sarsıla.sarsıla ağlıyor-ve gözlerinden boşalan yaşlan silın.~yi
düşünmüyordu.
Aynalara karşı nefret duymaya başlamıştı. Onlara bakmıyor ve onlara
· Ieniyor; bağırmak, haykırmak ve hıçkımıak istiyordu. Aklına birşey gelmiş gibi
ya çıktı ve biraz sonra elinde siyah örtülerle yine odaya döndü, gözlerini
aların üzerine siyah örtüleri • gerdi. Şimdi derin bir huzur içinde nefes
ahalarla gülüyordu.
Aynalardaı:ı bu suretle kurtulabildiği için memnundu. Evet aynalar
aynaları hiçbir 7JWJan görnüyecekti. Joan eve geldikten sonra, odasınclan;
alarm uzaklaştırılmasını rica edecek ve onun · yardımıyle bu korkunç
uş olacaktı.

l\.v;;,ı:u.(ll\.

en karakteristik.tarafı
olabilirdi? Yüzünü ömrünün
:anacaktı? Aynalara bakmadan bir kadının yaşan:ı~ına<ımıhsfi.
diği halde, aynalara karşı duyduğu nefreti bir
ak, hayattan uzaklaşmak değil miydi?
alar ... Onun için nasıl yok olabilirdi?

*
Gece geç va.kitte Joan çok yorgun bir halde eve döndü. Odasına girdiği zaman hayret
inde kalmıştı. Gözlerine inanamıyordu. Odadaki küçük büyük aynalar, siyah örtülerle
,erdelenmişti. Bunu kimin yaptığına merak etmemekle beraber, niçin yapıldığını da
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eye bile lüzum görmeden. Feride'nin odasına koştu; Fakat Feride'yi odada · ayınca bahçeye koştu. Feride bahçedeki çardağın altında yorgun, adeta bitmiş,
inden geçmiş halde oturuyordu. Joan'ın yanına gelip masaya oturduğunu bi.Ie
emişti. İhtiyar denizci:
Feride, Feride diye birkaç defa seslendi.
Feride kendine gelerek:
- Hıh, dedi, sen misin Joan? Ne zaman geldin kuzum?
- Ne o, beni merak mı ediyorsun Feride?
Genç kız dudaklarını ısırarak güldü. Fakat niçin güldüğünü kendisi de bilmiyordu.
.enbire içine; katıla katıla gülmek heyecanı düşmüştü. Durmadan, dinlenmeden gülmek
ordu. Hiçbir zaman gülüşlerinin tükenmesini istemiyordu. Joan:
.....,. Bu akşam neşelisin Feride, dedi.
Feride başını omuzlarının üzerinden çevirerek gülen gözlerle ihtiyar denizciye baktı ve
abalarla gülmeğe devam etti.
Evet Joan, bu akşam yaptıklarıma gülüyorum. Odana girmedin mi?
Ha, sahi, ben unutmuştum. Nedir o yaptıkların?
Aynalarla olan alakamı bugünden itibaren kesiyorum.
Joan heyecanla sordu:
-- Bu da ne demek Feride?
Feride kıs kıs gülüyordu, omuzlarından önüne düşen saçlarıyle oynuyor ve dudaklarından
iimiyerı gülüşleriyle cevap veriyordu:
Aynalar benim en büyük düşmanlanmdır Joan, Beni baştan çıkaran aynalar karşı
fret duyuyorum. Eğer dünyada. ayna. diye birşey olmasaydı kadınlar dünyayı dolduran
anların en masumları olacaktı. Fakat· bu aynalar çok tehlikeli şeylerdir. İnsan onlara
ça çıldırıyor, insan onlara baktıkça adeta kuduruyor.
Joan merakla sordu:
Ne demek istiyorsun Feride? Doğrusu sözlerinden hiçbirşey
açık konuşamaz mısın? Ne olur bu akşam şu gülmeleri kessen kuzum
Ne o sen de mi neşemi çok görüyorsun Joan amca?
Bu da ne demek şimdi, bir de amca mı? Bu da nereden çıktı?
anlar bana "baba" da demiştin; ben o zaman bugünkü amcaya sini.rl~ııqitt;jID
· Ienmerrıiştim.Doğrusu babaya razıyım ama amcayı hiçbir zaman
Yanılmıyorsam bir zamanlar Rozalina' da size
·• tte onunda amcası mıydınız?
Joan bir sigara yakarak sustu. Sonra sandaliyesini biraz
.uymasınıistemediği bir sesle mırıldanır gibi:
Bu akşam seninle konuşmak isterim
Niçin korkuyorsun Joan?
Hayır korkmuyorum,
Seni dinliyorum Joan.
İhtiyar denizci hafif bir sesle öksürdü;
.••.. endine birşeyler mırıldanarak konuştu, ve
Feride, dedi, sen Nazım isminde
Hayır Joan.
Annen sana hiç Nazım diye birisinden bahsetmemiş miydi Feride?
Feride bir müddet düşündükten sonra kati bir cevap verdi:
- Hayır, bu isimde birinden bahsetmemişti.
Joan ısrar ediyordu:
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.
Emin misin Feride?
'Hatırlamıyorum,
eride bu isimde birini hatırlamadığını söylediği halde hafızasını yılların ötesine çevirerek
eye başladı.Annesi, ona bu isimde birisinden bahsetmiş değildi. Fakat arada:bjr evin
unda geniş omuzlu, dik bıyıklı, parlak bakışlı bir adamın resmine bakarak ağladığını
i hatırlıyordu.

atta çok geceler, geç vakitte de annesinin yatağından kalkarak bu resmin karşısında
alarca durduğunu; kah ağladığını, kah onunla konuştuğunu gizlice seyrediyordu. Bu
a hakkında annesine kaç defalar sormuş, bu hikayesinin taşıdığı sırrı ona hikaye
sini rica etmişti. Fakat annesi, bu resim hakkında Feride'ye tek bir kelime bile
ememişti.
Yalnız bir kış gecesi, yine gizlice yatağından kalkan· annesinin salona çıktığını gören
"de, yatağından fırlamış ve salona çıkarak annesinin ayaklarına kapanarak ağlamış,
armış ve bu hikayeyi annesinin ağzından dinlemek istemişti. Annesi, gözyaşları arasında
yalnız bu sözleri söylediğini hatırlıyordu:
FKızım, bu çok acı bir gönül hikayesidir. Bu hikayeyi sana anlatmama şimdi imkan
. Genç, tecrübesiz ve toy bir kızı bu yaşında zehirlemek istemiyorum."
erid. e yine onun ayaklarına düşmüş, ellerine sarılmış, başını·.·.. •.göğs.üne/.·da
. •. amı
': ··•.ş v. e.
arla annesine yalvarmıştı:
.
>< i
< .: · • • ·.
•'Ne olur anneciğim, bu hikayeyi senden dinleın.ek i~h'<>rt.ııll-/ ~ı.ı gö11.ü.l bi.k;~yesinin
.utsuz aşk pınarında benim de çırpınmamaniçin gönlüıJ. ~19.lrıı"l.l}'9r'?''
Feride'nin annesi o akşam çok müteessir, g§.riiıJ.ii.~<>ffll.1. ~ii.~ R~i)g~e\ hıçkınklarl1a
ş ve kızının yalvaran sesine cevap v~l'Il'.l~Illİşti•. ~"l.l Bİ.~)'~rıip\ne olduğunu Feride
·ea düşünmüş, fakat hiçbir şey. öğren~ıı:ı~~şti
. •. •. .• •··/\Ann···.••<<·········~ş·1.·~ip.. ··•.r.ş9yleın.emekteki ısrarına:bir
µmana.veremiyordu.
·••·•··•·····•·><?•<>•
.>
>•<>>• /·.• •· · · ·
Yalnız bir akşam, annesinin çokneş~li qld.uğµl,iJ' şa.att~; ona tekrar bu bahsi açmış, fakat
esi yalnız şu son cevabı vermişti:
"Bu kadar mı merak ediyorsun Feride? }\c~lef.etme, bir gün onun kim olduğunu
·eneceksin.Fakat bu hikayeyi ancakberij.n:ıqlµı:ı:ı;f.i.rnçlen sonra sana anlatacağım."
Feride annesinin bu sözlerine gülmüş ve :
"Nasıl olur anneciğim, öldükten sonra bana..nasıLhikayeanlatacaksın?" diye sormuştu.
İhtiyar kadın da gülmüş ve kızının saçlarını okşayarak:
"Benim bir kitabım vardır; bu hikayeyi sen ancak oradan okuyacaksın kızım." Demişti.
Feride şimdi yalnız bunları hatırlayabiliyor, annesinin ölümünden sonra bu hikaye
da da birşey öğrenemediği için çok müteessir oluyordu. Annesi acaba ona bu hikayeyi
in anlatmamıştı? Merak içinde çırpınıyor, bu gönül hikayesinin sırrını bir an evvel
enmek için heyecanlanıyordu. Annesi de ne temiz ruhlu bir insandı. Onun hayatta hiçbir
tü hikayesi olmadığına inandığı için, bu sırn ondan niçin sakladığına bir türlü akıl
· miyordu,
O kadar dalmıştı ki, Joan'ın bu andaki mevcudiyetini unutuyor ve yaşaran gözlerini bile
·1meği düşünmeden hep susuyordu. Susmak ve ağlamak onun ıztıraplarına bir derece olsun
vap veriyordu. Joan dikkatle Feride'nin nemli gözlerine bakarak sordu:
- Ne oluyorsun Feride? Niçin ağlıyorsun?
Feride cevap vermedi. Nemli gözlerini silerek, kendi içinden birşeyler mırıldandı. Fakat
e dediğini Joan işitemiyordu. Joan tekrar sordu:
- Düşündün mü Feride?

> ·•· ·.

Y·.•.•.
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içini çekerek:
--·Hıh, dedi.
Bu Nazım'ı tanıyor musun Feride?
.:- Ha, Nazım mı? Bu isimde birini tanımıyorum.
./- Nasıl tanımaz olursun?
Feride manalı bakışlarla Joan'ın gözlerinin içine bakarak:
- Ne demek istiyorsun Joan? Diye sordu.
- İmkansız Feride, niçin inkar ediyorsun? Bu adamı senin tanıdığına eminim.
Feride sustu, Joan fikrinde ısrar ediyordu. Fakat Feride bu adamı tanımadığını; onun
da hiçbir bilgisi olmadığını söylüyor ve Joan'ı ikna etmeğe çalışıyordu.
Joan Feride'ye sokularak:
- Senin büyük bir sır taşıdığına inanıyorum Feride, dedi.
Feride hayretle sordu:
...... Neyin sırrı Joan, sen deli mi . o Luyo.r aunr
-- Evet belki deliyim. İşte deli olduğum günden beri yalnız elimden bir cinayet geçmiştir.
Feride heyecanla ayağa kalkarak sordu:
- Cinayetten bahsediyorsun Joan; bu da ne demek? Sen bir cani misin?
Joan acı kahkahalarle gülerek:
- Bir alın yazısı, dedi. Ne yapalım hayatımıza bu da yazılacakmış. Ben insan öldürmek
dünyaya gelmiş değilim. Fakat buna sen sebep oldun.
Feride'nin heyecanı gittikçe artıyordu; dayanamsyarak eliyle Joan'ı yakasından tutarak
kırdı:
Çıldırdın mı Joan?
Buna sen sebep oldun.
Ben mi?
Evet sen.
Joan işlediği cinayet hakkında Feride'ye izahat vermek istiyordu.

Fakat sımnı saklamsyanın esitj.placağını bildiği için, söylemekten vazgeçerei({(111.~yzjiijiı
ğiştirdi:
Feride bu akşam seni çok heyecanlı görüyorum. Bunun için .bipğy.-şirıi.rle.riJ:ıi
.tıştırmak.maksadıyle sana yalan söyledim.
Feride daha fazla sinirlenmişti:
~;nimle alay mı ediyorsun Joan? Cinayeti işletii~~~t:ı,/2(B~'JI8lclµğıırıdan
ediyorsun.da, bir de heyecanımı yatıştırmak istediğini söylii.y()I'Ş™1,1 ~µ.,ı:ı<.ışµsş§?'?
- Basbayµ.ğrSÖZ şaka ettim canım.
- Böyle şaka olur mu Joan.
Joan, Feride'ye ıztıraplarını unutturmak için yarım yanıaIAf<.fa11cJ'".['~~ç~ile\''~a.çlarına ak
.iiştü" şarkısını söylemeye başladı. Joan şarkısına.deyam ettil(çe F'5~clt} ~.~filk'apalar1a: gülüyor
e güldük sonra da güzelleşiyordu. Joan yine. bu<ışıl<lıigece?altınclaiibu güzel•· kadını
eyretrnekle bir içim su gibi onu içine doldurmakla kalmıyor, dll.l'gııı:ı bir denizin hafif
galarını okşuyor gibi ipek yığını halindeki saçlarını karıştırıyor Ve durmadan bir şarkı
ldanıyordu.
Feride içten gelen bir heyecanl ::
- Güzel bir sesin var Joan, dedi.
Joan gülerek içini çekti ve yalvaran gözlerle Feride'ye bakarak mırıldandı:
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Ben gönül tazeliği ve ruh tazeliği arıyorum Feride. Ses güzelliği ikinci planda gelir.:
eride gönül gıdıklayan bir cevapla Joan'ı heyecanlandırdı:
"Ses gönüle hitap eder Joan; gönülden taşan bir ses de her zaman .ruh tazeliğini
"liğindenyaşatır. Sen bunları bilmiyor musun koca kuklam?
Korkulu rüya görmek istemiyorum.
Bu ilk korkulu rüyan değil ya Joan?
Hemen hemen birinci defam. Bundan yıllarca evvel bir rüya daha görmüştüm.
Peki.
Bildiğin gibi bu rüya sonradan hakikat oldu. Fakat çok üzülüyorum Feride.
Neden?
Hep senin için, bizi bu dört duvarın arasına kilitleyip bırakmışlar. Biz sanki burada iş
ekmişiz. Hergün yeni bir eğlence, her gün yeni bir alem ve taze bir hayat hazırlamak için
ken; işlerimizi hep yüz üstü bırakıyoruz. Zannederim ki, bu hareketimizin cezasını
arımızla ödeyeceğiz.
eride heyecanl: Joan'ın yakasına sarılarak:
Ne dedin, ne dedin Joan? Cezamızı kafalanmızla mı ödeyeceğiz?
İhtiyar denizci kahkahalarla gülüyordu. Feride'nin bu işe yine sinirlendiğini anlamıştı. J3ll
da ne yapmalı? Diye düşündü. Herşeyi ters tarafından alıyor. Onunla anlaşma imkfuıl£1P
adığına ve belki de bulamayacağına üzülüyordu. Oturduğu yerden kalkarak odaya girdi
biraz sonra elinde bir bardak içki ile geri döndü. Feride Joan'ın elinde içki bardağını
ce sordu:
~ Bu da ne Joan?
Joan gülerek:
Defi gam.
Anlamadım.
Açık söyledim, bunda anlamıyacak ne var?
Yani yine içecek miyiz?
Başka çaresi var mı?
İçmek, sarhoş olmak ve sarhoş olduktan sonra da..
- Anlıyamıyorum.
~ Allah, Allah, bu akşam hep günahsız bir melek rolünü oynuyorsun.
rdede görmüş olsam ne ~dretli bir sanatkar diyecektim.
Yine masala başlam.~r.oldur, birer kadeh içelim.
Haşöyle, yola gel b~MP-11meleğim. Tu, aldanmışım, şeytanım!
İleri gidiyorsun Joan.ı;
Kabahat bende değil, bud:eör olasıca dilimi kesmek lazıın.
Joan dilini Feride'ye uzattı, genç kız elindeki bıçakla
vada sallayınce, Joan geri çekildi ve kahkahalarle s.1
alardı bunlar. Birinci bardağı
üncüsünü boşalttılar. Bu akşam
frdenbire durulmuştu, durgun bir suyun nazlı
.vranıyor ve beyaz bir yılan gibi gecenin içine
nırdıığu yerde tiril tiril titriyordu. Feride dansını
turarak bir yılaıı gibi onun boynuna sarıldı ve
eyaz yılanın zehirli dişleri arasında can vermeye hazırdı,
- Biraz daha sert ısırmama müsaade eder misin Joan?
Joan kahkahalarla gülüyordu; fakat Feride'de söylediğini yapmıyor, yalnız ihtiyar
denizciyi temiz duygularla okşuyordu,
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eride Joan'ın varlığında bir baba şefkati buluyor ve onda ifadeleşen ıztırablarını
tırmaya çalışıyordu. Joan'ın dizlerinden bir kuş gibi sıçrıyarak masanın bir kenarına
4u ve gözlerini kapıyarak Joan'a sordu:
•.•.. Yurdumuza bir daha ne zaman döneceğiz Joan?
Joan
müteessir bir halde Feride'ye baktı ve yaşaran gözlerle l içini çekerek cevap .yı;:rği:
·:· :··
·.,,:..·
·.··:·.

-- Belki yarın...
.
Feride sevinçli bir hareketle Joan'ın kollarına atıldı ve ihtiyar denizciyi göğsüne basarak
Iarını dakikalarca okşadı.
CİBÖLÜM
Kış bastı. Günler, geceler var, durmadan yağmur yağıyor. Feride bir haftadan beri evden
a imkanı bulamadığı için üzülüyordu. Artık yalnızlık onu tamamen sıkmağa başlamıştı.
ni yeni maceralar aramak zorunda olduğunu hissediyordu. Burada hayatla mücadele
enin ve gönlünü doldurmanın çok müşkit olduğunu bildiği için, bu dört duvar arasında
atını zindanda yaşıyan bir insanın ömrüne benzetiyordu.
Yağmur ve fırtına. Tabiatın bu iki korkunç kuvvetinden farksız olmyan hayatı, onun için
ık bir tehlike arz etmeğe başlamıştı. Yaşayışını beğenmiyor, bir hiç uğruna atıldığı bu hayat
cadelesinde kendine düşen vazifeyi istenildiği şekilde başaramadığı için memnun ve mesut

ünüyordu,

Hayatta tecrübesiz hiç bır şey.in yapılamayacağına inanıyor ve verilen vazifeyi
aramadığına hiç de müteessir görünmüyordu. Fakat Joan birgün ona "bunu kafalarımızla
eyeceğiz'' dememişrlydi? Ellerinden geldiği kadar birşeyler yapmaya çalışmışlar ye
.p.•.·ab. ildikleri işlerden de kendilerini haberdar etme.m··. işler miydi? O halde yapnuı<iıkl
. . >.·•.arı.·•··.<·<·i.P. .Pf.. • .
ıyordu?
· •· ·
t. >/)
Kapının vurulnıasıyle ayağa kalktı, salonu koşarak.: geçti ve kapıyı açtı. J(arşJŞ&'~ıi9~
lı,• ak saçlı, bakışları pırıl pnl yanan bir adam duruyordu. Feride evveltt b1.1. ~>g§.!Tu'
,rktu, geri çekilmek istedi; fakat ak saçlı adamın gülen gözleri ve ~'11.y~
şısında kendini biraz daha toplıyabildi. Bu yüzü birine benzetmişti; f~ı:ı;t• ·
tahayyül edemiyordu. Birine benzetmi.~ı~a kime?
Ak saçlıyaşlı adanı ona bir deste k~tJ~~ttı ve gülerek:
..:_ Kızım, dedi, bunları bu adrese b~am
için rica ettiler.
Kağıtları Feride'ye uzatır uzatmaz gôı;d~n kaybolğu. feı.i1~ii~~~ij~j;.~~~'..i~~~
.
. çları içerisinde tuttuğu bir. tutam kağıdı ~amp ~eriıı73
.pıyarak gizlice onları tetkike koyuldıı.. :Sµnla.r.ııe Pif Jıax~t.(~7~~~;;y7\)i7.'i~~/iAİfi~9P.Rl
.cerasının hikayesiydi. Bu kağıtlar JoAA'a. lıita.ı:> ~1~P.:.iY7 .''l'lf~lm~rwim.~~~i~~)"~im~t~ijf
ektuplardı. Sanki bir yerde biriktirilmiş, sonra tımarla.na.pıkPım1J'~i~f~~g>l>11':3.l{ılınıştı.
· Feride hemen hemen her mektubu.baştan. solla. kaci~ 91W<i.11.. ~7~pl.~Jıepşip4.~ de ayııi
,Iıditkarfikirler, aceleye gelmiş birçok korkµlµ dµ.şÜIJ.çt:l7fJ"~r~~1:ı.
Feride bu mektupları okumadan masanın.üzeriııe fiı-l~ttı,.. -ye.ıxin.<i~l1•~7I+rP- pi.r Jıçye.carıla
ı:ıpıya koştu; sanki birini arıyormuş gibi kapıyı aç~.keIJ.<iiuj ciıŞ<ffiJ"a.. ı:ı;ttı~•. Jaj(at qwa.rıda
· seler yoktu. Çocuğunu kaybeden bir annenin teessürüyle tekrar odasına döndü. Öfkesi bir
Iü sükun bulamıyordu. Ne yapacağını düşünmeden pd.ınııı içinde d()laşıyor ve arada. b i1r
tarafından tehdit ediliyor gibi haykırıyor, bağırıyor ve sonra kendine gelerek susuyordu,
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ııhalin ne kadar devam ettiğini kendisi de bilmiyordu. Yalnız Joan'ın bir müddetten berl · .ırida oturduğunu görüyor, fakat onunla bir tek kelime bile koın.ış<1.ID.1!'8rd1.1 ..... J9mı qa
e'nin bu tuhaflığına bir mana veremeden hep onu seyrediyordu. :Sirci~.nbire:
Ne oluyorsun Feride?Diye sordu.
Hıh ..•
Ne oluyorsun,
diyorum . Yanm saatten, beri burada oturduğum halde< dolaşıp

orsun da bana bir tek kelime bile söylemiyorsun. Yine delirdin mi Feride?
eride cevap vermeden masanın üzerinde duran kağıt yığınlarına doğru · j'iirµclii ye
.plan bir hızda Joan'ın kucağına attı.
·
Oku bunları.
Neymiş bunlar?
Oku da görürsün.
Lüzumu yok, bunlardan bugüne kadar yüzlerce defa okudum. Yine o adamdan geliyor.
Hangi adamdan?
·

Hangi adam olacak, o Nazım imza sahibi değil mi?
Nereden biliyorsun?
Yazılarını görür görmez tı.µudım.
Oku.ımeyacak mısın?
Sinirlenmeye ve boşuboşuna vakit k:ıy~tıııç)"~•. liizuırı. yok.
Fakat okumak mecburiyetindesin, lıepimizLciç.aJfilraqlil' eder,
Beni .ilgilendirmez.
Off, sen ne fena bir adamsın.
Sen de ne deli bir kızsın.
Joan'la Feride arasında durup dururken bir kavga başlamıştı. Durmadan o bağırıyor, Bt~~
yordu. Joan o hale gelmişti ki, dayanamıyarak oturduğu yerden kalktı ve biri
ide'nin önünde durarak onun yüzüne öyle bir tokat indirdi ki, Feride kendini kol~~~~
inin üzerine atarak katıla katıla ağlamaya,hıçkırmsya başladı. Fakat her nede~.)1çıiciç/9.i:rı
!onkları Joan' a hiç tesir en:n.i:yor ve onu istediği kadar ağlaması için Y.ı:ııw0 ~~
Feride uzun boylu .. ağla.ci~ .sonra, koşarak odadan çıktı ve<kçR-cii<>?
.pısım kilitledi, Joan.. da.. aı:~c.ian koşarak; kapıyı girmek. içi11 t=gff~11~
--~a muvaffak olamadı.Jomı. .dUl'.Dladan bağırıyordu:
• . •·•/r (.. •·•:</ 8 ;
Aç diyorum, yoksa kıracağım.
<>··••·•
Feride cevap vermiyor, Joan durmadan kapıyı zorluyordu. p-~~~!Ei~~~<ie
hir
Iü kapıyı açamayarak odasına.döndü. O.. da :Fericie kı:ıci~şi~l~l~~.R}1,~0f:~~§~0i~~~>~.R~a
yordu. Odanın içi çok kısa bir zammı~. sgat"a 4H1s1~~Y{~
/Jg~ l,11 şiga,nı
anları arasında ölü bir hayalet gibi.arada.tiirkımılclı:ıpıyQJ:'YÇ.~~ınyifüıbir.arşlanb.alinde
µ:k. rüyordu.
Sinirli bir halde oturduğu yerden kalkarak pence.reyi açtı, gdı:ı,daı:ı< boşalmı sigı:ı.ra
.umanlarının yerine şimdi odaya dolan temiz bir hava. ona g<::IlİŞ g<::niş> n.efes\alduıyordu.
irdenbire Joan'ın gözleri büyüdü, heyecanları arttı; bahçe bir.ışık denizjjçinde yüzüyordu.
emen pencereden atlıyarak bahçeye çıktı, asabiyetle ışık yığınına doğru lcoşmöio/a başladı. O
oşuyor, ışık yığını da durmadan ondan kaçıyordu.
Joan çok sinirlenmişti. Bir· hamle daha yaptı. Ve büt;iin laıyY~~ylç.• ışığııı i.i2:erine ~<iırdı
ye bu ışık yığını içindeki kadım saçlarından yakaladı.Joan. karşı karşıya geldiği manzara
karşısında titriyordu. Elinde kalan altın yığını halindeki bir tutam saçın sahibini tanıdığı
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tiremeğe başladı. Korku ve heyecan içinde titriyor, büyüyen gözlerle sabit bakışlarım
ıyordu.
adeta çıldırmıştı. Varlığından bir şeyin kopup gittiğini duyar gibi oldu. Elleri
u, Yüzünde renk kalmamıştı. Joan heyecanlarını tutamıyor ve kalbiainıağır vuruşlarla
hissediyordu. Karşısındaki kadın gözlerini açmış yani uykusuncµuı<uy~
yuvarlanmıştı. Fakat bir tek kelime söyleyemeden, korkak bakışlarlc.J9an/a./bakıyor
titriyordu.
heyecanle yerde yatan kadının önüne diz çöktü, ihtiyar denizci de bu kadın/gibitiril
iyordu, Genç kadın Joan'ın yanında diz çöktüğünü görünce yüzünü kolları "1'a5ına

çkırmaya başladı. Joan bu kadının başını kaldırmak ve yüzünü görmek.için.gayret
"· halde muvaffak olamıyordu. Yerde yatan kadın birdenbire başım kaldırdrsve
gözlerle Joan'a baktı. Joan zangır zangır titriyordu:
·
en, sen ha? Diye titremeye başladı.
e yatan kadın acı tebessümlerle gülerek:
Evet, ben, diye inledi.
çığlıkla karışık kahkahalarla gülmeye başladı. O kadar gülüyordu ki, Joan bu
arda çıldıran bir duygunun ifadeleşen korkunçluğunu duyuyordu. Bir hızda yerde
olan kadın olduğu yerden fırlayarak bahçede koşmaya başladı. Joan titrek bakışlarla
yrediyordu. Genç kadın koşarak ağaçlara çarpıyor, duvarlara vuruyor ve yere düşüp
rdu,

heyecanle onun arkasından koşarak genç kadını kolundan tuttu ve kendine çekti.
yüzü ak kan içinde kalmıştı. Joan titredi ve genç kadını göğsüne bastırarak
.ya başladı. İhtiyar denizci kendini unutarak sarsıla sarsıla ağlıyordu .
.ç kadın adeta delileşmişti. Joan'ın kolları arasında ne yapacağını bilmiyordu. Joan da
yüzüne bakamıyor, sanki yaralı kendisiymiş gibi durmadan
yordu.Birdenbire göğsünde duran bu ölü renkli, altın saçlı baş, baygın bir
üzerine bir külçe gibi yığıldı. Joan durmadan bağırıyor, onun saçlarını çekerek
ayıltmaya çalışıyordu.

:µtün gayretinin boşa çıktığını gören Joan, genç kadım toprağın üzerine y:.ıtıJ.1;1.ı"~•ı,,. . .J..1..1. •••••,.,..
ğ(.koştu, masanın üzerinde duran koku şişesini kaparak geri döndü
·lEll'llll · ovmaya başladı. Genç kadın bir yılan gibi
acağı bir sesle birşeyler mırıldanıyor, sayıklıyor ve
a çalışıyordu.
pan yaşlı gözlerini mendiline silerek inledi:
~ Ben, ben çıldırmış bir adamım. Uyuyan bir nastayı
e, Ferit'ten sonra ikinci bir cinayete kurban mı gideceğinı
dın tamamen· kendinden geçmişti. Onun da dudak.larınııı.=~mua.u
ülüyordıı:
> Ferit, Ferit.
CÜ BÖLÜM
Bir haftadan beri Joan, aynı merdivenleri günde • üç ..defa . inip: . çıkıyordu. Zamanın
çesinde yavaş yavaş mahvolduğunu, hayatın akışı içinde çöktüğünü hissediyor ve kendi
dine lanet ediyordu. Bu sabah ta evden çıktıktan sonra ilk işi hastahaneye uğramak oldu.
/
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olsa bütün bir gününü. hastahanede hastasının· yanında, veya hastahane·
orlarında geçirecekti.
Ik işi baş doktorun odasına girmek oldu. Onunla bugünde görüşmek arzusunu duyuyordu.
doktor fazla meşgul olduğu için Joan'le ancak bir saat sonra görüşebileceğini söyledi.
doktorla görüşmeden, hastasının yanına girmek istemiyordu. Zaten .• girse .l,ile ne
ı? Onu tanımıyordu ki, hatta ağzından bir tek kelime bile çıkmadan bİI' ~d.ır
ölü

.tan genç kadından tamamen ümidini kesmişti.
:tahanekoridorlarında durmadan dolaştı. Bir saat ona bir yıl gibi·kadar uzun gpriindü.
bir yıl. Kalbi çarpa çarpa koridorlarda dolaşmaktan usanmış olacak ki, bir hızda..tekrar
pktorun odasına girdi. Doktor Joan'ı karşısında görünce oturmasını işaret etti.. Joankuru
gibi sandalyelerden birinin üzerine çöktü. Doktor, bir müddet daha işleriyle. meşgul
sonra Joan'a döndü:
Emriniz beyim? Diye sordu.
oan müteessir bir halde:
Hastam, dedi, yalnız onu soracagım.
Doktor da Joan kadar müteessirdi.
Yanı..?
Yaşıyacak mı?
Kati bir şey söyleyemem.
Aman doktor...
Seni teselli etmek :fikrindedeğilim, tıbbın emrettiği herşeyi bütün gayretimizle tatbik
. Bu gibi hastaları uyurken uyandırmak çok tehlikelidir. Bütün vücutta ani bir aksülamel
, dimağ tesir eder. İyi olabilir, fakat uzun sürer. Hakikatı söylemek lazım gelirse, bu gibi
ar sonunda delirebilirler.
Demek doktor.
- Hakikat bu. Hayatımda hiçbir zaman kimseye ümit~nniş değilim.
-- Teşekkür ederim doktor.
Joan hemen doktorun yanından çıkarak doğruca hastasının yanına gitti.
.dine bahşettiği bütün güzelliklerden demek ki, artık mahrum olacaktı.
isında yüzünü kapadı, ona bakmaktan korkuyordu. Feride' nin beyaz sargılar içi.Iıd.elq.
üne dalıyor, fakat hiçbirşey söyeyemiyordu. Bir haftadan beri serum:ıay~<ı!:l\/~n
· ği ıztırapları sanki kalbinde duyuyor ve ıztıraplaşan
gilerinde belirtiyordu.
Hastabakıcılardan birine sordu:
Hasta nasıl?
...,.. Dün geceyi daha iyi geçirdi. Sıcaklığı
Hastabakıcı yanından uzaklaşırkenden
- Feride, Feride, diye seslendi.
Feride bir gölge gibi gözlerini açarak
Ileaen, yalvaran bir ifade vardı.
- Nasılsın Feride?
Feride yine cevap vermedi ve
caba genç kadın bu hareketleriy
kuldu ve parmaklarıyle kapanan gözlerini okşamaya u~1.:ı.uJ..
özlerinde dolaştığı bu sırada temiz duygularla çarpan kalbinin neyecanıaı
teselli edici sözler söylemek istiyordu. Acaba Feride Joan'ı tanımış mıydı?
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ir haftadanberi onunla konuşamadığı için, yıkıcı bir yükün altında mahvolduğunu
den Joan, bir türlü onun yanından ayrılamıyordu .
.tiyar denizci ona birşeyler sormak istiyor, konuşmak ve onunla sohbet etmek için
yordu. Acaba Feride aklını kaybetmiş miydi? Bunu ne zaman öğrenecekti? Joan, hiçbir
Feride'nin hayatta bir ölü gibi dolaşmasına tahammül edemiyeceğinifügsediyBrdu.
için bir tek kurtuluş çaresi vardı: İki kurşun! Fakat Joan bunu düşün.gıe~ bHe
iyordu. Bir insanın hayatına kıymaya
ne hakkı\ vardı? Fakat hissetmeden
amayacağını da bildiği için, ölümün kurtuluş olabileceğini de bildiği için seviniyordu:
Feride kızım, dedi, her ikimiz de kurtulacağız. Merak etme, hayat gülen yüzünü bize
nnekte geç kalmsyacaktır. Biraz tebessüm et Feride. Senin bir gülüşün, hayatın renk renk
güllerine benzer. Sen çiçekler kadar güzel ve çiçekler kadar temiz bir kızsın .
.caba Feride bu söylenenleri anlıyor muydu? Joan bunu bile düşünmek istemeden devanı
Bahara çektiğim hasret kadar, seni içimde duyuyorum Feride. Biraz gözlerini açmaz
Bakışlarına olan hasretim çok büyüktür Feride. Sensiz hayatın benim için
emden farkı yoktur. Sana olan inancım ve itimadım, karıma olan sevgimden çok daha
"·. Seni seviyor muyum? Belki temiz bir aşkın esiri olduğuma inanmakla kendimi
·edebiliyorum.Sevgi başka, aşk başkadır Feride. Bilmem sen de mi bu hayat felsefesini
e tahlil ediyorsun?
oan hemen sustu; çünkü Feride yavaş yavaş gözlerini açmış ona baygın baygın
ordu. Joan bu bakışlar karşısında kendini unutur gibi oldu. Feride de birşeyler söylemek
kendini zorlwor, fakat konuşamıyordu. Joan elini Feride'nin sargılarla sarılmış yüzüne
ve içten gelen bir sevgi taşkınlığı içinde onları okşadı. Feride gülüyordu. Acaba
ten gülüyor muydu? Buna inanmak için kendini zorladı.
Feride kızım .
.Feride

cevap

veremiyordu.

Joan

gözlerinin

yaşardığını

hissetti.

Baktığı .••

~g~

.llşamıyan bir insanın çektiği ıztırabı düşündükçe kıvranıyor ve kalbinden kopllp)g~l~ıı
bir türlü cevap veremiyordu.
Tekrar seslendi:
-- Feride kızım, bana bakmsyacak mısın? Gözlerini ebediyyen mi kapEUn
. bir defa olsun, bana gülmeyecekmisin?
Taş bir heykel kadar sessizdi. Fakat onun güzelliğipin bütün. s~;~:
or ve bu suretle olsun bir derece teselli buluyordu. Ölü
irebilen bir insanın can sıkısıyle lllıştasının yanından a:yıı.l~F>'f b.çI11
. Ne
rnak istediğini kendisi de bilmiyordu. Gidip dolctQrların/~?'~
dan
ım dilemek istiyordu. Fakat bu insaıılarınölü.biı-~~~~)'aty,
pek iyi
iği için koridorda bir kanepeye oturdu. ye · dal~. ?ir ijııl.~f ·
,ı.ru:ı.w,:ıu seyre~ye
ladı. Fakat Feride ölmüş müydü? Onun için ölmüş sayıla15ilir'Cli,
-- Feride, zavallı Feride, diye inledi.
Koridordan geçen bir başka hemşireyi kolunda.rı.9ek5~~i~~Ps~sii~~tria,!p~ye
,.fide hakkında izahat istedi. Joan onunla başkalarının alak.ıda.rQltıp{olıii~~ığııııqa. Qğı'çnnıek
iyordu. Genç hemşire:
- Birkaç günde bir, ak saçlı bir ihtiyar gelip onu soruyor.
Joan bu habere hayret ettiği halde, belli etmeden:
- İhtiyar mı? Diye sordu.
Genç hemşire gülerek:

ara

b~i~~nw --··
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Evet sevimli bir adam .
.emşirenin Joan'le alay ettiği belliydi.: Adeta onu sinirlendirmek istiyor, hatta
canlandırmak için hemşire başka bir gencin gelip Feride'nin odasına çık:tığıru, bir de
bir subayın geldiğini durmadan anlatıyordu. Joan kızın bu izahatlarına şinirlenrrıiş olacak
Yeter, dedi, kafi artık gidebilirsin.
emşire gülerek Joan'un yanından aynlınca, ihtiyar denizci düşünmeye başladı:
Ak saçlı sevimli bir ihtiyar, genç bir adam; genç bir subay? Bunlar da kimOôluyordu?
ençler Feride'nin aşıklarından olabilirdi, fakat bu ak saçlı ihtiyar da kim oluyordu?
gittikçe artıyor ve mümkün olsa tekrar Feride'nin odasına girip bu ihtiyarın kim
öğrenmek istiyordu. Fakat nasıl? Feride gözünü bile açacak bir vaziyette değildi.

nıınla nasıl konuşacaktı? Fakat böyle olmakla beraber bir rüzgar gibi oturduğu yerden
ak Feride' nin odasına koştu.
eride aynı halde yatağında yatıyordu. Joan ona sokularak genç kadının ellerini okşa.ıra.ya
ve:
Bu ak saçlı adanı da kim oluyor Feride? Diye sordu.
Feride gözlerini açmış , hafif tebessümlerle sanki gülüyordu. İlk defa olarak Joan'a
endi:
-- Sen, sen ha ..
Joan heyecanlanmıştı:
Evet Feride, biraz daha konuş, biraz daha bana bak. Gözlerini kapamadan birşeyler
Niçin susuyorsun Feride? Susmak sana yakışmıyor. Yalvarıyorum altın Venüs'üııı;
.e sarılmak, ayaklarını koklanıak heyecanıyle çırpınıyorum. Ne olur Feride, bir yudll1Il.

'fü seni teneffüs etmek istiyorum; bakışlarını benden esirgeme.
Feride inadına gözlerini kapıyordu. Sonra ellerini uzatarak:
- Ferit, dedi. Buradan gitmelisin.
Joan çıldıracaktı, demek ki kendini Ferit zannetmişti.
- Aman yarabbi, ne acı şey, diye inledi. Felaket, adeta felaket!
Joan'ın elleri titriyor, kalbi heyecanla çarpıyor, bütün vücudu bir kar fırtııı~.!l]J:lmm~i
i tiril tiril çırpınıyordu.Şimdi ne yapacaktı? Feride hakikaten aklııu. lql.~~~i,~,~~i
.an. yarabbi, buna imkan vermek istemiyordu. Yüzünü avuçları için.t!/i~~/J~i~~:YF"
Iadı..Bir kadın karşısında belki de jlk defa ağlıyordu. Fakat böyl~ ~51B~.~t!(:ı;µ.-şısında.
µırmyacakbirisini tasavvur edemezdi. Böyle bir adamın taş kalpli <Jlı.lı~~ilW,~·'
Feride'ye seslenmeden odadan çıktı, koşarak koridor!~
~i~/Y7 iii~0Yi~~+~71'ek
.µğu sokakta aldı. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilıni.X8~M{'.~"'iC8~~;~~rerdi~
"·· bir günün hastahanede nasıl geçtiğine hayret ediyor \f~/<.l(~
~~ılğıru /sanki
muyordu. Yürüyor, fakat nereye gideceğini kendisi. de./ l,ilııJ.~ç!t!m .<.lµşii.J:ıı;µ~çi~Il yalnız
üyordu.
Tanımadığı semtlerden, bilmediği mahallelerden . ~eçerelc(~~tı;i.~:Yel:>ijdi~>kaciar.
,hirden uzaklaştığını fark etmeden, yürüyordu. Asfalt yolu çoktan geçlllişti. A.çaba nereye
decekti? Bir yol durmadan dinlenmeden koşmak ve bir arı. evyel • bir noktada durmak
iyordu. Bu kuvvetin meçhul bir tazyikle onu sürüklediğini hissediyor ve hissettikçe de
arını sıklaştırıyordu.
Bir çitin önünde durdu. Etrafı dört duvarla örtülmüş olan bu bahçe kapısının demirlerine
nı dayayarakhıçkırmeyabaşladı. Burada ne kadar kaldığını ve ne kadar gözyaşı döktüğünü
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miyordu. Yalnız başını demir parmaklıklara dayamış, ebedi uykularına dalınış insanlari •
gın dalgın seyretti. Sonra içten gelen bir sesle:
.
Ferit, Ferit, diye inledi. Joan demek ki bir mezarlığın kapısı önünde hıçkırıyordu.
di vicdan denen büyük kuvvetin ıztırabını du~a
başlamıştı. İçinde bir göz dağının
adandığını hissediyordu. Bu dağ bir ölüm duvarı gibi kendini Sart)'Of)f~. lıişlerini
.tturuyordu. Bu his, onu adeta zincire vurulmuş, düşüncesiz, akılsız bir hal~
Birşeyler yapmak istiyordu. Bu anında parmaklıklardan içeriye girmek, 9~~~.·
topra.kta yatan
it'i olduğu yerden çıkararak omuzlarına vurmak ve sokak sokak dolaşarak:
Ben Ferit'in katiliyim, onu ben öldürdüm; diyerek haykırmak istiyordu.
'

İnanamıyorum, inanmak istemiyorum, sen yaşıyor musun?
Kulakları parçalıyan ve fırtına içinde korkunç çığlıklar savuran genç bir adamın çırpınan
i; büyüyen gözleri ve pençeleşen parmaklan, Joan' a doğru yürüyor ve durmadan
kırıyordu:
Sen beni ölmüş zannediyordun, fakat ben ölmüş değilim. Her zaman bu şekilde
ma çıkarak seni rahatsız edeceğim. Alçak, ne o, ağlıyor musun? Yoksa ölümden korkuyor
un? Hiç de zannetmiyorum.
Ferit sen beni öldüremezsin, öldüremezsin Ferit. Buna inanmıyorum!
o korkunç kahkahalar:
Sen yaşarken öleceksin Joan. Vicdanmm taşıdığı ıztırap, seni ölümden daha
uçuruma sürükleyecektir. Ben şimdi müsterihim, hayat denen ezici
uş bulunuyorum. Ya sen? Ya Feride? Her ikiniz de canavarlaşan ve her
kötüleşen bir ruh buhranı içinde yavaş yavaş sönmeğe mahkümsunuz, Ani
kurtuluş demektir.
- Sen çok iyi bir insana benziyorsun Ferit.

.ıwu~ .•.•.•.•"r

Ben mi? Yok canım, ben dünyadaki insanların en fenasıyım.
Fakat ...
Ne o, inanmıyor musun? Fena olduğumu sana isbata hazırım.
Yine aynı korkunç kahkahalar ve Ferit'in haykıran sesi:
- Hayır, seni öldürmeyeceğim. Ölüm senin için
- İyi insanlar fenalık yapmasını sevmezler
Ferit korkunç gözlerle Joan'ın üzerine
.cumunu karşılamak istedi. Fakat bütün h1'7m'""
Joan sesinin çıktığı kadar bağırıyordu:
- Yapma, yapma Ferit, ne olur,
fena olduğunu bilmiyordum .
.üş olarak biliyordum; Ne olur
Ferit kahkahalarle gülüyordu:
Feride mi? Hangi Feride? O yaşamıyor ki.
Ne dedin, ne dedin Ferit? Feride yaşamıyor mu?
Yaşamıyor, biraz sonra sen de yaşamayacaksın.
Yapma, yapma Ferit.
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Ne o, ölümden bu kadar mı korkuyorsun?
"Ölüm" benim için "bir kurtuluş" olduğunu sen söylememiş miydin? Ben hayatta
Feride'yi düşünüyorum Ferit. Onun saadeti benim saadetim demektir. O ıztırap çektiği
e ben de ıztırap duyanın.
Saçmalıyorsun, bırak bu sözleri.
""
ce korkunç, fasılsız kar yağıyor.. Fırtınanın içinde gözgözü görmsyecekkad.ar lı.çrlces
ril titriyor, fakat Ferit'le Joan durmadan mücadele ediyorlar ve boğuşuyorlardı. Soğuk
artıyor, uzaktan uzağa boğuk boğuk köpek ulumaları işitiliyor ve sanki .. şehir
çağırıyordu. Korkunç ve boğucu sesler altında birbirlerine bakamayan Joan ve
mütereddit nazarelerle etrafı süzüyorlardı.
an, Ferit'in parmaklarını gırtlağında hisseder gibi oldu. Evet, Ferit durmadan Joan'ı
sürüklüyordu. Ne yapmak istediğini ve niçin sürüklediğini herhalde kendisi de
'yordu. Bu karlı havanın içinde kayıp gidiyorlar, fakat nereye gittiklerini bilmiyorlardı.
orkunç bir can. acımasıyle bağırdı:
Nereye gidiyoruz Ferit?
it yine o korkunç kahkahalardan birini atarak:
Cehenneme! Diye haykırdı.
Hangi cehenneme?
Kaç tane cehennem vardır? İşte hayatta günah işleyenlerin cehennemi!
Deli mi oldun Ferit?
Asıl şimdi akıllandım. Ve düşündüğüm gibi hareket edebiliyorum.
Ölüyorum, öldürüyorsun beni, nereye kadar sürükleyeceksin?
rit durmadan Joan'ı yerde sürükleyerek yürüyordu. Dakikalarce, hatta saatlerce ihtiyar
ciyi yerlerde sürükleyerek uzun yollardan bir rüzgar gibi geçtiler. O kadar çabuk yol
Iardı ki, onları ne bir otomobilin ne de koşan bir kimsenin yetişmesine imkan yoktu.
l<<>rkunç bir dağın eteğinde durdular. Ferit dişlerini göstererek gülüyordu.
.aktan korkuyor ve gözlerini bu korkunç uçurumun enginliklerine çevirmiş
başını Ferit'e çevirerek sordu:
Buradan daha öteye gitmek...
Canım ona şüphe mi ediyorsun? Hakiki dünyamız bundan
dan aşağıya seni savurup atacağım, o zaman hakiki hayata kavuşmuş Wi:l.\.i~µ.ı,
uz ve ebedi bir hayata. Ne o, inanmıyor musun? Yoksa bu
üyorsun demek? Fakat bu tebessümlerinin dökülen bir ıztırapın casnavanıa
tmamanı istiyorum.
-- Hayatın bir mücadele olduğunu biliyordum. Fakat bu
türlü anlıyamıyorum.
Oh çok daha güzel.
Ya sen?
Ben de seni takip edeceğim.
Ya Feride?
O bizim gideceğimiz yoldan çoktan geçmiştir.
Joan sarsıla sarsıla hıçkırıyordu. Feride'
inanış karşısında duyduğu vicdan· azabının ıztırabı
aşamaktansa ölümün daha güzel olabileceğine
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başını uzatarak korkulu gözlerle uçurumdan aşağıya doğru baktı. Heyecandan tiril
yordu. Şimdi ne yapacaktı? Canını kurtarabilmesi için ne yapmalıydı? Ferit'in
kapansa ve ondan Feride'nin başı için yardım merhamet dilense belki genç adamı
ebilir diye düşündü. Fakat Ferit'in bakışlarında ve hareketlerinde merhametin
nı göremediği için ondan korkarak titredi.
enbire aklına birşey gelmiş gibi geri döndü ve kahkahalarle gülmekte olan Ferit'e
Beni dinler misin Ferit? Diye sordu.
Ne o , yine ölümden mi kokuyorsun Joan?
Onu konuşmak bile istemiyorum.
O halde?
varan bakışlarında bir ışık yanıp söndü ve bu ışık içinde dudakları titredi, kalbi
arla çarptı. Ferit'e birşey söylemek istiyor, kendini zorluyor fakat her nedense
ıyordu. Bir hız daha yaptı. Bütün kuvvetiyle Ferit'esamınak istedi, fakat bu akşam
sarhoş olmadığını düşünerek bu fikrinden hemen vazgeçti ve cesaretle konuşmwa
Ferit, beni dinle çocuğum.Bizim ölümümüzden daha evvel, birisinin ölmesi lazım
· biliyor musun?
:rit hayretle, Joan ise gülerek birbirlerine hayretle baktılar ve Joan kalbinin üzerinde
ğu bir sızıyı yok etmek için kıvrandı ve sonra titreyen bir sesle:
Sen Nazım isminde birisini tanır mısın Ferit? Diye sordu.
erit bir saniye hafızasını yoklayarak cevap verdi:
Nazım, tanıyorum, fakat sana ne?
Bu Nazım nasıl bir adamdır?
Ak saçlı, lacivert gözlü, uzun boylu, yakışıklı bir adam.
Onu demek istemiyorum, nasıl karakterde bir insandır?
Ferit Joan'ı yakasından sarsarak haykırdı:
Aptal, benimle alay mı ediyorsun?
Yok canım, sana bu adamın nasıl olduğunu soruyorum.
İzahat verdim ya.
Kafi değil,
Ne istiyorsun?
Bu adamla Feride arasındaki yakınlığı, uu:;uuı.:.
Şimdi ne demek.istediğinizi
Onu tanıyorsun dedin de.
Tanıyorsam ne çıkar be adam?
Joan gülerek Ferit'e sokuldu ve
- Her ikimiz de aldanıyoruz,
- Çıldırdın mı?
Joan biraz daha Ferit' e sokularak gözlerinin içine ~uı~wJ.,..
- Ben Feride'nin babası değilim!
Ferit bir adım geri çekilerek hayretle Joan'ın yüzüne baktı:
- Doğru mu söylüyorsun?
Feride'nin aşıklarındanım.. Bugüne kadar onu niçin sevdiğimi bilmiyordum. Fakat
anlıyorum ki, çıldırasıya Feride'ye tutkunum ve bundan dolayısıyle ölmek istemiyorum.
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istiyorum. Bana müsaade et bu Nazım dedikleri adamı öldürdükten soı:ıra, istedfğµı ·
vereyim.
en çıldırmışsın, Nazım ölmeyecektir,ölmemelidir.
için?
sesinin bütün korkunçluğuyle Joan'ın kulaklarının içine haykırdı:
azım Feride' nin özbabasıdır.
Ne dedin?
Özbabasıdır dedim.
anmıyorum.
.
bir saniye düşündü. Feride ona evlerindeki ak saçlı; sevimli ve nazik bir adamın
:iııden bahsetmişti. Fakat o da bu adamın babası olduğunu bilmiyordu. Annesinin, ona
.yeyi anlatmadan öldüğünü bildiği halde, şimdi karışan fikirlerinin etrafına bakınıyor
çurumun başında kuşlardan, yıldızlardan, hatta korkunç çığlıklarla öten futın.acian.
bekliyordu.
Niye öyle aptal aptal duruyorsun? Yoksa ölmek mi istemiyorsun?
Ölümü seviyorum Ferit. Fakat bu adamla hesaplaşmadan ölmek beni muhakkak
.eminkızıl alevleri arasında yakacaktır.
Bu kadar mı arzu ediyorsun?
Feride'nin istikbali için. Onun yardımına ihtiyacı var. Feride için bundan sonra tek
babasının kalbi olabilir Ferit. Bu kadar zalim oma, beni öldürmekle ne kazanmış
m? Bana birkaç gün daha yaşamak hakkı verdiğin takdirde herşey düzelmiş olacaktır.

Ne dediğinizi anlıyamadım?
Yoksa anlamak mı istemiyorsunuz?
:lit bütün kuvvetiyle Joan'ı yakasından tutarak bir hızda uçurumun başı.p.a.
edi. Joan gecenin fırtınasına karışan boğuk ve hırıltılı seslerle nefes almaya -~ 1:, nmn~,ı••
birdenbire gırtlağında Ferit' in parmaklarını gördü. Joan artık tamamen KÇ;:ilJ..lLLlo?
tini kaybetmişti. Bir hamle daha yapmak istedi, fakat muvaffak
.ya korkunç çığlıklarh yuvarlandı.

*

*

*

Kan ter içinde uyanan Joan yatağın içinde zangır1-~-1-~1•
üştü, Ferit'in nasıl yaşayab
··· - •··'--q.ü.kten sonra da asabının perişan
sediyordu.
Ani bir hareketle yatağından kalkarak odanın
.yüyen bir korku ve kalbinde duyduğu bir ölüm
ladı. Bu sesler sanki onu tehdit ediyordu.
- Yaşamak veya yaşamamak, diye düşündü. Madem.
ak yaş~acak:tı, onun için bu hayatın hangi
eride'siz aşkın, heyecanın ne kıymeti vardı?
Feride'yi bugünde ziyarete karar verdi. Fakat onunla görüşmekten ne çıkardı? Azap
~kmekten başka birşeyi olm yan Feride'nin bu son halini içiparçalanarak acınıyo.rdu.Kalbi
,ızlıyor ve düşüncelerinden bir türlü Feride'yi silemiyordu. Zaten onsuz y~~aım.yacağını
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-halde, ondan uzak kalmanın bir cehennemden farksız olabileceğini _düşünerek· · •
üyordu, Gözlerinden yağmur danesi gibi yaşlar dökülmeye başladı. Sinirlerinin tamamen
duğunu hissediyordu.
Evden çıkmaktan da korkmaya başladı. Sokakları dolaşmak ve hastahaneye gitmek
aretini her nasılsa kendinde bulamıyordu. Ölgün nazarlarla sanki son veda merasimini ifa yormuş gibi odasına. baktı, kendinde heyecanlarım tatmin edebilecek bir kuvvet
amıyordu. Olduğu yerde sarsılıyor ve sarsıldık sonra da acı acı hislerle çarpan kalbini
emekten korkuyordu. Ne yapacaktı? Hastahaneye gitse de gitmese de ne faydası vardı?
Uçurumun başına yürüdüğü sahne aklına geldi. Kendi kendinin gır,~ l ağını

arak bağırdı:
·
- Ölmek benim için bir kurtuluştur! Fakat Feride?
Evet, Feride'yi gerisinde bırakarak nasıl ölecekti? Eğer ölmesi mukadderse zaten hayatın
.işkencesi elinde daha fazla yaşamanın lüzlimsuzluğunu duyuyor ve gözlerine eksiltmediği
ide'sini de artık görmek istemiyordu. Fakat onu görmeden/yaşamak? İşte asıl imkansızlığı
da görüyor ve hayatını mahveden bu kadının gölgesinde yaşamak zorunda olduğunu
ünerek bir dereceye kadar teselli buluyordu.
Bir hızda kapıyı kapıyarak kendini sokağa attı. Caddelerden, yaşıyan bir ölü gibi sallana
lana soluğu hastahanede aldı. Doğruca Feride'nin odasına.çıktı. Feride, bugün yastıklara
yanmış bir şekilde oturuyordu. Joan'r karşısında görünce.gözlerini kapadı. Joan Feride'nin
hareketine çok sinirlenmişti. Koşarak yatağının yanına diz çöktü.. Ve Feride'nin ellerini
çları içine alarak ağlamaya başladı. Feride donuk bakışlarla Joan'a bakıyor, fakat bir tek
ime bile söylemiyordu.
Feride, altın Venüs'üm; yalvarırım sana, bana bir tek kelime olsun söylemeyecek
isin? Niçin hep susuyorsun? Gözlerini niçin kapıyorsun? Eskisi gibi ışıkla kaynaşan
akışlarından beni mahrum mu edeceksin Feride? Yoksa vicdanımın titreyen sesini işitmiyor
usun? Bu kadar kabus sana korkunç bir çirkinlik veriyor Feride.
Feride inadına gözlerini kapıyor ve Joan'ın sözlerini sanki dinlemiyordu. Joan. onl.lll. bu
areketi karşısında çılgına dönmüştü. Tekrar ona yalvarmaya başladı:
- Ne olur Feride, gözlerini olsun kapama. Sesimi de mi işitmiyorsun? Yalvaı11ıaj.~ dıı
kalbine tesir etmiyor? Sen bu kadar hissiz misin? Güzel Feride niçin. hep l:>~1.1.ci~ıı
çıyorsun?
Feride kirpiklerini kaldırarak gözlerini açtı, yorgun bakışlarla . J?a.n.'~ ~~~9!C\i.:t'j'1t
onuşmuyordu, Joan bir dereceye kadar nefes.alabilmişti. Om.ıı:i;. k<>ııuşıp.ııci~:pml:>~~J.JJ.;;1.cl:>ile
ydı,
Joan Feride'nin bu durgunluğu karşısında kalbinin ıztırapl;;1. q~.l~p.\~~uıı hissediyordu.
Durmadan yaşlarla dolan gözlerini mendiline silerek. gizli gi2:Ji J:ıı.çlCJ.ı:ı.yqr ve hıçkırdıktan
sonra da Feride'den sanki yardım ve merhamet dileniyordu.
Niçin bana bakmıyorsun Feride? Ağlıyan kalbiın.de> bir•• hı:ı.yat. boyunca cevap
vermiyecek misin? Niçin hep susuyorsun?
Feride her nedense bir türlü gözlerini açmıyor, Joan' a bakmaktan korkuyormuş gibi
kirpiklerini kapıyor, hatta titremiyordu bile. Feride Joan' ın: karşısında taş bir bebek olmuştu.
Onun sessizliği bile insanı heyecanlandıracak kadar · güzeldi. · Joan bu taş bebeğe baygın
baygın bakarak gözlerini sildi ve vicdanının sesiyle konuşmaya başladı:
Joan sen hayatta çok bedbaht bir insansın. Hayatının tehlikede olduğunu unutarak onun
için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadın. Şimdi ise en acı bir ıztırap içinde kıvranıp duruyorsun.
Hayatın bir ıztırap ve hazan: da büyük facialar doğuran bir işkenceler sembolü olduğunu
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aFeride senin için artık yokolmuştur, Bu dünya üzerinde·F~rid.e'siz yaşama imkanını· ·•
inde buluyorsan, yarına daha kuvvetli olmak için hayata gülmekten geri kalma. Feride
yi ile mahvolmuş bir kızdır. Iztıraplarının, aşklarının ve gönli.inüp. .. 1:>ir hayat
.undanyuvarlanıp gittiğini görmüyor musun?
Bu ses hakikaten doğru söylüyordu. Artık hayatta Feride diye bir şey kalmamıştı. Hemen
.dan çıkarak baş doktorun odasına koştu ve kapıyı vurmadan içeriye girdi, onun
arına kapanarak ağlamaya,hıçkırmaya başladı:
- Sevgili doktorum, son ümidim sende kalmıştır, Feride yaşıyacak mı?
Doktor da müteessirdi. Joan'ın ihtiyar yüzünü okşıyarak:
- Yaşıyacak dedi, fakat...
...... Fakat?
,
Doktor yutkundu ve ilkin söylemek istemedi. Nefsiyle, vicdanıyle mücadele ettiği
iliyordu; sonra Joan'a koltuklarından birini göstererek oturmasını rica etti. Joan bir
yığınına çöken hasta bir insan gibi kendini koltuklardan birinin üzerine atarak derin
nefes alınağa başladı:
Fakat doktor?
- Ümitsiz bir yaşayış.
- Yani?
Doktor da Joan'ın karşısına oturmuş, onu telkinle teselliye çalışıyordu. Joan bu sözlerden
ey anlamadan doktoru dinliyor ve onun her söylediğini başım sallayarak kendi
nılanyle konuşuyordu. Joan birdenbire oturduğu yerden sıçrayarak doktorun gözlerinin
.e korkunç bir çığlıkla haykırdı:
Daha açık konuşamaz mısın doktor? Neler söylüyorsun? Sözlerinden hiçl:>irşı;:y
.yamıyorum.Beni gittikçe mahvediyorsun!
- Ümit Allahtan kesilmez Joan.
- Sen Allaha inanıyor musun?
Doktor hayretle Joan' a bakarak:
- Bu da nasıl bir sual Joan? Diye sordu.
Joan bir derece sükun bulmuştu, saçlarını karıştırarak:
O halde bana cevap ver doktor. Feride yaşıyacak mı?
Yaşıyacak dedim ya. Fakat...
Fakat, bu "fakat" da ne demek?
Mazisini unutarak ve bir daha mazisine dönmek 1mKı;ımm ı.ıuıc1Lll<
Joan doktorun ellerine.sarılarak
- Bir imkan bir çare...
Doktor yaşlı gözlerle, mırıldanır gibi konuştu:
Tıbbın emrettiği herşeyi yaptıkJoan.
- Ya yüzündeki yaralar?
- Kati bir şey söybyemem.
Joan yüzünü iki avucu içine.alarak sarsıla sarsıla.hıçkıı'ı:ııaya:oa:mıcıı.
saçlarını çekerek ulumaya, inlemeye başladı
- Onu yaralı olarak görmek benim için
kollarımda taş bir bebek gibi taşır ve karşımda .
seyretmekle teselli bulurdum. Ben şimdi mahvolmuş bir.inşaı:ıım.I3ir.insand~ğil, a.dinıhlu. bir
canavarım.
Doktor merakla sordu:
- Ne dedin, canavar mı? -~
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· ·Maalesefbir cani, bir katil.
Nasıl? Nasıl?
Feride'nin bu hale gelmesine sebep benim, onu uyurken uyandırın~. cioğan pir
Bütün hayatım boyunca vicdanımın azabından kurtulamaşarak nasıl yaşıyabileceğimi
ediniz doktor bey.
oktor bu vaziyet karşısında şaşırmış bir vaziyetteydi.

oktor da bu büyük facia karşısında ne yapacağını şaşırmış bir vaziyetteydi. Joan' a
etmek; Feride'yi de bu sonsuz ve nihayetsiz azaptan kurtarmak için çok çalışmış, fakat
ir netice elde edememişti.
oan yaşlı gözlerle doktorun odasından çıkarak Feride'niıı yanına koştu, fakat her nedense
a da fazla duramayarak koridora geçti, oradan keIJ.dinibitkin bir halde sokağa attı.
arında bir çığlık, içinde dolaşan bir korku ve gözleriııde bir tahdit işaretiyle koşar gibi
elerden geçerek eve döndü.
Yarına daha kuvvetli olarak hazırlanmak lazım, <.liye kendi kendini teselli etti.

İlkbaharın güneşli bir günü. Ağaç dallarının bir halı gibi yerlere serdiği sarı yapraklar
rine genç bir kız uzanmış, hafif bir sesle, içten gelen bir gönül havası içinde bir Lübnan
sı mırıldanıyordu. Solgun yüzünde güneşli bir ışık durmadan oynı.yor ve dudakları.p.il
ürdüğü bu yaprağı ısırıyordu.
Birdenbire yattığı yerden doğrularak ayağa kalktı, bir mabude
ldatmadan dimdik bir halde yürüdü. Sabit bakışlarla uzaklara bakarak konusaırııvô:rdu
bir insanın mazinin izleri üzerinde hayat bulmaya çalışan hareketleriy
ük sonra da kalbinde duyduğu acı bir ıztırabın yanışları içinde
itiyordu.
Dallara bakıyor, kuşarın uçuşlarına, cıvıltılarına adeta gıpta
ktasına kadar yürüdü; sonra arkasını duvarlara dayıyarak gülmeye.. c,~ı.~~ ..
yordu. Gönül bahçelerine dalacak birini. Aradığı bu insanı icinde bulmus
.unla konuşmayabaşladı:
Rüyamdaki şehzade acaba sen misin güzel
;urgunsun? Yoksa sen de ben gibi hayata dargın
üzel insan, güzelliklerden hayat bulur. Yoksa
stemiyorum.
"Hayır güzel Feride, sana. niçin dargll'l
hislere bir gün gelecek elbette mukabele edece~fu.
Feride gülüyor ve gülen gözlerindeki renklerle
- Beni bu hale getirenlerden mi ıw .•..•.•..•.•J
görüştüğüm, konuştuğum yok ki.. Hayatı
gelip sana karşı olan hislerimi ışıklandıracaktır.
fenalık yapmağa kadir olmadıklarını biliyorwn.
Feride dayandığı duvarın önüne diz çöktü, ellerini göğsüne bağladı ve karşısındaki hayalle
konuşmağa devam etti.
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·-- Niçin baygın baygın bakıyorsun? Yoksa sen de tabiatın bu güzelliğini göremeyecek
hasta mısın? Hayır, inanmıyorum, gözlerindeki renkler bana yalan söyleınek istemiyor.
şiarında ise, aldatıcı bir ışık göremiyorum. Dürüstlüğüne inanmak isterim.
'- Ben de çok bedbaht bir insanım Feride. Hayatta belki de benim kadar ıztırap çekmiş
ini tasavvur edemezsin."
Feride bu yüzü tanıyacaktı. Yıllarca önce sanki onu görmüşlüğü vardı. Fakat .nerede
üğünü ve kim olduğunu bir türlü düşünemiyordu. Hayır, düşünmek istemiyordu,
allerinin güzelliğine dalına hasret çektiği için bu güzelliklerden mahrum olmak da
:miyordu. Adeta kuru bir yaprak haline dönmüştü. Oturduğu yerden kalkarak odasına
yürüdü.
Aylarca evvel kendi elleriyle kapattığı aynalarını, ayni şekilde bulduğu için sevindi.
Ierinden sızan yaş damlalarını silerek artık aynalarını açmayı düşündü, fakat ellerini siyah
ere uzattığı halde perdeleri bir türlü kaldıramıyordu.
Feride aynaları acaba niçin sevmiyordu? Yoksa aynalar zamanın sırlarını taşıdığı için
dan korkuyor muydu? İkinci ihtimalin daha doğru olacağına inanan Feride, hiç şüphesiz
yüzden aynalardan nefret ediyordu. Aynaların ona ihtiyarlığını, zamanın elkinde nasıl
·şan olduğunu göstermekten geri kalm.yacağına inandığı için; onlara karşı nefret duyuyor
aynaları kırıp, parçalamak için adeta heyecanlanıyordu.
Birdenbire içine bir cesaret gelmişti. Bir hızda: aynaların/üzerine serdiği perdeleri kaldırdı
bir yılan gibi sinsi sinsi onlara sokularak kendini seyretti;

Sonra korkunç bir çığlıkla bağırarak, aynaları yumruklamsya başladı.
.ğınyordu:
Aynalar; sizler bu kadar zalim misiniz? Niçin bana yüzümün
zlemeden gösteriyorsunuz? Bu kadar mı hissizsiniz? Kötü niyetli
"-- sırlarını siz nıi çaldınız?
Feride eline aldığı bardağı bir hızda karşısında duran aynanın üzerine
a parça etti. Zevkli bir gülüşle gülüyordu. Fakat biraz daha aynaya :sul\.lJ..lu.ugı;
ünü parça parça olarak gördü. Çılgın bir deli gibi ne yapacağını bilmeden
e eline geçirdiği bir sopa ile durmadan aynaları dövmeye başladı. Sesine
feslerini tıkıyor ve durmadan aynalardan öç alıyormuş gibi narcalı
Bütün aynaları parçaladıktan sonra odanın bir kenarına
arak hıçkırmaya başladı. O kadar çok gözyaşı dökmüştü ki, oıuuıuıı.ı.ı
itriyor ve adeta bir buz denizindeynıiş gibi üşüdüğünü hissedis
ma gelmiyordu.
Niçin ağladığını düşünmeden dakikalarca ağladı.
kalmamıştı. Bu günah cennetinde herşeyini kaybeden bir
için en nadide bir çiçek olan bekaretini de bu
nasıl ayrılacaktı? Joan'ı bekledi, onun da uuıaı.u.u
hakikaten Joan'ı mı bekliyordu? Joan hakkında
haber alamıyordu. Fakat Ferit de kim? Zaten
Nalan isminde eski bir dostu olduğunu rn:ı.urnu
çıkarken Joan'la karşılaştı. İhtiyar denizci de artık perişan olmuştu.
çok yıkmıştı. Feride'yi dışarı çıkmak üzere gördüğü zaman hayretle sordu:
Nereye gidiyorsun Feride?
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dalgın dalgın Joan'ın 'gözlerinin içine bakarak güldü. Hakikaten nereye
Düşünmeden cevap Verdi:
Ali Beylere.
'Bu Ali Beyler de kimdi? Joan bugüne kadar onun Ali Beyler diye birinden balı.settiğini
mişti.
-- Bu Ali beyler de kim oluyor Feride? Diye sordu.
Feride hayretle:
Ne o? Ali beyleri de mi bilmiyorsun? Hani şu güzel adamın babası.
Hangi güzel adam Feride?
Fikret Beyi de mi unuttun Joan?
oan gittikçe meraklanıyordu. Feride'nin hergün biraz daha fenalaştığını hissediyor ve
ordu, Bugün de ortaya bir Ali beyler ve Fikret beyler çıkmıştı. Bu kız hergün yeni
en bahsediyordu. Acaba Feride hakikaten bunları .tanıyor muydu? İmkansız diye
dü, Feride artık bir hayal aleminde yaşıyan bir insan olmuştu. Feride'nin hayatına böyle
arın karıştığına inanmıyor veya inanmak istemiyordu.
- Akşama çıkarız Feride, olmaz mı? Diye sordu.
- Hangi.akşamdan bahsediyorsun Joan?
Diyen Feride Joan'ın yüzüne karşı kapıyı kapatarak kendini dışarıya attı. Joan da onun
sokağa çıkmak mecburiyetini hissetti ve beın~n• .09~.lilf giı:erekşapka ve pardesüsünü
e Feride'nin arkasından koştu. Feride sokaklarda 1qıybg1.nıııştu. Yoksa yer yarılıp içine
işti? Joan:
-- Ben de ne tuhaf bir adam oldum, diye söylendi. Sanki Feride'den farkım
sini unutmuş hayal içinde yaşıyor; ben de yavaş yavaş mazime dönüyorum.
da bir çocuk oldum.. Annemin anlattığı çocuk masallarını hatırlıyorum.
Ne güzel masallardı o hikayeler. Hele bir "Dev Adam" hikayesi vardı
eye bayılırdı. Bir gece dört defa aynı masalı annesine söylettiğini hatırlıyon
- Şimdi bunları düşünmeye vaktim yok, diyerek Feride'nin
aya başladı. Ona niçin yalnız olarak dışarıya çıkmasına müsaade e;;LIIJ.J..~~
tehlikeli bir delilik olamazdı. Yavaş yavaş şehre çöken karanlığa kadar,
ğı halde bir türlü Feride'yi bulamadı.
Akşam yorgun bir halde eve dönerken, köşebaşında genç bir K,ıı.ıı"''!
nuştuğunu gördü. Hemen gizli gizli onlara sokuldu ve konuştuklarını.me;;ra..M.:1,.ı..µı.ııç;1.1.J.ç;
Iadı, Feride durmadan birşeyler anlatıyor, genç adam ise
rek itiraz ediyordu.

Joan onların konuşmalarına müdahele etmek
rktu, Böyle. olmakla beraber onlara biraz
:çmuşuyordu. Şimdi onların konuşmalarım
Niçin korkuyorsun? Neden
ediyorsun? Eğer böyle düşünüyorsan
~nalıklardan kaçan bir meleğim; inanmıyor uı~uıı
şıklarında bütün kalbimi okuyabilirsin.
- Fakat ....
Fakat mı dedin? Niçin fakat? Bana inanmıyor musun? Halbuki gözlerinin bana
inandığım ışıklı bakışlarından okuyorum. Bu kadar zalim olma; sana yalvaran, bir. kadındır,
em de güzelliği ile tanınmış, fakat güzelliğini saklamasını bilmemiş fedakar bir kadın.
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Joan, Feride'nin genç adamın koluna girdiğini gördü. Yavaş yavaş yürümeğe.başladılar .
.to kadar yavaş yürüyorlardı ki, Joan onları adım adım takip edebiliyor, ne.kop.gştukla.rını
daymış gibi işitebiliyordu. Bir köşenin önünde yine durdular; bu defa gerıç aci™11,
uyordu:
Fakat buraya kadar bana kim olduğunuzu, isminizi ve niçin beııiı:nle• gitmek
[ğinizi her nedense söylemediniz.Ben sizi tanımıyorum ki...
Fakat ben sizi çok iyi tanıyorum.
- İnanmıyorum, o halde ismimi söyleyiniz.
- Füruz.
.
Genç adam kahkahalarla gülüyor, Feride ona baygın baygın bakıyordu. Genç kız tek:raı:'
- Doğru söylemedim mi?
Genç adam kesin bir cevap verdi:
--- Hayır!
- O halde isminizi siz bana söyleyiniz, unutmuş olabilirim.
Genç adam kahkahalarla gülüyordu. Sonra Feride'.nin koluna girerek karanlıklar içinde
rı kayboldular. Joan da arkalarından adeta koştl)'ordu.Atatürk meydanına kadar
· .den koşan Joan, birdenbire onları kaybetti. Çünkü Feride ile tanımadığı bu genç adam
pmobile atlayıp uzaklaşmışlardı.
Joan perişan bir halde eve döndü. Odasına girdiği zanıa.ııkulaklarına dolan korkunç bir
anki benliğini bir kıvılcım gibi yakıyordu. Joan odanın ortasıııda durarak bu korkunç s.e.si
·. Bu ses damla damla içine akıyor ve ihtiyarı titretiyordu. Fırtınalı bir gecenin
çluğuyle uğuldayan bu ses, onu şaşırtmış ve çılgına çevirmişti. Joan bitip tükenmek
eyen bu korkunç sesin fırtınası içinde kendi kendiyle boğuşuyor ve vicdanından
·• • .tle dinliyordu.
"- Joan hayatta birçok facialar ile karşılaştın. Fakat bugüne kadar ışıewgın. g•JP~~,~~
.yüğü Ferit'i öldürmendir. Onun sana verdiği ıztırabı hiçbir suretle benliğinden./cikafıp
;'1racaksın. Mezarına kadar götüreceğin bu korkunç ses ve işlediğin
da bile rahatsız edecektir. Aşkının mukaddes duygularına galebe çatanuy~ 1\..~ıı\.l..lJ.lJ.
ediğin bu hayat faciasından ancak adaletin pençesine koşmakla
anı istiyorum."
Joan isyankar" bir hareketle bağırdı.
Hayır, seni dinlemiyorum. Bu cinayetimi daha uu'rvl\,, 1t'-'t"y~~
ektir. Hayatıma kendi elimle son vermeyi tercih ederim. Bu dünvaiüzenncte ~ç"
ey tanımıyorum. İnsanların kendi elleriyle kurdukları
.dimi teslim etmeyeceğim, Sonra baş1I11 çevirerek duvarlara
e doğru gelmekte olduğunu gördü. Bu hayali tanıyor
er içerisinde yine karşısına çıkmıştı.
- Gelme, gelme , diye haykırdı.
Hayal sanki üzerine doğru yürüyordu. Buhranlar
iyen Joan, adeta çıldıracaktı. Yumruklarını sıkarak
arları yumruklamaya başladı. Burada daha fazla·duramı,yaçağıriı
ındık:çada ter döküyordu. O kadar terlemişti ki; yüzünden, çeneşin.derı
su damlalarını siliyor ve durmadan haykırıyordu:
Onu da öldüreceğim. Onu da öldürmem lazımdır. Dünyamı bana cehennem yapmak
mutlaka öleceklerdir, ölmeleri lazımdır.
·
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Odanın ortasında , büyüyen gözlerle dimdik duruyor ve yüzünden. sızaıı tederi
madiyen siliyordu. Aynı hliyal birdenbire karşısında yine belirdi. Joan bu. Jıayal
şı,nda titriyordu. Sesinin çıktığı kadar bağırmaya başladı:
- Sen kimsin? Niçin buraya kadar geldin? Yoksa beni tehdit mi ediyorsun?
Sonra cebinden çıkarttığı tabancasını duvarın üzerindeki ha'y1tle boşalttı:
Al, canın cehenneme. Ne o , daha karşımda mı duruyorsun? Gülüyorsun da, al,al.
Joan ardısıra birkaç defa boşalan tabancasını doldurarak . hayalin üzerine boşaltıyor,
her nedense gözlerini saran bu korkunç insan hayali bir' türlü ne ölüyor, ve ne de
rinden uzaklaşıyordu. Tabancası ile bir iş yapama..yacağını anlıyan Joan, elinden
.casını fırlatarak yumruklarım sıktı ve bir hızda duvarları yumrukla.ıraya başladı.
ının içine bir ışık düşmüş gibi odanın içinde saçlarını çekerek koşmaya başladı. Sanki
sında gök açılmış ve yıldızlar odaya dolmuştu.
Aman yarabbi, ne oluyorum? Yıldırım ateşine mi tutuldum? Nedir beni saran bu
nnem?
Sonra ölü gibi döşemenin üzerine uzanarak ağlamsya,hıçkırmaya başladı.
Yarabbi, nedir bu çektiğim azap? Piye •. rıµrıl4AAıy9r ye arada hir kendi kendine
.yordu.
Gece yarısını geçtiği halde yattığı• -yeı-deıı>.l(ıW~~. uzyya kalmıştı. Feride' nin
ından gelen korkunç bir sesle uyaııdıye k11R qd.,ı.<1anşı1npFeri.de'mnpenceresinde
ndi. Feride, ak saçlı, ihtiyar denecek y-~
b.ir-adaın.ıııönünde oturuyordu. Pancurları
daha aralıyarak içerisini daha iyi seyredebildi.
Aksaçlı adamın karşısında oturan Feride aradahırtaılı tebessümlerle gülüyor ve
'Jçaşlarını çatarak öfkeli ve sinirli bir halde ihtiyar adamı dinliyordu. Feride'nin
avuçlarında duruyor ve ak saçlı adam ona mütemadiyen birşeyler anlatıyo
Joan kulaklarını pancurlara dayayarak içerisini dinlemeye koyuldu. Aman
iyar adam Feride'ye neler söylüyordu ... neler ... Hikaye mi, masal
'du Joan, ihtiyar adamın ne demek istediğini bir türlü
:.l<:triği de yakmamışlardı. Açık pencereden odaya dolan gece .ıı.ınw.ıı.ı~
orta masada bir kandil sanki son dakikalarını yaşıyordu. Feride ı.~-~- ... +n.-r1, .• x...,
hareketle kalkmak istedi, fakat ak saçlı adam onu elinden cekerek
ırlrunç bir,sesle birşeyler anlatmaya başladı.
Joan koşarak açık pencerenin bulunduğu tarafa geçti.
itirmemişti. Şimdi Joan bu adamın sözlerini iyice işitebiliyordu:
- Bir gün karşına bir iple çıkacaklar ve seni boğmak
en bu adamlara mukabele edeıaeşeceksin, çünkü
ldürdükten sonra, aşıklarını da öldürecekler.
Feride durgun bakışlarla bu adamın sözlerini
iyordu. Bir yaprak gibi dudaklarını oynattı ve:
Babam, toprak olmuş bir insan. Deı:n~J:\.
elecek? Ya annem? Hiçbir zaman onun arzulanna' rii~e etı::ıı<=ıyeç~ktir.. Hem üç
ündenberi annem de buradadır.
Ak saçlı adam acı bir kahkaha ile güldü:
Annen mi? O çoktan cehennemi boylamıştır. A.nnen şiı:ndi. cehennemin alevleri
içinde günahlarının bedelini ödüyor. Yarın sen de. günahlaı-ı.ıun cezasını çekeceksin. Ne,
söylediklerime inanmıyor musun? Zavallı aptal kız. Bu kadar mı miskinleştin? Zaten cesaret
denen şey sende ne gezerdi. i
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-:-_ Alçak!
- Susköpek!
Ve Feride'nin yüzünde bir şimşek gibi şaklıyan tokatın sesi. Joan <.tahammül
iyordu. Fakat Feride güldü ve ayni süzgün bakışlarla gözlerini ak saçlı adamın.yüzünden
.@yarak hep susuyordu.İhtiyar adam yine konuşmasına devam etti, hem de alaylı ve
alarl a konuşmasını keserek:
Feride, bu yol seni her gün biraz daha uçuruma sürüklemektedir. Yani bugün
un başına kadar yürümüş bulunuyorsun. Görüyorum ki buradan geri dönmek senin
imkansızdır,

Fakat kendini toplar ve vicdanının sesine kulak verirsen bu yoldan geri dönebilirsin.
kadar aptal olma, Hayatın bin.bir ıztıraplarına göğüs germiş bir kızın, böyle bir cesareti
.dinde bulamsyacağını zannetmiyorum. Gençsin, güzelsin ve bu güzelliğin sayesinde hiç
esiz sen de bir yuva kurabilirsin. Parçalanan yüzündeki yara da sönmek üzeredir. Yavaş
kendini de topfayabileceğinizannediyorum.
İnanmıyorum. Ben çirkin bir insanım. Avuçlarına kadar lekeli bir insan bir daha
iz hayata dönemez.
Sonra bir hızda ayağa kalktı ve bacağım çekerek · bu ihtiyar adama gösterdi. Ak saçlı
bu manzara karşısında yüzünü avuçları içine alarak ağlamaya, hıçkırmaya başladı:
Ne yaptın Feride, bunu nasıl yapabildin; kendini niçin mahvettin Feride, diye
ordu.
Fakat Feride ne yapmıştı? Hayatta onun kadar temiz bir kız mevcut muydu?
de'nin bacağındaki yarayı bilmiyordu. Acaba bu genç kız bu yarayı nereden i.11.Ull;.;ı..ı.
di Joanda karanlık gecenin nur saçan ışıklarına bakarak yıldızlara karşı .• ~ı...,,..•.r
ve kimsenin işitemeyeceğibir sesle:
- Zavallı Venüs'üm, diye inliyen Joan'ın sesini hakikaten kimse ı,,uı.ıı.u.1
Ak saçlı adam yine Feride'yi elinden tutarak oturttu ve kendisi de
karşısına oturdu. Ve yine konuşmsşa.başladı:
- Altın saçlarından taşan ve ilahi bir dekor arz eden altın rengin karşı~~~~
eğe mahkfundur. Günahının bir asaleti olan bu yara da kalbinini.ıztırapl~.:ı
eşecektir,
· - Güzel söylüyorsunuz, fakat aldatamıyorsunuz.
Ak saçlı adam hey~f.~9. sordu:
- Kalbinde bir y~mı vardır Feride?
Feride içini çekerek.mırıldandı:
- Asıl yaram orada. Onu tamir etmek imkansız.
bu hayatın ve bu dünyanın sonra; artık
uğunu anladığım gündeazeridir ki, saadetin uasrcu
ni ne insanlar, ne de Allah, hiçbir zaman affetmeyeceklerdir
ına hapsederek ölmeğe mahkfun edemem. Ben tabiat
Ak saçlı ihtiyar adam, Feride'nin nutkunu heyecanla
ğkülen inci danesi gibi gözyaşlarım siliyor ve hıçkırıklar
~ride sözlerini bitirdikten sonra ak saçlı adam ayağa
:nu engin rüyasından uyandırmak istedi. Fakat genç kız dalgın · dalgın sabit bakışlarla
irpiklerini kımıldatmadan bakıyor ve ihtiyar adamın başında ve yüzünde dolaşan·ellerinin
maslannı sanki hissetmiyordu.
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Ak saçlı adam kendini toplamaya çalışarak:
Niçin sustun Feride? Diye sordu.
Feride konuşmayordu. Ayni dalgın bakışlarla bakarak hep susuyor ve sustuktan sonra da
ık odanın dekoruna ilahi bir hüzün veriyordu.
Bana adını söylemeyecek misin? Diye sordu.
Bir gün gelecek onu da öğreneceksin.
Ya kim olduğunu?
Bu kadar mı acele ediyorsun Feride?
Siz çok iyi bir adama benziyorsunuz.
Siz de çok iyi bir kıza.
Feride bir saaten beri ilk defa olarak gülüyordu. Hem de nasıl bir gülüş. Katıla katıla
fakat bu gülüşler öfke saçan bir sinir buhranının başlangıcını anlatıyordu.
Ak saçlı ihtiyar adam Feride'nin elini dudaklarına götürerek:
- Darılmazsınız değil mi? Diye sordu.
Feri de durgun bir tereddüt geçirdikten sonra:
- Elimi öpen ilk erkek siz değilsiniz ya, dedi.
Ak saçlı ihtiyar adam Feride' nin bu sözleri karşısında dudaklarına götürmek üzere
elini geri çevirdi ve kalbinin üzerine dayayarak:
- Yarını ümitle bekle Feride, dedi, Yarın doğacak güneş ...
Devam edemedi; ihtiyar adamı kalbi tutmuştu. Biraz sendeledi ve elini kalbinin üzerine
- Ah, bu kalp ağrıları, diye inledi.
İhtiyar adam ağır sızının sancıları
ayışma küfretti.

içinde kıvranıyordu.

Hayata,

insanlara,

kendi

Joan onun hasta bir adam oluşuna çok sevindi. O ıztırap çektikçe gizli giz1Lgill~ygGc3.-ıı.

Joan da bu gülüşlerinin bir buhran başlangıcı olduğunu bir türlü d~şl.lll~~Y?.rcıi ~~.
.ermekte olduğu faciayı adeta göremiyordu. İhtiyar adam biraz ~~!;&1.~Jl.ll~~.
daliyelerden birinin üzerine bir ölü gibi çöktü. Sonra derin derin nefes ala:ra.lc µfl.i.iç.ı.?{li"çıi.<.i.~
yar adamın geçirdiği hu buhrana aldırmıyor, hep kendi içinden konuşuy?.f~R·
Ak saçlı ihtiyar adam birdenbire köpürdü ve sesinin çıktığı kadar
Feride , sen dünyadaki insanların yap~acağı . • ~~yı~~;);.~
unuyorsun. Bu günahlarının ıztırabı altında hergün biraz·· dalı~ l.ll.~~~Y~~~t;,~~~~~iı
eyler· kaybediyorsun. Bir gün gelecek herşeyini kaybedı;:c'7~S~fü·~~I"J?}~~~tP.r;~l~p.
etlerinden, ahlakın faziletlerinden uzak kalan bir insandünyaqiı.yM~~J:1J.ı.ijJ{1t1~sahip
ildir,
Feride durgun bakışlarla gülerek ihtiyar adamı dinliyoı;vey~/ciiBJ~i~l?i g;.~~üyprdu.
üzüne dökülen saçlarını toplıyarak kaldırdı ve kulaklarında çınlıyaıı ilıti:yar .ad(l1lll]l sesine
ı bütün hislerini kapıyarak gözlerini yumdu. Kimbilir . ge11ç. kız bu saatte • neler
.üşünüyordu?
Ak saçlı adam yumruklarını havada sallıyarak:
- Feride, diye yine söze başladı. Sen üzerindeki bu günahları yıkmak ve temizlemek
in Allaha dönmek mecburiyetindesin. Yani maddi olmaktan · kurtulup manevi duygiılara
ket etmek zorundasın. Temiz duygularının ancak geçmişteki lekelerine bu suretle bir
çekebileceğine inanıyorum. Yarın akşam burada müthiş bir cinayetle karşılaşacaksın.
Joan elini kulağının arkasına götürerek kendi kendine mırıldandı:
t

R~~~:
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... Yapamayacaksınihtiyar, buna muvaffak olamayacaksın.'Benden evvel, senin ölmen· ·•
ak saçlı ihtiyar sözlerine şöyle devam etti:
Seni günahın köprüsünden geçirip uçurumun başına kadar sürükleyen adw:n yarın
can verecektir. Görüyorum ki, hiçbir şey düşünmek istemiyorsun. Bu kadar<iniçin
orsun? Yoksa vicdanınla mı konuşuyorsun?
Sonra gülüyor ve devam ediyor:
Vicdan, ben de gittik sonra deliriyorum, hangi vicdandan bahsediyorum? Sende
ne gezer? Masum bakışların altında gizlenen şeytani düşünceleri bir kitap okur gibi
orum. Zavallı masum kız! Zavallı.
;
İhtiyar yutkundu, yine kalp ağrıları başlamak üzereydi. Elini kalbine götürerek ağır ağır
aya başladı. Sanki son nefesini veriyormuş gibi tıkanıyordu. Nihayet Feride açıldı:
Güzel konuşuyorsun fakat ne demek istediğini anlatamıyorsun.
Nasıl? Nasıl?
·
Ben gidiyorum artık,beni burada tutacak bir kuvvetin mevcudiyetine inanamıyorum.
Nereye gidiyorsun?
Yeni dünyalar ve başka alemler bulmaya.
Yanı.·9
Bu adada aradığım hayatı bulamıyorum.
Yani yeni çılgınlıklar mı arıyacaksın?
Aşka susamış bulunuyorum.
Bu aşk adası seni doyurmuyor mu?
Arzularımı tatmin edecek yeni yeni günah cennetleri keşfetmiş bulunuyorum.
Bu kadar mı düştün Feride? Yazıklar olsun sana.
Demek beni acıyorsun?
Acımak mecburiyetindeyim.
Peki sana ne oluyor?
Yarın anlarsın.
H~
hahhh.., ha...
Feride'nin bu çığlıklı kahkahaları ak saçlı ihtiyara çok ağır tesir etmisti .
.p Feride'yi tekrar tokatlıyordu. Fakat yine vicdanını acıtan
ters ters Feride'nin yüzüne bakarak haykıran bir sesle:
- Yarın akşam görüşürüz, diyerek acele acele
Joan gülerek onun arkasından göz kesildi; ak saçlı
.pıyarak çıkıp gitti. Joan hemen Feride'nin yanına girmek.
mı dayayarak Feride'yi seyretmeye başladı. Feride ,....,,•.A,~~·.
iklerini oynatarak durgun bir su
Imiyordu.

Joan hayatından bıktığını ve bir an evvel bu korkllnÇix>f'aciıınıD üçiııd~rı.iinaşıı
abileceğini düşünüyordu. Bir taraftan Feride'yi temiz hislerle sevq.iğini,bir taraftan ona
ıdığını hissediyor ve onu yalnız bırakmaya bir türlü kalbi razı olmuyordu. Onu bırakarak
itmek vicdansızlıktan başka birşey değildi. Feride'yi yalnız bırakmak, onu uçurumun başına
ürükleyip bu korkunç yola yuvarlamaktan başka ne olabilirdi? Hayır, Joan hiçbir zaman
eride'yi yalnız bırakmayacaktı.
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Lübnan'a dönmeliydiler. Orada Rozalina vardı. Feride'yi tüm kalbiyle seven ve· . .çyini onun için feda eden tem.iz, hassas ve insanlık numunesi bir kız olan Rozalina,
- Ne iyi bir kızdır bu Rozalina, değil mi Feride?
Feride birdenbire yatağından doğruldu ve gözyaşlarını silerek içini çekti ve Rozalina'mn
· hecelemeye başladı. Joan Feride'nin bu durgunluğunu kalbi sızlayarak içerliyor, ve
evvel onu hayata yeni doğmuş olarak getirmek için kendinde kuvvet arıyordu.
- Feride, birgün gelecek hayata yeni baştan doğacağız, dedi.
Feride içini çekerek:
Yani öldükten sonra dirilmek mi?
- Hayır Feride, sen güzellik için yaratılmış bir kızsın.
- Haluk da böyle söylüyordu. Fakat bir haftadan beri onu da göremiyorum. Yoksa onu
Feride manalı bir göz kırpışı ile sustu. Sözünü tamamlamak için kendine bir kuvvet
.yordu. Joan da Feride'nin bu işaretini çok manalı bulmuştu, sessizce ona sokularak:
- Ne demek istiyorsun Feride?
'Feride müphem bir hareketle dudaklarını büzerek:
- Hiç ...
Joan yine Feride'nin bu "hiç" ini ezici bir ıztırabın altında manevi bir duygunun
.eleşen ahengi gibi dinlediğine üzülüyor ve garip hislerle çarpan bu genç kalbin
üklendiği felakete içerliyordu. Feride'ye nasıl yardım etmesi lazım geldiğini bilmiyordu.
.11 bu felaketten muhakkak kurtarmalıydı.
- Niçin bu kadar dalgınsın Joan, yine gemi bulamadın mı?
Feride'nin bu normal sualine ihtiyar denizci çok sevindi. Onun altın Y1-~ını~iııe~~
.~!arını okşayarak gözlerini kapadı ve derin bir vect içinde kendini. u.putıılr)'a. ?~ı~~-i~~t
an boşu boşuna gayret sarfediyordu. Hatıralarıyle başbaş;.ı kalJ:lla~ı.R ~ı,lci ıı~•..f~y~~(-y~<.iı.?
cıyle, ıztırapla yaşamak mecburiyetinde olduğu için, h~m.tm.F~dçry~.cçya.py~cp.: ·
- Perşembe'ye .gideceğımizisöyleDl~~~.~?'QiDl~~e~~
Feride gülüyordu: •
• · • ······• . i >·. ·•i) .)< i i. ./; f>(' ; (.
- Çok dalgınsınJoan. Fakat bilirIJ:lişiıı1lıı.~~-PJ,.~.~~~~ı~~~~~~~~g~G
- Altın gibi bir·.lqzsın. . Feride.••. ç.qctıJcltıl{. saıı~ ~~l~G:~~-~~~~w:~~-/•.~~p.~pJiI~ge.c.ek,
atabilecek kelime bulaırııy<>.rll111 .•.•• t~~/[)~/\t>~l1Jsçrnıı:ı))9'1.t ~q~ı: <:J.9~ .ç.iirjiş~).t>İr.••halde
onuşabildiğine de memnun olnıan.l~g~~~~\rni?
- Sizin bu kadar basit bir adam olaçağı]')J7fljn1111maj<. işt~tj::ıi.y9ı;w:ı:ıiiJ<Jan.?
. - Niçin kızım?
.
Joan cevap vermedi. Zaten uzun boyl~ · • feride'yi. boşuboşuna meşgul etmek
temiyordu. Onun avuçları içindeki saçlarını • bir altın yığım halinde dudaklarına götürerek
ptü, Joan'ın hareketleri Feride' nin heyecanlarını tazelemeye vesile olmuştu:
Beni öpmeyecek misin Joan? Diye sordu; aylar var dudaklarım bir erkeğin
udaklarına değm.iş değildir.Niçin beni bu kadar ihmal ediyorsun?Bu kadar mı tez unutuldum
oan? Bu kadar zalim bir erkek olacağını hiç de düşünmüş değildim.
Joan, Feride'nin bu sözleri karşısında katıla katıla gülüyordu.
Feride Joan'ın kahkahalarını manalı buluyor ve bu kahkahaları adeta bir hıçkırığa
benzeterek üzülüyordu. Feride:
- Niçin bu kadar acı gülüyorsunuz Joan? Diye sordu.
Joan merakla cevap verdi:
Gülüyor muyum? Yoksa · -a~lıyor muyum Feride? Doğrusu bunu ben de tetkik
edemiyorum. Bu anımda içimde anl·yamadığım tuhaf hisler dolaşmaktadır.
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Feride bütün kuvvetiyle Joan'in boynuna, sarılmış ve oir. yandan ihtiyar denizciyi .. ğından, gözlerinden öpüyor ve ihtiyarı heyecanlandırmak için adeta çırpınıyordu . Feride
da içinde tuhaf tuhaf hislerin dolaştığını hissediyor, fakat bu heyecartlanna bir isim
iyordu.

l

Feride boynunu bükerek Joan'ın önünde eğildi ve yalvaran bir sesle:
- Bizim hayatımız hep böyle mi geçecek Joan? Diye sordu.
İhtiyar denizci acı tebessümlerle gülüyordu. Feride'nin bu sorgusu karşısında
canlanan Joan bir türlü onun sualine cevap bulamıyordu. Gözlerinin yaşardığını ve
· sonsuz bir ıztırapla çarptığını duyuyordu. Feride'ye karşı bugüne kadar çok hassas
ştı. Bugünden sonra da ona karşı hiçbir zaman kaba olamazdı. Onun ıztıraplarına bir
bulmak düşüncesiyle:
...:. Hayatımızdan memnun değil misin Feride? Diye sordu.
Feride dudaklarını büzerek:
Hayat mr bu Joan? Diye itiraz etti.
- Fakat ben böyle düşünmiyorum Feride.
Olabilir. Siz kendi kanaatlerinizle hareket ediyor, fakat bana hiçbir fayda temin
:miyorsunuz. Çok yorgunum Joan. Bu yorgunluk beni hergün biraz daha mahvediyor,
işan ediyor. Artık bu hale daha fazla dayanaını:qacağımı hissediyorum.
- Ama da yaptık ha Feride.
Joan çok müteessirdi. Feride de Joan'a acımıyor değildi. Onun gözyaşlarına
mukabele etmekten adeta zevkli bir heyecan duyuyordu. İçini çekerek:
Ölümün hasretini çekiyorum Joan, diye çok kısık bir sesle inledi.
- Nasıl, nasıl? Sen delirdin mi Feride?
Sanki akıllandığımı sana kim söylemişti? Görmüyor muyum ne
·7 Aynalardan, insanlardan, tabiattan adeta nefret etn::ıey'e başladım.
beni tatmin etmiyor.
Ben de mi Feride?
- Asıl sen, asıl seni görmek istemiyorum.
- Beni istemiyorsan hemen giderim Feride.
. Feride..hıçkırarak Joan'ın boynuna sarıldı ve sarsıla sarsıla. a.pt~t1f.Y
amsyacağını herkesten fazla kendisi biliyor ve kendisi.!,tissediyordu
hislerini açığa vuramıyor, bir türlü kalbindeki ıztırapı anlatacak
~ı:ıması, nasıl düşünmesi lazım geldiğini bilmeden
e kötü düşüncelerle her zaman benliğinden yeni bir
- Ağlamak istiyorum Joan, doya doya, içimin lZl.ll"'~1fil/ri~~~ı.a w~aı.ı.,u
"zyaşlanmın benim için bir teselli kaynağı olduğunu füss~dh
nlümde ocaklaştığını duyar gibi oluyorum
.yatımın son günlerini de heyecanla yaşıyayım.
Sonra birdenbire değişiyor ve sesinin çıkabildiği
Hayır yaşamak istiyorum, hayat istiyorum,
hevecanıyle yanıp tutuşuyorum Joan. Ben de gencim, benim
ihtiyacım vardır.
Ve içini çekerek, gözyaşlarını silerek yalvarıyor:
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Bu benim hakkını değil mi. Joan? Gençliğimin, güzelliğimin hakkı değil mi? -Niçia · -

.ııyorsun, niçin hep ağlamak istiyorsun? 'Yoksa sen de mi beni hak.sız çıkarmak
üncesindesin? Yanılıyorsun Joan, ben de seveceğim; hem de nasıl bir aşkla bilir misin?
ırasıya, ölesiye bir aşkla.
Ayni heyecanla fakat ayakta kalmış bir ölü gibi sözlerine devam etti:
İnanmak istemiyorsun, zaten bugüne kadar bana kim inanmıştır? Fak:afniçin bu
kötü düşünüyorsun? Ben de seviyorum Joan, hem de temiz ve asil bir aşkla deği],
eriyetin ve sosyal hayatın kötülediği bir aşkla ben de çılgına döndüm Joan, Ne o
üyorsun ve sözlerime bir tek kelime ile mukabele etmiyorsurl?
- İnanmıyorum sana Feride, senin ne kadar temiz ve ne kadar asil bir kız olduğunu
den başka veya benim kadar kimse bilmiyor. Çünkü bu dünya üzerinde benim kadar sarıa
birisi yoktur. Bir zamanlar kalbimde taht kuran taçsız Venüs'üm hiçbir zaman kötü
az. Olmamalıdır Feride.
Feride yine ağlıyordu:
Ben de kötü bir kız olmamı istemiyordum. Fakat bilir misin Joan, ben hayattaki
ınların en kötüsüyüm. Kimsenin yapmadığı alçaklıklara kendimi kurban etmekten
erce zevk almış bir insanım. Kapandığım bir evin kapıları arkasında akla hayale
lmedik alçaklıklar yaptım. Ah bu kapıların arkası.

Koltuğun kollarına tutunarak ayağa kalktı ve yavaş yavaş odanın içinde yürümeğe
ladı. Gözlerini kapatmıştı. Joan bu 31CBia yine titremeğe başladı. Feride acaba hastalanıyor
.ydu?
Feride bu akşam her nedense çok durgundu. Dudaklarının kımıldadığını ve uwıııi'J.Ui:Uı
sıra:
- Haluk, Halük, diye söylendiğini işitiyordu.
Joan'ı yine bir merak sarmıştı. Bu Haluk da kim oluyordu? Feride
dan bahsediyordu? Haluk, Joan bir zamanlar bu ismi yine ondan
zalina'nın bir zamanlar bu Halük'un kim olduğunu kati surette hatırlanın
len bir sesle konuşmayabaşladı:
- Haluk, yine sana hasret çekiyorum. Beni bu azaptan yalnız
rı de mi bana inanmak istemiyorsun? Güzelliğimden hiçbir şey ı,,mı..o.,...,...;
"'ndüğünzaman, yine beni eski Feride olarak bulacağından
· Feride'nin bu akşam çok yanık ve hassas bir sesi vardı.
inde yüzüyor ve kalbini ancak bu suretle
ahçeye yürüdü ve çardağın altındaki şezlongun üzerine UL.fı'tı.
avaş ona yaklaştı ve lıırsızlamadan Feride'yi sevretmevebasladı;
Feride bu akşam yine çok durgundu. Hep
ir iç dünyası yaratmak istiyordu. Dudaklarından ı;:;1\.•:mwıı:;u.1161
oluyor ve aradabir yaşaran gözlerini mendiliyle silerek uzakıara
anki yeni bir yolcu bekliyormuş gibi heyecanlanıy
Joan, Feride'nin bacağındaki yaraya da "Haluk" .kadar 1D.f~/.ll.ll)'()f.Vf.(Jna.şokıılarak
arayı nereden aldığım öğrenmek istiyordu. Tam Ferid;'nin )'anına .s9kıılup onunla
onuşacağı sırada Feride oturduğu yerden kalkarak elektril(leıımiş.gibi • düzgün .adımlarh;.
"-" neğe başladı. Joan da onun ardısıra yürüyordu. Feride, sağına soluna bakmadan içeriye
girdi ve odasına kapandı. Joan da açık pencereye koşmuştu. Fe:ride'nin odasında ne yapmak
istediğini merak ediyordu. Fakat Feride sakin bir halde soyundu ve yatağına girdi. ·
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Joan pencerede daha uzun duramayacağını hissederek hemen.pencereden uzaklaştı ve ..•
odasına girdi. Zaten gece hayli ilerlemişti. Her nedense bu akşan; ~9:zlerine<le uyku
iyordıı, Joan da soyundu, yatağına girdi. Gözlerini bir türlü kap:?yanııyor.ye hep açık
cereden uzakta görünen yıldızlan seyrediyordu.
Biraz dalmıştı galiba Uykusunun içinde birisinin ismini çağırdığını.işit~>gipii ol<llfmen yatağından fırlayarak pencereye koştu. Bahçe yine ışıklarle k<1ynaşıyordu.. Joan
alını sıvazlıyormuş gibi çenesini okşamsya başladı. Kendi kendine gülüyordu:
- Zavallı kız, diye söylendi.
Feride hakikaten zavallı bir kız olmuştu. Pencereden kımıldamadan dakikalarca, genç
bahçede dolaştığını seyretti.
Feride yıldızlar gibi bir kızdı. Işıklar içinde ve yıldızlar altında bir ay parçası gibf pırıl
yanıyor ve rüzgarda uçuşan saçlarını aradabir arkasına toplıyarak gülüyor ve her. adım
ında "Haluk, Haluk" diye söyleniyordu.
Bana sevmeyi ve sevilmeyi öğreten Halük, şimdi kim.bilir nerede ve nasıl
ıyordur? Aşkı onun dudaklarından yudumladım, sevdayı onun gözlerinden bir roman oku.r
i okudum. Haluk, ah Haluk, neden beni bu kadar ihmal ettin. Annemin gözdelerinden,
bnan' ın aşk fısıldayan ilahi dekoru içindeki güzel adam, beni bu kadar mı yüzüstü
aktın?
Sonra birdenbire kendi kendine sinirleniyor ve öfkeli bir halde şöyle devam ediyordu:
Hayır Haluk, sen çok fena bir insansın. Beni uçurumun başına kadar sen
ükledin.Avuçlanma kadar beni lekeleyen bu insan, nasıl olur birgün karşıma çıkmayacak
? İşte o zaman onunla hesaplaşacağım. Her ne olursa olsun böyle bir hale gelmeme sebep
lan adam muhakkak ölmelidir. Zaten bu benim ilk cinayetim değil ya!
Hayret, Feride bir . cinayetten bahsediyordu. Hakikaten bugüne kadar Feride birisini
~dürmüşmüydü? Buna kendisi de inanmak istemiyordu.

Fakat nasıl, bu yüzden aylarca mahkeme koridorlarında sürünmemiş
·de yalanlarıyla kendini de kandırmak istiyordu. Yoksa yeni bir
ecburiyetini duyuyordu? Zavallı kız, adeta herşeyini
:rşeyini unutmuş gibi hiçbirşeyini hatırlamıyordu. Annesini de, Kl>@lili.l.
ele bu iki isim tamamen hayalinden silinmiş gibiydi.
Annesi, hele Rozalina? Hala daha bu genç kızın
hastalandığı gündenberi onu tamamen aklından çıkarmış
üşünmeğe vakti mi vardı? Annesi, ak saçlı annesi, onu
akalandığı yoktu. Velhasıl tamamen mazisini
aşamak, hatırasını unutarak maziye dörımek adeta
Genç kız biraz daha yürüdü ve bir duvarın önünde durdu. Elin.d.eki
önüne bırakarak·yere diz çöktü. Fenerin ışığı içinde! . bir
asız ve huzur içindeydi.
- Adam sen de, diye mırıldandı ve şöyle devam
uymakla duymamak arasında sanki ne fark vardır?
Dünyayı bu kadar güzel olarak anlatanlara hayret
Heyecansız ve düşüncesiz bir hali vardı. Oturduğu yerden tekrar kalkarak fenerin karşısında
dans etmeye başladı. Entarisini havalandınyor, saçlarını dağıtıyor ve durmadan dönüyordu.
Joan katıla katıla gülerek pencereden Feride'yi seyrediyor ve aradabir:
Yasma, yosma, diye söyleniyordu.

312

Feride dansını bitirince feneri eline alarak yine dönmeğe 'başladı. J9a.n'ın kalılmhalan· .•.
ittikçe artıyordu. Sonra dudaklarını kırarak kendi kendine birşeyler söylt!q.i _vç pencerenin
nünden kalkarak bahçeye çıktı. Ne yapacaktı? O facia gecesinden sonra, tekrar Feride'ye
·dip, ona seslenmek istemiyordu; istemiyor değil adeta korkuyordu.
- Altın Venüs'üm, diye söylendi. Sen bu hale düşecek kız mıyd.ııl.? Fakat bu suçun
ütün günahını kendimde buluyorum. Onu bu hale ben soktum. Şimdi de_ <JI1'11'1('s'-'~~ın~
ŞII13ya ne hakkım var? Varsın istediği gibi hareket etsin, dans etsin, şark:ışö)'I7~irı; bell<l
az olsun açılır.
(

Sonra büyüyen gözlerle Feride'ye baktı. Feride entarisini başında toplamış, eliı:ı<.iç.ki
eri söndürmüş, yıldızların altında hazin bir şarkı söyliyerek dans ediyordu. Durmadan,
enmeden dakikalarca dans edip, şarkı söyleyen Feride; artık yorulmuş ve bitap diişillüştü.
şarak çardağın altındaki koltuklardan birine oturdu ve yeni bir şarkıya başladı. Feride . bu
am yine çok güzel söylüyor ve galiba şarkı söylerken de aradabir hıçkırıyordu.
Feride şarkısını yarıda keserek yüzünü avuçları içine aldı ve sarsıla sarsıla hıçkırmağa
ladı. Joan ona koşmak ve tatlı sözlerle onu ikna etmeği düşündü. Fakat her nedense
ündüğü gibi hareket edemiyordu. Genç kızı ıztıraplarıyla ve göz yaşlarıyle başbaşa
ayı düşündü.Her nedense ona sokulup birşeyler söylemsye cesaret edemiyordu,
ma döndü ve pencerelerini kapatarak zorla uyumeyaçalıştı.
TINCIBÖLÜM
Halük'u tanır mısın Joan?
Merak ediyorum.
Ben de merak ediyorum.O çok temiz düşünceli bir insandır.
Yaşıyor mu?
H~ bunu düşünmemiştim. Düşünmek de istemiyorum. O, benim
ektir, Hayalimde yer aldıkça yaşıyor sayılabilir.
Joan, Feride'nin bu sözleri karşısında meraklanıyordu. Son
ediyor; onun hakkında malumat toplamsya çalışıyordu.Kimdi bu
fazla düşünmek istemiyordu. Zaten Feride'nin de bu isim
alanmasına da taraftar değildi. Başka başka mevzular açmayı düşiiı:riif~~g,
lduğunu işittiler. Joan koşarak kapıyı açtı. Postacı elindeki bir mektubµ.Jgan.'a.,µia.tara.k;
Burada Feride isminde bir bayan oturuyor mu? Diye sordu.
Bvet Beyim.
Mektup kendisine verilecektir.

- Emredersiniz beyim.
Postacı gülerek uzaklaştı. Joan heyecanla.
zalina' dan geliyordu ve iki kelimeden
mekti?
Feride'ye koştu ve Rozalina'nın mektubunu
ıktan sonra Joan'a geri vererek acı bir tebessümle:
- Bu Rozalina da kim oluyor? Diye sordu.
Joan merakla sordu:
- Ne o, Rozalina'yı unuttun mu Feride?
Feride bir parmağını yüzüne dayıyarak düşünmeye başladı:

süre

,,
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-,._. Rozalina, Rozalina ... Hatırliyamıyorum. Rozalina isminde bir kız tanımıY()ruID ki.
Çocuk mu oldun Feride, biraz kendini topla bakalım, daha dün mektuplaştığın bir
nasıl oluyor da bugün hatırlamıyorsun?
·"' Feride tekrar düşünrreye başladı:
- Rozalina, benim mektuplaştığım kız, daha dün ... bugün tanımıyorum.
Joan içini çekerek gizli gizli ağlamaya başladı. Feride ihtiyar aşkının gözyaşlarını: silmek
yerinden kalktığı zaman, Joan' da yerinden kalktı ve onu elinden tutarak göğsüne bastı;
denizci durmadan hıçkırıyordu. Feride ihtiyar aşkının yaşlı gözlerini sildikten sonra:
Rozalina'yı şimdi hatırladım, dedi. Gözyaşların bana onu hatırlattı. Niçin bu kadar
essir oluyorsun Joan? Yoksa gözyaşların sana teselli mi veriyor?
Joan yaşlı gözlerle güldü. Sonra Feride'nin göğsündeki başını kaldırarak mendiline
erini sildi; kalbi, heyecanlarla çarpan kalbi bir derece sükün bulmuştu. Feride'ye uzun
11 Rozalina'yı anlattı. Gözlerini, saçlarını, vücudunu, sesini, bakışlarını velhasıl herşeyini
etti. Feride durgun bakışlarla Joan'ın gözlerinin içine bakıyor ve hep susuyordu. Joan
bitirdikten sonra:
- Şimdi iyice onu hatırlayabildin mi Feride? Diye sordu.
Feride engin bir hayal denizinde yüzüyormuş gibi gözlerini kırpıştırarak: mırıldanır gibi:
"-- Güzel, çok güzel bir kızdı, değil mi Joan? Diye sordu.
Joan elini Feride'nin kirpiklerine uzatarak onları tutmak ve bu suretle kalbinde duyduğu
teskin etmek istiyordu. Feride yalvaran gözlerle Joan'a baktı ve:
- Beni yalnız bırakmanızı rica edeceğim Joan, dedi.
Joan itiraz etmeden odasına geçti. Heyecanları henüz sükün bulmamıştı. Bu dört duvar
mda da sinirleniyor ve asabiyetinden durmadan pencereleri açıp kapıyor, odanın içinde
aşıyordu. Yine içinde uçsuz bucaksız bir ıztırap vardı. Yine içinde bir ölüm . d1.1y~
andığını hisseder gibiydi. Gözlerinde bir hayal canlanıyor ve içinden geleıı "b~ ~'?~
adan ona hükmediyordu. Bu hikmetin manasını bir türlü tahlil edemeyen ihtiypı- aş~
delirecekti.
Kulaklarına korkunç kahkahalar doluyor ve bu sesi tanıyacakmış gibi .~~~şJ-ih~~~~ipi
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erin dolaştığını
görür
gibi oluyordu.
hyordu.
Nefeslerinin
· tıkandığım,
kalbinin heyecanlarla çarptığım·,··· g.·.o·..·• ·.• .·z•·. •.·ii.
•·._•·l.· ·.e•·. ·.. .••rın•·.- ·/.•-· • ·.•iiri>iC
·.• . ·•. •·. •_d·. •. • .• ·._• e·. • ·.•· .•· • ·•.-•· ._ •-·._ .•· s ·._ •.· .e• .· •. · ,()iiii<
.·• ._•·.ç •·._•· . •·.-•·.e ·• ·.• .· .•·•·_..m
· ._· ._• .· -.•· •.·e• ·. ·_.·•.. 1.:·.•._·.•·..gı·~•.- _•·. _.•·.• · • -.· .•· .•
- Hep ayni ses, ayni ses, diye söylendi.
Kulaklarını: saran. kahkahalar gittikçe çoğalıyor ve sinirlerini .Şa17~f)'~J:~~B ~~~\ciJllia.
·.•d_._•·· ..·.··.·.·.·.•_•·.·_·.· .

0

üıracaktı.
..;Bahçeye çıkmak
..•_ da. akl.·•_· ına gelmiyord.u. Bu do.·rt d11y_arın_.•. i<•<·J,·~~-\-\/.~-•_•w_~-;_)}_ ~~l)~fa.lctı?
· sıkılıyor, gözlerini durıııaclıın ?yna~yor ye içind'?ki sesle koıı~1t)'?f~1.1[.; i i.
/ . ••
Sen bir canisin ...• ·. Ölünr . köpriisiinde blllunq~~~> l.ll.1.M~i•. rii~~~].~.){~J:Jç.. ~-4iP
eceksin, Burada kaldığın günlerin birinde rn~
fa.Il.~"\'at7!~~(J~~>~l.1I.1./ insafsız
çesi altında can vereceksin. Soıı günlerinin mesut g<ry11l'?Şİ!lİ }~P)'()~~/R~rı.hemen terk
ip gitmelisin. İnsanlar bazen )'~ptıklarına . n~dinli.~ı~~~l~s~;:n_;f_•·•~-~.~- ~ÇJ:?jş/SllÇUJJ. cezasız
.yacağını da unutmaman lazımd_ır Joan. .
.. . • ..
Joan gülmek istiyor, fakat gülüşleri dudaklarınilitJ<il~J\ipİ.Pil(~J)'91."~ll:
Adam sen de, dedi. Ölecekmişim, sanki ölürseill nt! ç~?
aka.fbizi öldürebilecek
kuvvetin mevcudiyetine inanamıyorum ve inanmak.da. istfrrıİY9r1111·.
Feride'nin odasından gelen korkunç bir çığlığın heyecanıyla bir hızda salona koştu.

>

f

Ve Feride'nin odasına girdi. Genç kız yüzün koyun yerlerde yatıyordu. Joan Feride'nin
anına diz çökerek onun başım dizine aldı ve sapsarı bir hal alan bu yüzün üzerindeki solgun
.ıidakları parmaklarıyla uğuşturmıya başladı.
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-:-.. Ne oldun, ne oluyorsun Feride? Diye çırpınmayabaşladı.
.
Genç kız ölü gibi kucağında yatıyor, kalbinden başka hiçbir tarafı sanki nefes
yordu.Gözlerini okşsyarak kirpiklerini kımıldatmayaçalıştı. Fakat Feride her nedense ayni
de kucağında yatıyor ve bir türlü gözlerini açamıyordu.
Venüsüm, altın Venüsüm gözlerini açmayacak mısın? Diye yalyı:ı.r.rı:ı~ya başlıyan
bir türlü Feride'yi konuşturaınıyordu. Ne yapacaktı? Ne yapması. lazıp:ıclıf.. .Jqcl.Il
canlanıyor ve ne yapması lazım geldiğini bir türlü düşünemiyordu.
Feride yavaş yavaş Joan'ın kolları arasında kımıldamayabaşladı. İhtiyar aşık, Feride'ııin
erini açmak üzere olduğunu görünce sevindi. Fakat sevinci uzun sürmemişti. Çünkü
.e'nin başı sanki cansız bir halde Joan'ın göğsüne düşüp kalmıştı.
Joan heyecanlanıyor ve Feride'nin yüzünü tokatlsyarak onu ayıltmaya çalışıyordu.J:<'ı:ı.kııt
e adeta ölü gibi kımıldamıyor ve bir türlü gözlerini açamıyordu. Joan son bir gayret .:clalıa
Mtti. Ve Feride'yi kollarına alarak yatağına yatırdı; sonra soğuk su ile genç kızın solgllll
ünü yıkamsşa başladı:
·
Feride hafif bir hareketle gerindi. Gözlerini açtı ve baygın baygın Joan'ın yüzüne
ak güldü:
- Annemi nereye götürdünüz?
Joan yine müteessir olmuştu. Feride şimdi, de . annesinden bahsediyordu. Genç kız
erini açar açmaz niçin annesinden bahsetmişti? . F'akat.neydi o çığlıklar? Feride birisi
ndan tehdit mi edilmişti?Joan onun üzerine eğile;Mlc:
- Ne oldun Feride, niçin bağırıyordun? Diye sordu.
Feride hayret ifade eden gözlerle Joan'a baktı:
Ben, ben bağırmış mıyım? Diye kekeledi.
- Unuttun mu Feride?
Ha... Niçin bağırmıştım? Bir hayal görmüş olacağım. Fakat annem nP-ı-PvP
di yanımdaydı. Zambak saçlarında kırmızı bir gülle buraya geldi ve benimle
.uştu; sonra bir hayal görür gibi oldum ve çığlıklarla yere kapandım. Ben
adığım hayal pencereden çıkıp gitti.
Zavallı Feride neler anlatıyordu? Joan evvela ona inanmak istemedi;
ndisi de görmüştü. Ölüm yüzlü bu hayali yalnız Joan tanıyordu. Bu
.yaliydi. O meçhul adamın Feride'yi tehdit eden ve Joan'a saldıran auau.uıı
an böyle hayallerden hiçbir zaman korkmuyordu. Hayal şeklinde
okumak sırası gelmişti.
· - Feride kızım, dedi. Dün akşam seninle konuşan
Feride bir saniye düşündükten sonra cevap verdi:
Dün akşam benimle konuşan adam. Benimle
.tırlıyamıyorum.
Joan ısrar ediyordu:
- İyi düşün Feride, dün akşam, ak saçlı bir aaaım:tKonuştu.l!,l.llllf. ı..u.ı.uı.~µu-.µıu
Bu sırada korkunç bir kahkaha odanın
an büyüyen gözlerle başını çevirdiği zaman
adımlarla. onun üzerine yürüdü ve
İhtiyar adam kahkahalarla gülüyor ve güldükten
- Çöz o yumruklarını, ondan sonra karşıma geç.
Joan içindeki korkuyu atmıştı:
- Ne yapacaksın?
- Seninle bu akşam hesaplaşacağım. Feride'ye bugüne kadar çektirdiklerin. artık çok
mi? Onun çektikleri karşısında senin canını bile az görüyorum.
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...,.._ Aptal!
Acaba hangimiz?
Hiç şüphesiz siz.
Yoksa...
Artık kafi. Feride'yi korkunç uçuruma sürükleyen sensing. Sen aptal, sen...
Ak saçlı adam adeta gürlüyordu. Sesinin bütün kuvvetiyle haykırıyor ve bu haykıran .ses
denizciyi sarsıyordu. Joan büyük bir tehlike karşısında olduğunu anlamıştı.

Burada daha fazla durması manasızdı. Açık pencereden kendini bahçeye atarak .oradan
ak istedi. Ve düşündüğü gibi yaptı. İhtiyar sanki yirmi yaşında bir gençmiş gibi kerıdini
da pencreden bahçeye attı ve koşarak bahçe duvarına tırmandı. Arkasından patlayan
sesleri onu ürkütmüyor ve bütün heyecanıyle tırmandığı duvardan kendini vurulmuş·gibi
lmuş bir insan gibi duvardan caddeye fırlatarak sokaklarda bir deli gibi koşuyordu.
Ak saçlı adam kahkahalarla gülüyordu. Sükun bulan kalbinin heyecanlarını
ıştırdıktan sonra korkak adımlarla Feride'nin yatağına doğru yürüdü. Genç kız baygın bir
de yatağında upuzun yatıyordu. Ak saçlı adam parmaklarını Feride'nin solgun yüzüne
tarak onu okşamaya başladı. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlsyarak onun üzerine kapandı ve
sılarak gözlerinden sızan gözyaşlarını onun ipek saçlarına silerek sustu.
İhtiyar adam niçin ağlıyordu? Niçin Feride'ye karşı kalbinin temiz duygularıyle
abele ediyor ve onu korumak istiyordu? O da çok yorgundu. Yılların bir ateş gibi kalbine
tiği bu hasret bir marş halinde alevleniyor ve ona bir derece olsun kuvvet veriyordu.
du, hayatta çektiği ıztıraplar onu bu hale getirmişti. Feride'sini o bu
acaktı?
Alçaklar, nanıussuzlar, diye haykırdı ve yumruklarını sıkarak
helemeyebaşladı.
Bu güzel kızı bu hale getirenlerle bir bir hesaplaşacaktı. Annesini kaybe1:tik:t~ıi
idini ve tesellisini Feride' de arıyan bu adam acaba kimdi?
Feride gözlerini açarak ölü bir sesle:
- Biraz su, diye yalvardı.
Ak saçlı adanı şaşkın bir halde odanın içinde su ararken Feride
arak gözleriyle bardağı işaret ediyordu. Ak saçlı adam
ç kızın işaret ettiğibardağiıgördü ve bir kadeh su doldu.ta.ı.~
cusu gibi bir hızda kadehi bqşa.lttıktan
- Bir daha verir m,.,;n.,.,.?
İhtiyar adam
du ve ona suyu getirdiğini haber vereııcr
Hyle kadehi iterek suyu istemediğini
erine bırakarak tekrar Feride'ye koştu ve ateşler u,,uı~'"'
ladı. Feride'nin her geçen saniye biraz
Ne yapacağını şaşırmış halde düşünemzyen
- Acaba bir doktor çağırsam? Diye düşündü.
men sokağa çıktı. Ak saçlı ihtiyar adam evden çıkar çıknıaz .1Qll.ll .henıen k.,:ı;,ıdan salona
da Feride'nin odasına girdi. Feride baygın bakışlarla yatağında yatıyordu. Joan'ı
ısında görünce onun boynuna sarıldı ve yalvamısya başladı:
Kaçalım buradan Joan, kaçalım. Kaçır beni Joan.
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Joan, genç kızı kolları arasına alarak yatağından çıkardı ve' sırtına geçirdiği elbiseleriyle· · .•.
koluna girdi ve yavaş yavaş evden çıktılar. Nereye gideceklerdi? Joan sokaktaa geçen
siyi çağırarak Feride'yi otomobile attı ve şöfere:
..... En yakın bir otele, dedi.

Bu büyük fırtınadan sonra hayatları bir derece sükun bulmuştu. Artık kati kararlarını
iler. İlk vapurla Lübnan'a hareket edeceklerdi. Joan ilk. vapurun ne gün olduğunu
irmaya başladı; hafta içinde hiçbir vasıta bulunamayacağını öğrendiği zaman>çok
essirdi. Otele döndüğü zaman Feride'yi çok neşeli buldu. Böyle olmakla beraber gemi
da ona hiçbirşey söylemedi. Zaten Feride de bunu sormuş değildi. Yalnız Joan'u
:üğü zaman onun boynuna sarılmış ve yine annesinden bahsetmişti. Feride'nin içine düşen
evinci yıkmak istemiyen Joan, pek yakında annesine kavuşacaklarını söyliyerek Feride'yi
Ii etti.
Gece yemeği için salona indikleri zaman Feride siyah bir elbise giymişti. Joan onun
da mağrurla yürüyor ve genç kızın güzelliği adeta gururveriyordu.

Fakat salona girdikleri zaman Joan birdenbire kendini kaybederek Feride'nin kolundan
~ Ve yalnız olarak yürümeğe başladı. Salonun en tenha köşesinde oturmakta olan ak saçlı
yar onu ürkütmüştü. Onun burasını •da bulmasına sinirlenmişti.
- Allah belasını versin, diye kendi kendine söylendi.
Sonra Feride ile birlikte masalarına oturdular. Joan bu akşam biraz içmek ve neşelenTTle~
ordu. Garsona bir şişe içki getirmesini söyledi. Feride Joan'ın ne istediğini anlaın~§~·
dalgın bakışlarle etrafını süzüyor ve Joan'le konuşmuyordu. Halbuki Joan Feı.i.q.~~yi
gul etmek için söz açıyor, fakat Feride hiç de onu dinlemiyordu.
Garson masalarına içkiyi getirdiği zaman Feride tatlı bir tebessümle gül~ii.J.~~/~
üyordu, Önlerindeki kadehlerini doldurdular ve içtiler. Feride hastalandığın.g~B~X~.~~~~
damla bile içki koymamıştı. İlk kadehi boşalttıktan sonra Feride de neşt::ll;!IlIJl~.~+~9.~;,ıı::ı
ehini Joan' a uzatarak:
·
- Bir kadeh daha içelim, diye güldü.
· Joan da gülüyordu. Sevinçle Feride'nin kadehini dolduxdtı.
ihtiyar adama bakıyor ve Feride'nin onu görmesinden d~ k9.~~~m-l/"i~~~~1>p~ım
a çevirdiği zaman Joan onun önüne eğiliyor ve gen.ç lcı~ ~l,!7~}i8~~t1
. J:1J.7~~
inek istiyordu. İhtiyar denizcinin•içini bir korku sarmıştı.<13tı.•~g~1~;~.~jJ~~;~~ıt~ırsa
yapacaktı? Feride'den bir dakika müsaade istiyerekodasın.ı:ıiç~ıryt::ı~l?;,tı::1.9l;l§1I11..iizerine
arak geri döndü.
Joan yemekten sonra Feride ile kalktı ve bir sineJ:JJ.ay~~1i.•~ilı:n.!.~8Ic.~71di.)Somına
adar zevkle ve heyecanla seyrettiler. Otele dönmekiçinsiıı~'tc'İ7f~~~~¥1erişn:,~a.alcsaçlı
tiyar adamı yine karşılarında gördüler. Demek ki, o adıın a.d.uı1lc~ııqilerinita.kip.ediyordu.
oan artık bu şehirde tutunamayacaklarını hissediyor ve bir an evvel adayı terk etmeleri lazım
eldiğini düşünüyordu.
Otele yorgun denecek bir halde döndüler. Feride bu akşam her nasılsa evlerini sormuştu.
Bukadar gündür evlerinden bahsetmediği halde şimdi nasıl oluyor da evlerinden bahis
açıyordu. Joan bu akşam gördükleri filmin tesiri altındaydı.O, sözü değiştirerek:
- Filmi nasıl buldun Feride? Diye sordu.

-~~~~>it~i~;i~~·\~
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-. _ Filin, hangi film Joan?
Joan'ın yine içi sızlamıya başladı. Ağlamamak için kendini zor tutuyor ve Feride'nin
acak bu hallerine çok içerliyordu.
Bu akşam gördüğümüz filmi beğenmedin mi Feride?
H~ yalnız bir şeyini.
Nasıl?
İhtiyar aşkını öldüren genç kızın hareketini ve onun vicdan azabı içindeki son
L
ametini.
- Yazık, ben ihtiyar adama çok acıdım. Zaten insanlar 'hep böyledir Feride. Kalbini
n insanlar muhakkak kalpsiz kalırlar. Genç kıza sanatını veren ve onun ismine eserler
uda getiren bir sanatkarın büyük kalbini anlamayanbir kız bundan başka ne yapabilirdi?
Feride cevap vermedi. Joan da fazla yorgun olduğu için onu odasına bırakarak kendi
ma girdi. Hakikaten çok yorgundu. Hakikaten çok yorgundu. Soyundu ve yatağına girdi.
e girmez olaydı. Birdenbire gözlerinin önünde yine· o hayal belirdi, kulaklarında o
kıınç kahkahalar çınladı ve bir ses durmadan kalbine; ta derinliklerine hitap etrreğe
ladı:
"Bu yol ebediyyen senin için ayrılacaktır. Hiçbir zamaı; arzularına kavuşamayacak.sın.
am.aktanseni mahrum ettiğim an ben tekrar dün)'aya dönec~~-"
Joan kahkahalarle gülüyor ve yorganını başından aşağıya çekti ve kulaklarına gelen
leri işitmemek için kulaklarım tıkayarak sustu.
Kulaklarına dolan korkunç bir ses kalbini titretiyor ve yorganın altında Joan' a ecel
Ieri döktürüyordu. Yavaş yavaş başım yorganın altından çıkararak odaya baktı. Kapısı
sizce açılmış ve içeriye bir adam girmişti.
- Kim, kim o? Diye haykırdı.
Ak saçlı adam sessiz adımlarla odanın içinde dolaşıyordu. Yatağa doğru
an'r ellerinden tutu ve bütün kuvvetiyle sarstı. Joan korku içinde titriyor ve
i kalbi heyecanlarla çarpıyordu.
- Aman yarabbi, nedir bu felaket? Diye haykırdı.

Şimdi burada öleceksin. Elimden kurtulmanın imkansız uıuul-'.wıu.
,ulunuyorsundeğil mi?
Joan alık alık ak saçlı adamın yüzüne bakıyor ve acı tebessüml~fle
Joan'ın gülüşlerinden sinirlenmiş olacak ki, bütün
özlerinin içine öyle bir yumruk attı ki, ihtiyar denizci
Köpek gebereceksin, yaşamak senin için
ezasını ancak canınla ödeyebilirsin.
Joan titriyordu:
Fakat...
- Sus, uğursuz bunak. Biraz kendini topla ve vuwu..,
- Ölüm benim için bir kurtuluştur. Bir zamanlar
Ak saçlı adam çok heyecanlıydı:
- Kim bu Ferit? Diye sordu.
Joan kekeledi:
Feride'nin aşıklarından.
İnanmıyorum.
Feride' den sorabilirsin.
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şey ha b ı r-Lamı yo r ki.
Fakat Ferit'i çok seviyor.
O da ölecek, o da ölmelidir. Feride'yi bu hale getirenlerin hepsi de. cezalarını
9f1Yle ödeyeceklerdir.
- O yaşamıyor ki.Bir hava hücumunda öldü.
Ak saçlı adam bu masala inanmamıştı:
- Yoksa...
Joan hemen sözünü keserek:
Evet, evet bir hava hücumunda öldü, diye kekeledi.
Niçin bu kadar heyecanlanıyorsun?
Ne münasebet, bende heyecan namına birşey mi var?
Görmüyor musun? Bütün vücudunla beraber titriyorsun. Yoksa ölümden korkuyor
un? Yazıklar olsun sana; bu kadar fenalıktan ölümden niçin korkuyorsun?
Joan sözü uzatarak ihtiyar adamı oyalamak istiyordu. Yavaş yavaş yattığı yerden
.arak koltuklardan birine çöktü. Fakat ak saçlı adam işi uzatmak istemiyordu:
- Haydi, dedi, elbiselerini giy ve önüme düş.
- Bu kadar acele mi ediyorsunuz? Biraz da beni dinleyiniz. Buraya gelmemizin birçok
burl sebebi vardır. Onları sana anlatmak istiyoruı:n.. Peşinen söyleyeyim ki, Feride ile
· aramda.hiç bh'işe;y §3çm;iş değildir. Nee?Sözlerjm~jııaı:ımıyormusun? Bu kadar aptal
a. Hep hakikatlerden bahsedeceğim.
Seni dinlemeyehiç de vaktim yoktur.
- Fakat çok mühimdir.
- Haydi lafı uzatma, düş önüme dedim ya.
Joan adeta ihtiyar adama yalvarıyordu. Birdenbire gözlerinin yaşlarla uoıuugunu gvu.ı.u.•
.eılı sızılarla kaynaşan kalbindeki ıztırabı yenemeyeceğini hissediyordu. Baygın gözleI'le
lin odasında son bir gezinti daha yaptı. Gözlerinin önünden Feride'nin
u bırakarak ölmek, işte bu imkaıısızdı.O halde ne yapabilirdi? Bütün
üzerine saldırmak ve onu tımaklarıyle boğmak. Başka bir kurtuluş
unda? Bunun de kolayı vardı. Tabancasını onun başı ucuna koyacak
arak intihar ettiğini bildirecekti.
Ak saçlı adam hemen parladı:
- Ne duruyorsun? Yoksa yeni bir şeytanlık mı düşünüyorsuıı?
elimden kurtula.maya.çaksın.Son dakikalarını yaşıyorsun.
. Joan yalvarmanın ve, gözyaşı dökmenin bir
saçlı adamın üzerin~Jltll;l.dıve yumruklarıyle onu yere
fr el çabukluğuyle tabarıcasını çıkararak Joan'ı geriye fırlattı:
Kımıldama yakarını.. Alçajc, bu küstahlığınıı; cezasını
deyeceksin.
Tam bu sırada açık duran. A.apullll
:ntarisi içinde Feride kapının önünde . duruyordu.
anzara karşısında gülüyor ve gözlerini kırpıştırarak:
- Ne oluyorsunuz? Niçin bana kinder an71Pr1P hakıvorsunuz'i" Yoksa ikiniz de nefret
· saçıyorsunuz? Diye soruyordu.
Feride biraz daha yürüyerek odaya girdi ve ak saçlı ad.a.m.ın . ~linde•trıbancasını görünce
- __ Feride ... O hiç. bir

-
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- Ne o, silahla mı konuşuyorsunuz?
Birdenbire sükun bulmuştu.
- Al o silahı elinden. Yakışmıyor o silah eline.
Sonra katıla katıla gülmeğe başladı:
- Bu duello hep benim için mi? Allah aşkına söyleyiniz, benim için değil mi? Hayır,
orum; benim güzelliğim ve etim için.
Ak saçlı adam titreyerek güldü:
Öyle söyleme Feride; yalvarırım sana bize acı.
- Fakat siz kimsiniz? Size niçin acıyayım?
- Ben, ben ...
Ak saçlı adam kekeledi fakat kim olduğunu söyleyemedi. Gözleri yaşlarla dolmuştu .
.deki tabancayı cebine koyarak Feride'ye koştu ve dnu göğsüne basarak ağlamaya,
ıya başladı:
Öyle söyleme Feride, senin temiz kalbinden bu kadar fena sözler çıkacağını hiç de
· etmiyordum. Hem kendini, hem de bizi. IIIahvedi.yorsun.
Feride gayri ihtiyari göğsünde duran bu ak saçlı • başı okşamaya başladı. O da
ecandan titriyordu. Gözlerinin; yaşardığını ve >· y(lŞ.> dan:ılalannın yine içine aktığını

ediyordu. Yaşlı gözlerini silerek ak. saçlı · adamın başım göğsünden kaldırdı ve onun
yar yanaklarını sıcak ve temiz bir aızu ile. okşamıya başladı.
- Yazıktır... Her ikinize.de-yazıktır; benim için ölmenizi istemiyorum.
Ak saçlı adam acı bir duygununıztırabı altında inledi:
- Sen iyi bir kızsın; hem de çok iyi bir kız. Nasıl oldu da kendi kendini bu korku.nç
.un başına kadar sürüklemeğe tahammül ettin Feride?
- Hangi uçurum, ne oluyoruz, hangi uçurumdan bahsediyorsunuz? Sözlerinizden.l,i+
anlamıyorum.
Var anlama kızım. Zaten anlamanı da istemiyorum. Yanıyorum, içinıd.e...l:>i.r a.t~ş
vardır. Henüz lavlarını dışarıya atamaşan bir volkan gibiyim. Acı bana Feri<.i.~.
Joan da ağlıyor ve bu adamın hakikaten kim olduğuna meraklanıyordu. o da.1t'rr~~~j~
arından mıydı? İhtiyar bir aşkın ne kadar tehlikeli olduğunu .her~eşt~11-C}f~~~.<~~~
liyordu. Gözlerini kapadı ve bu hazing manzarayı görmek istemedi. Opllilx>~ ~~0,r~~ln~.
,rkunç bir sızı vardı. Birdenbire gözlerinde canlanan Ferit'in hayali}'~ q·H~8ı~ç;:p\p.tp..
.esiyle titredi. Feride, Joan'ın titrediğini görerek hemen ona koştu,yı:,/~Ol
- Babacığım, babacığım; benim zavallı babacığım, diye inlerrs.ftB
Ak saçlı ihtiyar adam bu manzara karşısında kendini. ttıt;3.tJ:ı'3)'~~Jf'i~&iJG~~~
yordu. Ak saçlı adamın odayı dolduran hıçkırıklan Feride'niııiii~~~~~g~t;~~i\~1.l,~pcırça
a ediyordu. Joan'm koll~dan kurtulan Feride ak saçh ihti)'~.~~~>g8~~~i;'Y7tkoşup
nun kollarına atılarak parmaklarıyle ihtiyarın gözyaşlanmsiJillı::ğm.J,ıl.Şl~J/X;/
cJ/•i'!Y>}·i > i < .
Feride iki kalp ortasında çırpınıp duruyordu. Gözyaşlan.fbiI'rq~ff~~g~~~\Qll~Jı::şı::lli
eriyor ve ıztıraplarını unutturuyordu. Hayatında yer alan bµ. iJq. ihtj.yıı.ı-iı:ı2~1P111/lıı::yı::çarıları
ında ne yapacağını şaşırmış bir vaziyetteydi.
Feride gözlerini kapadı ve birşeyleri düşünmek- istecli.xFalcat lıı:,ri/neğı:,nsı:,>hiç bir çey
.üşünemiyordu. Hafızasından silinen bütün mazisinin·•hasretiyleiçiyııp.ıyprye gözleri adeta
evleniyordu. Birşeyler yapmak istiyor, fakat ne yapmakisteq.iğini.de ,bilıniyordu. ,
Sessizce odanın içinde dolaşmaya başladı. Gözleri yaşlarla dolup boşalıyordu.
Birdenbire karşısında annesini görmüş gibi gözleri güldü, dudakları titredi. Sonra koşarak ak
adamın boynuna atıldı; ihtiyarı yanaklarından, gözlerinden öpmeye başlayan Feride' nin
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· e Joan sinirlenmişti. Fakat konuyu anlamaya çalışarak mukaddes oluyor ve Feride'yi
i kollan arasında öpmek, okşamak heyecanıyle tutuşuyordu.
Ak saçlı adamın kollarından ayrılan Feride, güzel bir şarkı ile oda:ıııniçindedönmeğe
adı. Bu akşam o kadar güzel ve o kadar ateşlendiriyordu ki, Joan kendini/tutamayarak
dıığu yerden fırladı ve Feride'yi göğsüne basarak hıçkımsya başladı. Ak saçlıadılıııda.bu
ara karşısında çok heyecanlı görünüyordu:
- Feride, benim biricik, temiz kızını.
Joan da:
- Benim altın meleğim, diye ağlıyordu.

İki ihtiyarın gözyaşları arasında heyecanlanan Feride, şarkısına ve dansına büzünlü: bir
e devam etti.
·
Feride'nin odaya girişi ak saçlı adamın bütün planlarını altüst etmişti. Feride dansını
· bitirmez onu alnından öptü ve saçlarını okşwarak:
Ölsem bile ruhum seni hiçbir zanıan yalnız lnrakımyacak:tır Feride, diyerek
ından çıktı.
Feride de Joan'ı yanaklarından öperek onu yalnız bınık:tı. Şimdi odanın derin sessizliği
de yalnız kalan Joan, kendi düşünceleriyle mücadele etmeğe başladı. Bu adada daha fazla
ayameyacaklarınıbiliyordu, Geri Lübnan' a dönmek zamanının gelip geçtiğini biliyor ve bu
teehhüre uğratmanın korkusllyl.~. adeta titriyordu. '
Korkunç buhranlar içiııd~yruıanıaktansabir an evvel burayı terketmeliydiler.
- Hele bir sabah olsun, diye söylendi. Evet, bir sabah olsun, ilk işim bir vasıta bulup
adadan uzaklaşmaktır.
Lübnan'a gidişlerini de iyi bulmcyordu. Fakat buradan başka gidecek yerleri umıı:ı.ı.u~
in, geri Lübnan'a dönmek mecburiyetinde olduklarını biliyordu. Joan bu aksam
:yecanlıydı. Kalbinde ve gönlünün derinliklerinde duyduğu sızılar onu
.ahvediyor ve üzüyordu. Ah bu buhranlar, bir hortlak gibi peşinden koşan korkunç
e birer çığlık gibi kulaklarını tırnaklayano fırtınalı kahkahalar.
- Daha burada ne duruyorsun? Ölümün adım adım etrafına
:örmüyorsun? Bu sevdadan artık vazgeçmelisin. Gönlündeki
eğilim, fakat genç bir kız kalbini elinde bir oyuncak gibi tutrn~a da
. Joan bu seslerin.perdelediği gölge altında ak saçlı adamın o korkunç
onun sesini duyuyordu.
·
DİNCİ BÖLÜM
Bütün bir gün vapur acentelerini gezerek Luu11uı1
lduğunu öğrenmeye çalıştı. Her girdiği yerde, ilk vası~
.uyunca çok üzüldü. Bu günün Pazartesi olduğunu düşünerek
üç gün vardı, üç uzun gün.
Öğleye doğru otele çok meyus bir halde döndü.
Feride pencerenin önüne oturmuş, caddeden gelip geçenıerı
. diğini galiba duymamıştı. Dalgın bir halde gözlerini caddeden
gülüyordu. Joan:
- Feride kızım, diye seslendi.
Feride kalbini tutarak:
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- Hah, sen misin Joan? Diye sordu.
-·-Benim kızım, niçin bu kadar heyecanlandın? Yoksa ...
- Hayır, hayır babacığım, ben artık anneme dönmek istiyorum. Burada yaşamaktan o
usandım ki, gözlerim hiç: bir şey- görmez oldu. Kendimi hiç de iyi hissetmiyorum; Yavaş

yıkılıyorum.
Sonra sesinin bütün hızıyle haykırarak çırpınmaya başladı:
Niçin attınız beni buraya? Bu günah cennetinin içinde herşeyimi kaybetmiş bir
deyim. Acımıyor musun bana Joan?
Joan birdenbire heyecanlanmıştı:
- Ne oluyorsun Feride? Diye merakla sordu.
- Daha ne olacağım Joan? Beni mahvettiniz, beni perişan ettiniz. Siz, hep siz, beni bu
.ciayahep siz sürüklediniz.
·
Feride çok sinirliydi. Kendini yatağa atarak sarsıla sarsıla ağlamaya, hıçkırmsya başladı.
.an koşarak onu saçlarından okşuyor ve ihtiyar denizci de Feride ile birlikte ağlıyordu:
Ne oldu sana Feride? Ne oluyorsun kızım?/Niçin .durduğun yerde bu kadar
lıyorsun? Yoksa gözyaşlarım sana saadet mi veriy9r?
- Hastayım Joan, beni yalnız bırajon,<sen....
Devam edemedi, durmadan hıçlqı:ıy9rctu.~.Joıınonun gpzyaşhırını silerek mırıldandı:
Perşembeye gidiyoruz Eeri<ie.
- Nereye?
- Beyrut'a.
Feride bir saniye düşündü:
- Hayır, hayır.orayc:ı. gitrn.ekistemiyorum.
- Fakat oraya gitrn.ekınecburiyetindeyiz Feride. Annen böyle istiyor.
Feride yine sayıklıyor ve rüya görüyordu:
- Beyrut, annem, arzu ediyor, fakat ben Beyrut' a gitmek istemiyorum.

Dilsiz olan ve bütün hayat facialarını saklayanbu kapılar.
- Fakat niçin Feride? .
- Çünkü bütün sırları saklırabildikleri için. Hani bizim
evi vardı. Ben o evdeki bütün. aynaları da parçaladım. Onlar
sırlarını saklamak fedalciı'lığ]Jıc:4ı .bulunmadan . sırıtırlar
korkmazlar, İşte bu yüzden bütün aynaları narcaladım ..PaJ.'Çalaın~
Feride acaba masal
hakikaten onun bir masal anlattığına Kt:nuını ınaııuuaııaa
Neler söylüyorsun ~••...;,.ı,,.')
Evet masal. Fakat
İnanmak istemiyorum.
Zaten sen bugüne kadar benim hangi sözüme inanmışsındır'? Benim sözlerim hep
sana masal gibi geliyor.
Joan Feride'nin daha fazla heyecanlanmasını istemiyordu. Sözü değiştirmek
düşüncesiyle sordu:
- Yemeğe inneyecek miyiz Feride?
Feride Joan'ın bu sualine çok sinirlenmişti:
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Yemek, yemek, hep yemek. Zaten bundan başka bu yaşta ne düşünebilirsin?
· - Ama da yaptın ha...
·
- Ne o, beğenmedin mi?
.,- Neyi beğeneceğim Feride? Sen bu ifadenle beni bir mide kahramanı yaptın. Doğrusu
sözlerini hiç de beğenmedim. Niçin beni bu kadar üzüyorsun Feride?
Feride katıla katıla gülüyordu. Onun neşelenmesine Joan da sevinmişti. Tuha.f sğzleyle.
zaman Feride'yi güldürmek ve eğlendirmek istiyordu.
Feride sana bir müjdem var.
- Hayırola,
- Evleniyorum.
Feride'nin kahkahaları odayı çınlatıyordu:
- Kırkından sonra azanı tebeşir temizlermiş Joan.
Şimdi Joan da kahkahalarla gülüyordu. Neşe içinde yemeğe indiler. Fakat Joan, yemek
onuna girdikleri zaman bütün neşesini kaybetmişti. Çünkü ak saçlı ihtiyar adam yemek
onunun bir köşesinde oturmuş içiyordu. Joan ihtiyarı Feride'ye göstermemek için:
- Yemeklerimizi odamızda alsak Feride? Diye sordu.
- Niçin Joan? Burada herşey tamam. Doğrusu burada yemeği tercih ediyorum.
Joan Feride'nin ısrarım hiç de beğenmemişti:
Fakat, dedi, burada yemek ... /Bilmiyorum ama beni çok sıkıyor. Bu havadan
anıyorum. Zaten monoton hayatı sevmeqiğimi çok iyi bilirsin Feride. Ne olur balkona
ka1ım, garson yemeklerimizi elbette<oraya getirmemezlik. etmez.
- Sen bilirsin Joan.
Salondan çıkmak üzere hazırlanırken Joan başını çevirdiği zaman arkasında ak . saçlı
.tiyar adamı gördü ve heyecanlı kalp vuruşuyle sendelemeye başladı. Ak saçlı ihtiyar adam:
- Ne o , benden mi kaçıyorsunuz?
Feride ak saçlı adamı yanında görünce gülerek elini uzattı:
Rica ederim, bizim hakkımızda niçin bu kadar kötü düşünüyorsunuz?
- Sözlerim size bu kadar mı tesir etti Feride?
Siz her zaman bizi kötülemek istiyorsunuz. Acaba bu so:LJ.t:Illl1LJ.Ç
· ssediyorsunuz? Fakat görüyorum ki, siz de ağır bir ıztırabın altında
ıyorsunuz.
Bugün beraber· yemek yememizi hakikaten candan arzu
eni reddetmeyiniz, yalvarırım size. Bu salonda sizinle vemek vemes; pıı::ıı;;ıııp

unutturacaktır.
- Çok mu arzu ediyorsunuz?
Feride manalı bir göz kırpışışe Joen'a baktı. Joan'ın solgun
Ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette olduğu yerde durmadan
Joan mütereddit bir hareketle:
- Nasıl istersen Feride, dedi.
Joan, manevi bir ıztırabın altında eziliyordu. Bu
karşıya gelmekten adeta sinirleniyor ve
gitti. Ak saçlı adam, Joan salonu terkettikten
masasına götürdü.

Nasıl? Güzel değil mi Feride? Diye sordu. Bu masayı senin için hazırlattım.
Beğendin mi?
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Feride manalı bir tebessümle ak saçlı adamın yüzüne bakarak: ·
-·-Geleceğimi nereden biliyordun? Diye sordu.
Hiç bilmez olur muyum Feride? Elbette öğle yemeğine ineceğini biliyor, hatta
sızlıkla bekliyordum. Geldiğine çok memnun oldum Feride.
Karşılıklı masaya oturdular. Ak saçlı adam çok heyecanlı görünüyordu. Halbuki Feride
·sbette sinirli ve o nisbette heyecansızdı. İhtiyar adamın ikram ettiği içkiyi her nedense
etti. Halbuki bu güne kadar içkiye can atan Feride, nasıl oluyor da bu anında ikram edilen
içkiyi reddediyordu?
- İçmiyor musun kızım? Diye ihtiyar adam tekrar sordu.
Feride içini çekerek güldü:
Niçin soruyorsunuz?
Merak ediyorum de.
Hayır içiyorum, fakat şimdi içmek istemiyorum.
Rahatsız mısın?
Belki.
Çok durgunsunuz?
Ya rengim?
.,(

Ne o, cevap vermediniz, galiba çok solgunum.Verenıli bir yaprak gibi solgun.
İhtiyar adam Feride'nin bu sözleri karşısında.lıeyecanlanmıştı:
- Neler söylüyorsun Feride? Niçin kendini bu kadar kötülüyorsun? Kendini bu kadar
fena hissediyorsun kızım? Aynaya baksana altın gibi bir rengin vardır. Gözlerindeki
nk, dudaklarındaki ateş, seni'rbir kat 'dalıa güzelleştiriyor.Niçin bu kadar ümitsizliği
üyorsun?
- Demek bana bu kadar çok acıyorsunuz?
- Anlaşımıyan bir his.
Feride gülüyordu:
- Yoksa sen de mi bana aşıksın?
Ak saçlı ihtiyar adam heyecanlanmıştı:
- Kötü bir kız olduğuna inanmak istemiyorum Feride.
Feride ihtiyar adamın hislerini bir türlü tahlil edemiyordu.
ğrenseydi; fakat sırrını saklıyan bu adam daha ne kadar
.•zlerini kırpıştırıyor ve ihtiyar adama bakmaktan
İsminizi bile
- Bu
- Siz anlamak istemiyorsunuz.
Feride yine sustu.
Feride, dedi. Bugüne
- Hayır.
- Resmimi de mi görmediniz?
Feride meraklanıyordu. Sırrın düğüm. nok.tasınırı. .çözülırıek
seviniyor ve ısrarla bu ak saçlı ihtiyar adamın
oruyordu. Fakat ihtiyar adam hiç de o
açınıyor ve Feride'nin sorgularına başka başka cevaplar
- Benim resmimi olsun bir yerde mutlaka görmüş olacaksın Feride.
Feride düşünerek:
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Senin resmin, hatırlamıyorum; hafızam hiç bir zaman, böyle bir resmi gördüğünü .
emiyor. Yanılmıyorsam bundan bir kaç yıl evvel bir gemide buraya gelirken gemide sizi
uüştüm.
- Hayır Feride, gemide beni görmüş değilsin. Ben buraya geleli ancak altı ay kadarbir
oluyor. Geleliberi de hep sizin peşinizde koşup durdum.
Beni mi seviyorsunuz? Siz de mi bana aşıksınız?
Feride...
Niçin susuyorsun, niçin cevap vermekten kaçınıyorsun?
Çok acı konuşuyorsun Feride. Senin bu kadar fena düşünceli bir kız olacağını hiç de
in etmiyordum. Demek ki ben görüşlerimde yanılmışım. Benim kalbimden taşan ve
iğimi saran ıztırabın manasını hiç olmazsa gözlerimden olsun okum yor musun Feride?
Feride ak saçlı ihtiyar adamın gözlerinin neınlediğini görüyor ve onun temiz duygulara
an kalbi olduğuna inanmak istiyordu. Hayatının korkunç bir uçurumda olduğunu
üyor ve zaman zaman kendi kendine lamt ediyordu. Şimdi Feride de ağlıyordu. İhtiyar
gözyaşları karşısında içinden bir·şe:yinkopup gittiğini hissediyor ve kendi
aşlarında adeta teselli arıyordu.

- Niçin ağlıyorsun Feride?
Feride içıni.çı:kerek cevap verdi:
- Ben artık fuhşun kanatlanmış bir kuşuyum. Zaman de ·en bu sürat hiç de vakit beni
ıtırdığı o korkunç rüzgarından geri çeviremeyecektir. Ben de her genç kız gibi hayatta yeni
· heyecanlar aramak hakkına sahibim. Ben de bu arzu ve bu sonsuz istekle hayata atılmış
t korkunç bir uçuruma yuvarlandığımın farkında olmadan hep kendimden bir, şeyler
.ybederekhayatle mücadele için çırpınmıştım. Fakat bu kadar kötü bir şekilde aldatılacağımı
ç de düşünmemiştim.
Nemli gözlerini silen Feride serin bir gönül havası içinde sözlerine şöyle devam etti:
Ben de her genç kız gibi temiz bir erkeğin hasretini çekiyordum. Benim de
ecanlarım ve gönül ıztıraplarım vardı. Ben de dudaklarımı dayeyacak ılık b
yordum. Fakat bütün bu arzularımı hayatta acaba bulmuş muyum?Hayır.
.an düşündüklerimle karşı karşıya gelmedim. Herşey benim düşüncelerim
kukla olarak çıkmıştır. Sonra bu kuklaların gölgesinde yavaş yavaş ben de
mayülünü ·gösterdim. Ne acı bir hayat hikayesi değil mi? Bu kuklalar
len ümitli bir ahenkle aşk masalları fısıldadılar; zaman zaman kalbi ·
.erek orada benimle alay ettiler. Fakat ben; ah ben ne tecrübesiz bir hayat yolcusu idim.
ütün bu kuklaların gerisinde saklanan ve hayatın iğrenç taraflarını bana bir elektrik halinde
renk ışıklarla gösteren o büyük yalanın esiri olmaktan kurtaramadılar. Her gün biraz
a kendimi onlara verdim, her gün biraz daha onları kendime yakın ve ılık bir ateş halinde
dum. Bir gün durmadan yanan bu ateş yığınının bir kül olup uçmasından korkuyordum.
Ak saçlı adam, salonu dolduran insanların gözlerine bakmaktan korkuyor gibi
özyaşlannı onlardan saklamaya çalışıyor ve bütün kalbiyle Feride'yi dinliyordu. Genç kız
er nedense bugün ilk defa olarak içini dökmek lüzumunu hissederek konuşuyor ve kalbinden
an bu büyük ıztırap yığınına ortak oluyordu. Feride nemli gözlerini silerek konuşmasına
evam etti:
Ben sizi çok iyi tanıyorum. Bir zamanlar sizde bu korkunç kuklalar arasında yer
ş bir masal kahramanıydımz. Benim için belki iyi kalpli bir insan olabilirsiniz fakat
him için siz de daha sonraları büyük bir tehlike arz etmeye başladınız. Siz de bir ejder gibi
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a çıktınız ve beni güya bu korkunç uçurumdan kurtarmak için mücadele ettiğinizi . . •
diniz. Doğrusu güzel bir aktôr olabilirsiniz. Kuvvetli bir sanat kabiliyetinizin udiyetini inkar edecek değilim. Bir zamanlar ben de şöhretli bir yıldızdım. Ben de hem
~ sahnesinde hem de hakikatın sahnesinde oynamış, alkışlanmış iyi bir kabiliyettim.
"' zaman yıldızımın söndüğü, hem de hayatın her iki sahnesinde de söndüğüne şahit
- Neler söylüyorsun Feride? Niçin bu kadar acı anlatıyorsun? Kalbimi paçll.lanıakve
bir meczup gibi zincire mi vurmak istiyorsun? Yalvarırım sana Feride, ne olur bu kadar
onuşmasan?
Feride oturduğu yerden ani bir hareketle kalktı. Fakat ak saçlı ihtiyar adam yaşlı
rle ona mani olmak için elini tutu:
- Nereye gidiyorsun Feride?
Yeni bir dünyaya. Bir üçüncü dünya bulmak için yeni bir yolculuğa hazırlanmak
ıuriyetindeyim. Yeni yeni aşıklar, yeni yeni sevdalar belki bana yeni bir hayat
'lıyabilirdüşünceleriyle yeni bir sefere çıkmak lüzfünunu hissediyorum.
- Biraz daha oturmaz mısınız? Ne olur Feride,.yalvarının sana, yemeğimizi bitirdikten
kalkarız kızım, olmaz mı?
Feride cevap vermeden oturdu ve ihtiyarın uzattığı içki kadehini bir hızda dudaklarına
rek midesine boşalttı.
İhtiyar dostum, diyerek tatlı bir sesle yeni bir masal anlatmaya başladı. Güzel bir
i yaptırdım. Beyaz yelkenlerinden durgun denizin kok.usutaşan teknesine hırçın denizin
,ükleri serpen, kuduran ve durulan bir yeni gemi. İşte böyle bir gemi içerisinde yarından
yok böyle bir yolculuğa çıkıyorum.
·

Fakat bu defa tamamen değişmiş ve başka bir insan olarak. Denizin
gamasallarını dinliyerek uzun bir yolculuk yapacağım.
Feride, bilmeden kendini yeni ve korkunç bir maceraya atıyol'Sunl
uluktan seni menetmek istiyorum. Bana darılrmyacağını ümit P<'l1v"m1rrı
beni dinlemek mecburiyetindesiniz.
- Ne o,sen benim hamim misin? Bu kuvveti kendinde nasıl
ve vicdana bir haksızlık değilm.idir.
Sen beni
Çocuk musun
Hayır ak saçlı ihtirard()~;
ata kavuşmuş olur. İnanmıy9r mt1s1.ımıı;7
- Fakat sen bu hareketlerinle önüme ua,ı::llll
- Bu kadar aptal olma.
rinde bu kuvvetten daha zalim bir kuvvet tasavvur edilemez.
- Düşüncelerin belki doğru olabilir.
:üşki.ilolduğunubiliyor musun?
- Siz bu sözlerinizle yağmur altında kalmış bir
gölde çırpınan bir kuşun ıslak
enedemeyeceğiniz gibi; beni de bu yolculuktan hiçbir
Çocukca fikirleriniz var Feride.
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- Olabilir. Fakat ben kendi kafasına
inanan ve onun çerçevesi dahilinde hareket-eden
·•.
.
ınsanım.
- O halde siz kuvvete kuvvetle mukabele etmesini bilen bir kızsınız.
- Ondan şüphe mi ediyorsunuz?
..- Ak saçlı ihtiyar adam nemli gözlerini son bir defa daha sildikten sonra yaralı bir insan
,i mırıldandı:
- Ben çıldırmak istemiyorum.
Feride kahkahalarla gülüyordu:
- Ne o, çıldırıyor musunuz?
- Feride.
Ak saçlı ihtiyar adam Feride'nin bu tuhaflıkları karşısında hakikaten çıldırıyormuş gibi
ar geçiriyor ve her geçen dakika kendini biraz daha deliliğin köprüsüne ulaştırmak için
ecanlanıyordu.
- Müsaadenizle gidebilir miyim?
Ayağa kalkan Feride, elini ihtiyar adama· uzattı. Ak saçlı adam da ayağa kalkmış
.tılan bu eli dudaklarına götürmek için adeta heyecanlanıyor fakat dudaklarına götüreceği
kalbinin üzerine basarak onun işitebileceği-bir seslekonuşuyor:
- Bu gemide bana da bir yer bulunmaz mı Feride?
Feride gözlerini kapayarak sustu; sonra dudajdarında beliren tatlı ve esintili bir
essümle:
- Hayır, dedi, başka aşıklarını var. Maalesef sizi gemime alamayacağım,
Sonra bir kuş gibi sıçraya sıçraya salonu terketti.
.

Joan, gemisinin güvertesine dayanmış ışıklı geceyi zevkle, heyecanla ve içinde soğuk
rüzgar dolaşıyormuş gibi titreyerek seyrediyordu. Feride iki gündür tamamen
anmıştı. Durmadan buhran geçiriyor ve onun de bir babası annesi oldu7
ederek bir çok isimler sayıp duruyordu. Bu isimler arasında Joan'ın tanı
ammadığı birçok kimseler vardı.Fakat her nedense Feride sık sık "Haluk" di
ediyor ve ondan bahsederken de gözleri yaşarıyor, rengi , bir, ~ll!Jal!
ıraklargibi soluyordu.
Feride'nin hergün biraz daha eridiğini hisseden Joan, onunla berabe
üncelerine hakim olan bir ruh haleti içinde zaman zaman kendi kemli
- Acaba bu romanın sonu nasıl bitecekti?
Joan'ın bütün ıztırabı ve kalp heyecanlan hep bu noktada toplanıyordu.
Hakikaten bu roman nasıl bitecekti? Bir facia içinde çırpınan bu temiz duygulu insanın,
yazısı acaba bu kadar kötü müydü? Fenalık yapanlar için hayatın başka bir yüzu
Imadığını, fenalığa karşı ancak kötülüğün mukabele edeceğini pek iyi biliyordu.

Acaba Feride hakikaten yeni bir hayat uçurumunda. mıydı? Onun ne kadar hassas, yani
denecek bir derecede hassas olduğunu pek iyi biliyordu. if akar bu hassasiyetin onu
felaketlere sürüklerraye kadir bir kuvvet olduğuna da inanmak.istemeyen Joan, korku ile yine
ve her ürperişinde de korkulu rüyalar görüyordu.
·
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Feride temiz bir kız olamazdı. fakat kendi nazarında dünyadaki insanların en temizi·
.e Feride'ydi. Joan'ın da kafasında zaman zaman tuhaf düşünceler, yersiz kuruntular ve
.yip şüpheler dolaşmsya başlamıştı. Çok geceler hep Feride'yi sayıklayarak uyanıyor ve
erinin karşısında Feride'yi tanımadığı yabancı insanların kolları arasında buluyordu.
ın duyduğu bu ıztırap verici vehimler belki de onun hayatına mal olabilecek korkunç bir
.yvetin yarattığı vehimlerdi.
Iztırapsız hayat mı olur? Diye söylendi. Zaten hayatın ıztırapsız tarafı yaş;:ın.n:ıaya
ğer mi?

Joan doğru düşünüyordu. Fakat içlerine dolan ve küfe küfe taşınabilecek kadar çok olan
ıztırabın; onlar için artık bir tehlike arz etmeğe başladığı süphesizdi.
Joan bundan bir kaç yıl evvel ayın berrak ışıkları altında, bir geminin güvertesinde
lak bir kadının ihtişamlı vücudunu hangi tesirin altında kalarak seyrettiğini hatırlıyor ve
.di ıztıraplarına yüklediği acının azabı içinde geçmişteki hayalleriyle bir derece olsun
elli buluyordu. Joan hayatın ne çetin bir mücadele olduğunu şimdi anlıyor ve atıldığı bu
fa içindeki oynadığı rolün zorluğunu ancak şimdi takdir ediyordu.
Azap saadetin kardeşidir. Iztırap ise iç dünyadaki meyvelerin en olgunu ve en
isidir, Joan'ın hislerine hakim olan bu kuvvet zaman zaman yarı bir ilah mertebesine
eltiyordu. Tehlikeli bir hayata hazırlanmak mecburiyetinde olduğunu hisseden Joan,
iyor ve korkudan büyüyen gözlerle denize b~
~~~ta. nef.:ret ediyordu.
Birdenbire gözlerinin önünde bembeyaz bir hayal gibi ak saçlı adamın beyaz başı
ründü, Joan rüya görmüş gibi gözlerini ovuşturarak dikkatle baktı. Evet, gem.inin ön
da duran adam, hiç şüphesiz ak saçlı adamdı. Fakat onun buraya nasıl geldiğine
raklanıyor, içinde dolaşan şüpheli bir heyecanla onunla konuşmak istiyordu. Gem.inin ön
doğru yürüyerek ak saçlı adama seslenmek istedi. Fakat içindeki heyecan ve korku
nedense ona mani oluyordu.
- Adam sen de, dedi, ne çıkar; onunla ilk defa konuşmuş değilim ya. Ne olursa <>l.sµp.
akşam onunla bir kere daha görüşüp, konuşmalıyım.
Fakat bir türlü ayakları onu sürükleyip ak saçlı adamın yanına götüremiyordll+J?a:r.ıIl~
acağını şaşırmış bir vaziyetteydi. Bir türlü kendi kendine karar veremiy<>.r,
~~~t
.esi lazım geldiğini düşünemiyordu.. Kamaraya koşarak Ferid. e'y~ ~,P_····.~•••·.··_v.>e_••··./~-~ı._·.····0[.•ı.azını._?_'i<_.• _• . •.<_~_l.·.
nasıl? Feride onun burada olduğunu bilmemeliydi.
. • · • · · • .. < i iti i/Y !\
c
- Ne çıkar? Diye .düşündü. Feride onuıı burad,.pl~1t~'1.~~~~~:~/i~~)~~~~k~
giyer? Gidip Feride'ye ontın.b~
bll. g~~~g!~-~~~m~~~i~fT'i\.YE;ı::rn~.p.'y:İlID..
Koşarak merdivenl.er~~n indi ve •· heyeçaııleJ.. F~riB~)ıirı ~~~lil~!(~~~+>. ~ıı9{ kız
amarasının penceresi lcarşıstpa.: J>.~~····•B<.l.}"gtn. .• bayRlil(~~.ı~:~}"B~:]~~;/i<t!~I1•g~len·•tatlı
ir sesle şarkı söylüyordu. Joan' ıheyecaı:ılı1:,ir. ha.Idek~ısµıc.li:rgq:ı:;µı:ıc.~ ll'.l.~
sordu:
Ne var? Ne oluyorsun Joan?
Hiç, hiç rnrw yok Feride.
Ya bu heyecan?
Hiç canım, denizde büyük bir balık gördüm da...
Feride kahkahalarla.gülüyordu:
- Ama ne yaptın ha, sen hiç balıktan korkar mısın Joan?Eski bir denizci, hayatının
ıçte birini denizlerde geçirmiş bir adam, nasıl oluyor da. balJ.lg.µı korkuyor? Doğrusu ben bu
alana inanmadım.
Joan, Feride'nin doğru dürüst muhakemelerine cidden sevinmişti. O ilk defa olarak
oan'la böyle mantıklı bir şekilde konuşuyordu. Hastalandığı günden bugüne kadar
:malayan Feride'nin bu akşam sözlerinde bir mucize, bakışlarında ise adeta bir meşale
örünüyordu. Joan içini çekerek kendi kendine:
'

.n~~~

>/
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- . .Demek ki artık o iyileşiyor, diye mınldandı.
Feride Joan'ın durgunluğunu merak etmişti .

.,
Niçin susuyorsun Joan? Diye sordu.
Benimle alay ediyorsun da şaşırdım doğrusu; sana nasıl cevap vereceğimi
ünüyorum.
Canım sen cevaptan aciz birisi değilsin ya.
- Güzel, çok güzel konuştun Feride, gel seni alnından bir kere daha öpeyim.
Öpmek mi? İşte bu imkansız. Artık kendi topraklarımıza girmiş bulunuyoruz.
aha burada tövbe etmiş bulunuyorum. Onlar hep günah cennetinde yaşanmış ve bizim
birer masal olmuş eski hikayelerdi. Ben artık o eşki hikayeleri yeniden yaşam.ak
miyorum.
Fakat ben .
- Evet sen .
- Baban değil miyim?
Feride yine kahkahalarla gülüyordu:
O da bir zamandı. Yani günahcennetinde yaşadığımız zamanların komedisi.
Ya şimdi?
Şimdi aşk beldesinden uzak sarayların sultanıyım.
Ya ben?
Para ile satın alınmış kölem.
Joan de kahkahalarla gülüyordu:
Günah cennetinin altın Venüs'ünün ve saraylarının bakir suıtanınmsoıesı uJJJ..lıııı..
için yeni bir dünya keşfetmek kadar muazzam bir iştir Feride.
Köleliği Kabul ediyor musun?
- Venüs sarayının kölesi olmak bana gurur veriyor.
- O halde saçlarımı tara.
Joan Feride'nin uzattığı. tarağı eline aldı ve onun altın yığını halll:ıc:t~Jq.
... tarak taramıya başladı. Bir köpük yığını halinde
,pmek hasretiyle yanıp tutuşan Joan, gayri ihtiyari cucaxıarın» Qlll~4
enç kızın başını göğsüne çekti. Feride sert bakışlarla
· - Yasak:! Diye bağırdı.
Joan hayretle Feride'nin y(izütıeı>a.k'1!ak:
Anlamıyorum.
Memnu meyveler
Bir bahçevan
Bir köle de
Fakat...
Hayır bu kanundur!
Ben böyle bir kanun tanımıyorum.
Kurallar bile kanun dışı çıkmak selahiyetine .haizıdeğillerdir.
İşte bu imkansız, kral kanunsuz bir adamdır. Bir memleketin kanunları kralın
ükümlerinden sonra gelir.
O halde.
Şimdi ben de bir kralım. Venüs sarayının bir kralı.
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Feride katıla katıla gülüyordu. Fakat Joan'ın ona korkulu' gözlerle baktığını görünce
· ihtiyari başım ihtiyar denizcinin göğsüne uzattı ve nemli gözlerle ona yalvarırcasına
. Joan Feride'nin bu zavallılığına çok müteessir olmuştu. Onun bu halinde acınacak ve
tacak bir hareketin mevcudiyetini hissettikçe adeta kendini unutuyor ve bir masal
yasının rengarenk dekorları arasında buluyordu.
Ben çok fena bir kızım Joan. Hasta bir kız. Bu hastalığın her gün beni biraz daha
ip bitirdiğini hissediyorum. Gönül bağımda çiçeksiz kalan ağaçlarımın hasretiyle onlar gibi
de hergün biraz daha soluyorum. Bilir misin Joan, bu anımda neler düşünüyorum? Meğer
yaya gelmek de büyük bir ıztırapmış.
·

-

Teselliye muhtaç bir insan oldun Feride. Acıyorum sana.;
Bana değil, hayata gülmek lazım Joan. İnsanları bu hale getiren hayatın
tahlığıdır, Hayat öyle korkunç bir muammadır ki, onu halletmek imkansız bir felsefe
µammasıdır.İnsan hayata inandığı nisbette yaşarmış. Buna inanıyor musun Joan?
İnanmak, ben dünyada kendi kendime bile inanmıyorum Feride. Ben kendi
Iığımın mevcudiyetine ve yokluğuna dahi inanmıyorum.
- Büyük bir ıztırap içinde yaşıyorsun Joan.
- Ona şüphe mi ediyorsun?
Her ikisi de birdenbire sükı1n bulmuşlardı.Feride başını daha fazla Joan'ın göğsüne
ve içten gelen bir sesle tatlı bir nağmeler halinde birşeyler mınldanmıya başladı. Fakat
söylediğini ne anlatmak istediğini Joan bir türlü anlıyamıyordu.
- Daha açık konuşmaz mısın Feride? Diye sordu.
Feride yutkunarak nemli gözlerini sildi:

Ne olur Joan? Biraz da kendi kendime konuşmak istiyorum.
iyorsun? Galiba seninle darılacağız.
Joan ayağa kalktı:
Ben gidiyorum.
Nereye Joan?
Güverteye çıkacağım. Camm sıkılıyor. Zaten bu akşamvPrrıPll
Hayır
İmkansız,
· - Niçin?
Seni
Yalmz korkuyorum.
Ama da yaptın ha!
Beklemeyecekmisin?
Joan cevap vermeden
hırsızlıkla bekliyordu. Bu sırada kamaranın ımpusllllll
emen attı ve yerinden kalkarak kapıya
çeriye girdi. Ve Feride'ye bir mektup uzattı.
can' a uzattı. Joan da ayni heyecan ile mektubu ul\.uu=w.ı.ı.
kendine küfretti:
Halletmiş!
Niçin öyle düşünüyorsun Joan?
Halletmiş dedim, o kadar.
Bu mektup parçası sizi bu kadar mı sinirlendirdi Joan?
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- -Kimbuadam?
Tanımıyorum.
Hayret. Tanımayan bir adam nasıl oluyor da böyle bir mektup yazabiliyor?
Kim mani olabilir Joan?
Kepazelik.
Ona şüphe mi ediyorsun?
Yeni aşıklarından biri olmasın Feride?
Feride'nin kahkahaları ilk defa neşeyle ve sevinçle kamaranın boşluğunu çınlatıyordu.
- Ne o? Hoşuna mı gitti?
·
- Gitti ya. Yeni aşık bulduğuma sevinmedin mi?
Fakat Joan bu mektubu o ak saçlı ihtiyar adamın yolladığını biliyordu. Bundan başka
da Feride'yi tanıyan ve ona bu şekilde mektup yollsyan başka birisi olamazdı. Feride'nin
bir aşıktan bahsedişi onu hiç de heyecanlandırmamıştı.
- Hazır mısın Feride?
- Evet Joan, çıkabiliriz.
Feride Joan'ın omuzuna asılarak kamaradan çıktılar. Ve doğruca salondan geçerek
·divenleri tırmandılar, biraz sonra da soluk soluğa güvertenin tenha bir köşesine oturdular.
ride bu akşam sigara içiyordu. Joan'le beraber ve onunla atbaşı sigara içen Feride'nin bu
' ihtiyar denizciyi güldürüyor, fakat ona hiç de itiraz etmiyordu.
Yine tiryakilik damarın tuttuFeride, dedi.
- Ne o ayıplıyor musun?
- Ne münasebet? Bilakis memnun oluyorum. Bana yardım ediyorsun.
Feride sigarasının dumanlarında,
gözlerinde bir karanlık denizin ay ışıklarıyle
dınlanan köpüklerini seyrediyor ve denizin havasını içine dolduruyormuş gibi, derin derin
fes alıyordu. Onun sigara dumanlan arasında, denizi seyredişinde başka bir ihtişam, başka
,ir gurur seziliyordu. Joan ayağa kalkarak Feride'nin önünde durdu. Feride ~1ş111d.a..ğ.~

ôan' a bakmadan:
- Yine nöbet mi alıyorsun Joan? Diye sordu.
- Şüphesiz; aşkın sarayının melikesi karşısında nöbet almak, benim için. bil:. ~gtj.r.
ilhassa bu sarayın mutlak hükümdarı karşısında bulunmak ...
Feride'nin kahkahaları denize dökülüyor ve ihtiyar deni:zciniıı.rı.eş~şwi:~
oan niçin Feride'nin önünde durmuştu? Birdenbire gözleri.aj<.•.şı:ıç~~~~fl'.1.]P.;!sı •·
eldiğini gördüğü için Feric.!e'.nin öniine set çekmek iştiyor ~e rP~~.~p::g·
Feride'nin
önünde
d.i.ro
.... d. ik.•.•. .• d.·uru· . ·····y·o·· rd
.•.• •·. . u.·.·.·.·F•· · ·.· .e· ·n· ·. .·d·.·.e..• J. o.•.a....·n•...
.'· ·. ·.ın·. ·.• · .· .· ·. •.<id.•·• •·al
.· • ·. · .• .>•gın.• .·•. • ·.• ·• .·•. • ·. •·. iif!i
•·.• · ·•. ·• .·• b•·. •a.kı· . •·. •·.• .·• .· •. ·.• . • ·. ·. ş·. /•·. •·. ·. -.
.çibi
uştuğunu
görür
gibi.oldu;
- Fakat sizi çok durguııve .dalgın görüyorum Joan, dedi.
- Ama da yaptın ha .İçinıc.!e(llÇllŞ.cµlrenl<leri, neşeri.~~
bu kadar
ahmak olma bakiyim.
· • ·• · .·•
iii <Li( / ii i ·
- Güzel taraflarının bulunduğuna inanmak .istiy91J.1I1.1 J9.~yli~t ~~ırr zaman fena
taraflarının güzel taraflarını mağlup ettiğini de bilıniyorq~ğiliııı.
Feride de ayağakalktı ve gülen gözlerle Jo@' ı:ı s.9.kBI~;
Sen de beni seviyorsun değil mi Joan? B.ıı. ~
f~.p~J<;~~ğa. lgıı"şf sen de benden
istiyorsun, bunu gözlerinden ve sesinin · titriyeıı. ah~rı.giııdeııyaıılıyorum. Doğru
konuşuyorum değil mi Joan?

~~{~~~~~~ı-~~14~,

- Daha çocuksun Feride.Hem de 12 yaşında bir melek. Fakat bir bebek oluşun bilsen
sana ne kadar yakışıyor. Gözlerinin süzgün ve sabit bakışları karşısında bu dünya üzerinde
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edeımyeceğin bir insana tahayyül edebilir mısın Feride? Fakat ben hiç de semn
ündüğün gibi bir insan değilim. Ben senin güzelliğinin hayranıyım. Ve beni kendine esir
en bu güzellik, bana yalnız yaşamak iradesi veren bir kuvvettir. Beni bu kuvvetten de
etmek istersen buna bir diyeceğim yoktur.
Joan'ın sözleri Feride'ye çok acı bir şek.ilde fena bir tesir yapmıştı. Kendini kaybederek
andı ve başının döndüğünü, gözlerinin karardığını hissederek tekrar sandaliyesinin üzerine
ktü. Joan merakla ve heyecanla onun üzerine eğilerek:
- Ne oluyorsun? Birşeyin mi rahatsız Feride? Diye sordu. 1

Feride bir yılan gibi oturduğu yerde kıvrılarak sönük bir sesle mırıldandı:
- Sözlerin bana çok tesir etti Joan. Niçin bu kadar acı konuşuyorsun?
- Sultanım bu kadar mı heyecanlandı?
Joan bu sözleriyle Feride'yi güldürebilmişti:
Emirlerime itaat etmek mecburiyetinde olduğunu umıtuyorsun.
Hayır Sultanım, emredersiniz.
Şimdi buradan uzaklaşmanı istiyorum.
Ne o beni çalacaklar mı?
Ondan şüphe mi ediyorsun? Altın bir meleği herkes kapar.
Fakat onun zehirli bir yılan olduğunu. bilenler, nasıl oluyor da koyunlarına
bilirler?
Joan baygın gözlerle Feride'ye bakarak güldü:
- Bu nasıl söz Feride?
Feride de gülüyordu:
Nasıl söz olacak? Hakikatı söylüyorum.
Fakat bazı yılanların sevimli olduğunu da biliyor musun?
Ne münasebet, hiç yılan sevimli olur mu?
Şüphe mi ediyorsun? Bir çok memleketlerin yılanları sevimli olurlarmış.
ılanların bazan öyle cazip gözleri ve öyle tatlı ıslık atışları varmış ki,
ık bile olurlarmış.
- Ben böyle bir yılan mıyım Joan?
- Yılanların sultanı, aşkların melikesi.
Feride kahkahalarla gülüyordu. Feride'nin uzayan Ka11lUUli:1J.w
aşladı. Çünkü onun kahkahalarını işiten ak saçlı adamın
oan'ın korktuğu başına.
umanları arasında ak
.enizcititriyordu.
Ne oluyorsı
Bilmiyorum içimde
Yanı."?
Meçhul bir korku.
Sebebi?
Rüya gibi birşey, geçti, geçti ... Şimdi tarnrunen. _ ...
Fakat merak ediyorum Joan, bu korku birdenbire nasıLolq.uda içine girdi?
Tuhaf bir his Feride; aldırma, şimdi hiç
Feride'nin de içini bir merak sarmıştı. Joan'ın birdenbire hastalandığından ve ağır bir
tehdit karşısında bulunduğundan şüphe etmeğe başladı. Şimdi Jean'ın da bakışlarında sayısız
renkler uçuşuyordu. Feride bu renkleri tetkik edemeyecek kadar yorgundu. Başını Joan'ın
göğsüne dayadı ve tatlı bir sesle:
- Bir bardak içkinin hasretini çekiyorum Joan, dedi.
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.Yine mi içeceksin?
Müsaade edersen evet.
Ya etmezsem? .
Sultanın emrinden çıkı]mgyacağıru unutma.
ikisinin de kahkahaları denizin dalgalarında

cazip sesler çıkararak . uzaklara

ıyordu.
Feride nazlı bir gece kuşu gibi Joan'ın önünde kanat çırpıyor ve genç kızın işve.saçan bu
keti ihtiyar denizciyi adeta çıldırtıyordu. Joan onun bu hareketlerine
dayanamayarak
l

de'yi göğsüne çekti ve boğuk bir sesle:

·

- Beni çıldırtmak mı istiyorsun Feride? Diye mırıldandı.
Feride hakikaten çıldırtıcı kahkahalarla Joan'ı heyecanlandırıyordu. İhtiyar, meçhul bir
rin altında kalarak dudaklarım gayri ihtiyarı genç kızın dudaklarına uzattı ve onu öpmek
çırpınmeyabaşladı. Fakat Feride çevik bir hareketle Joan'ı göğsünden iterek geri çekildi
ülen gözlerle ona bakarak:
- Memnu mıntıkaya girdiğimizi daha evvel söylemiştim zannederim, dedi.
Joan mahçup gözlerle Feride'ye bakarak birşeyler söylemek istiyor fakat hafızasını
lıyarak kelimeleri yanyana getirmekte adeta zorluk çekiyordu. Joan çırpınıyor ve Feride'yi
kendine çekmek için heyecanlanıyordu. Fakat Feride sarsılmaz bir heykel gibi dimdik
.yor ve tesirsiz
bir · halde gittikçe aptallaşan Joan'ın hareketlerini kahkahalarla
ediyordu. Feride onunla:
- Canavarlaşıyorsun Joan, diye alay etti.
Joan mahçup gözlerle bakışlarım denize çevirdi ve haşin bir sesle:
- Hayır, dedi, hayvanlaşıyorum.
Joan'ın bu sözleri Feride'nin üzerinde acı bir heyecan uyandırdı ve sessizce
kularak:
- Joan, dedi, müsaade ediyorum fakat yalnız bir defa, anladın mı?
Joan'ın gözleri yaşlarla dolmuştu:
- Hayır Feride, dedi, ben çıldırmış bir adamım; daha
kendi kızına fena nazarla bakabilir mi? Ben dünyadaki (;rKı:::ıuı;aıu
lerinde ise. en bayağı bir kimseyını.·Affetbeni•Feride.
· Joan ışıklı gecenirı:çizgileri/ altında
.endi içinden kendi kendine
- Ben
Feride tükenen kahkahala:rıiıınduda.klaruıdııKırmu.r
- Hayır Joan, dedi, sen
.yatta senin kadar müşfik, senin
efkati görmemiş bir insan, ilk defa
güzelini, en heyecanlısını tatmış bulunuyor.
- Fakat ben...
a,ı;.;uuaıuı,;;;. kuvvet
İnsan bir buhran anında yaptığı en güzel bir
hissedebilir.
Fakat böyle bir hareket onun içinde saklanan gizli bir kötülüğü meydana dökmez mi
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- ·- Öyle düşünme Joan. İhtirassız insan yaratmanın imkansızlığını Allah bile ifade
iştir. Zaten bütün güzellikler, heycanar, zevkler ve nihayet aşklar hep ihtirasa dayanmıyor
?

Joan zevkle güldü, heyecandan duracakmış gibi çarpan kalbinin vuruşlarını dinliyerek
ldandı:
Bunun böyle olduğunu doğrusu bilmiyordum Feride. İlk defa olarak bu hakikatı
den öğrenmiş bulunuyorum. Bilsen bu sözlerinle beni ne kadar bahtiyar ettin Feride.
Feride bir sigara daha yaktı ve sandaliyelerden birinin üstüne oturarak· dakikalarca
.uşmadanhep denizi, geceyi, yıldızları seyretti. Sonra Joan'a dönerek:
- Fakat nereye gidiyoruz Joan? Bu yolculuk niçin? Diye sordu.
Joan Feride'ye yalan söylemek için birkaç dakikalık bir sükut geçirdikten sonra gönlü
· yalan söylemekten menetti ve hakikatı Feride'ye itiraf etti:
Çağırdılar Feride, gidip onlara hesap vereceğiz.
- Kim çağırdı? Neyin hesabı?
- Kıbns'a niçin gönderildiğimizi unuttun mu kızım?
Feride kederli bir sesle:
Gönül eğlendirmeye, aşk denizlerinin esaretli efsaneleri arasında dolaşmaya ve
bimizi dinlendirmeye gönderilmedik mi?
Joan acı acı güldü:
- Belki seni affederler kızım.
Feride heyecanla sordu:
Ne o suçlu muyuz Joan?
Sen belki hayır. Fakat ben hesap vermek mecburiyetindeyim.
Neyin hesabı? Kime hesap vereceksin? Boş ver.
Ben suçumu kafamın yokluğu ile cezalandırılacak kadar mühim buluyorwn

Feride oturduğu yerden bir hızda ayağa kalktı ve dudaklarında
üldü:
- Delirdin mi Joan, yoksa
- Acı bir .
.eşke dahaı
- Ben de
·ne günah cennetimize
Joan? Hem annemi
tiderek dümen
asını söyleyeceğim.
- İmkansız.
Niçin imkansız
Sultanın emirleri hiç reddedilir
Sultanın emirleri ve 1'..a.ıu.uııu.ı.
Nasıl konuşuyorsun Joan?
Beğenmiyor musun?
Kötü düşünceli bir insan olduğunu açığa vuruyorsun.
Evet ben kötü düşünceli değil, doğrudan doğruya kötü bir insanım.
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- .Yanılıyorsun.
- Güzel bir temenni.
Joan içinde taşan bu heyecanlarla Feride' nin ellerine sarıldı ve huzur içind(;! çl.ııd.aj<larına
" ·dü, meserretle öpmek isted, fakat Feride müsaade etrr;.~erek geri çekti. Genç kız
a.halarlagülerek:
- Memnu mıntakayı geçemezsin, diye Joan'Ie alay etti.
Joan Feride'nin bu son günlerdeki hareketlerine haddinden fazla sinirleniyordu. Q11ıırı
hallerine nasıl mukabele etmesi lazım geldiğini bilmiyor, elinde olmayan bir kuvvetle 011c1
ldırmak, onu kollarına almak, saçlarım boynuna sararak birlikte'denize girmek ve dalgaların
i akıntılarına kendilerini vererek başka diyarlara, başka iklimlere göç edip gitmek
iyordu. Bu aylardır içinde doğan benliğini saran ve tatbikini imkansız gördüğü bir
yecandı. Fakat her nedense Feride'nin ona karşı takındığı tavırlar karşısında bu
yecanlarını bir türlü teskin edemiyor, bir türlü sükun bulamıyordu.
Ölümsüz yaşanamayacağınıanlıyorum Feride, dedi.·
Nasıl, nasıl?
Seni de içime gömmek istiyorum.
Zavallı aşık, gözlerin bu kadar kanilalekeleniyor. Aptal, senin kadar aptal bir insana
adüf etmedim.
Evet ben aptalım, fakat senin aptalın değil, hislerimin ve müşfik duygularımın
talıyım. Anladın mı Sultan hazretleri?
- Sultanlık bana yakışıyor mu Joan?
- Saraysız bir sultan olmak, bilmem insana gurur verir mi?
Joan sinirleniyordu. Fakat Feride durmadan gülüyor ve güldük sonra da Joan'ın öfkesi
ir kat daha artıyordu.
Kalbimdeki saraya giremediğin için, şimdi de beni kötülüyor musun Joan?
Sarayın da senin olsun, kalbin de.
Memnunum.
Başka başka insanların hasretini çeken bir kızın kalbine girmek, vı;;llll~J.
ılgınlıktır.
Aptal dedim ya
- Bir yılan gibi etrafına zehir dökmekten zevk mi
O akşam Joan'le · Feride hakikaten birbirlerine
mıişlerdi. Fa.kat bu kavganın ne kadar devam edeceğ
er ikisi de merak ediyor-ve.merakla birbirlerini sevredi vvua.ı.\.u.
- Beni niçin bu kadarkôtülüyorsunJoan?
Kalbini bakışlarına
.üşahede ediyorum
adar yanılacağımı ve ınsanıarııı
avvur etmemiştim.
- Bir buhran meseıesı uı;;uu~mu.
uhran meselesidir. İnsan
perdelendiğini ve etrafını karanlık uuımuııa.ı.
saadetin şarabım içtiğini zannederler. Bu
ölümü tercih ederler. İşte ben hayatta hep
- Bu bir hastalıktır, şimdi buna inanıyorum. Bu hastalığın önüne geçecek hiçbir insant
kuvveti yoktur.

335

..,

- ... Doğru söylüyorsun Joan. Bu çok acı ve çok tehlikeli bit hastalıktır. Bu hastalığa · · •
an insanlar maddenin esiri, maneviyatın · da kölesi olurlar. Onlar hiçbir zaman
reketlerini tahdit edemezler. Hep rüya içinde yaşarlar ve gördükleri bu rüyadan.<datatlı ve
yecanlı zevkler duyarlar.
/ - Bunun başka bir ismi dalın vardır. İnsanlar bu gibi kadınlar doğuştan günaha gönüllü
mini verirler.
- Zannetmiyorum, annemin bir günahkar, babamın bir aptal olacağını hiç de tahn:ıin
iyorum.Eğer bu düşüncelerimde yanılıyorsam, veya hayatlarını bilmiyorsam büi suç
arındır. Beni hayata günaha gönüllü olarak getirmenin büyük suçu onlarındır/ Fakat
.utmaki, muhakkak surette suç cezalanır. Yani dünyada cezasız kalnrşan hiçbir suç yoktur.
- Onlar yaşamış olsalar da, işledikleri suçun cezasını seninle çekeceklerdir.
Fakat böyle olmakla beraber, hayatta suçsuz hiçbir insan· tasavvur edemezsin.
azan suçsuz kimselerin de cezalandığı olmuştur. Fakat bu cezaların sonlarında da onların
plerinde tecelli eden adaletin asaleti yer almağa kadir olduğunu ispat etmiştir.
- Uzun sürdü, böyle saçma felsefeleri sevmiyorum.
- Ama da yaptın ha, hayat bir yalanın felsefesi değil mi Joan? İnsanlar kendilerini hep
yalana kaptırmış bulunmuyorlarmı?
- Canı çıksın böyle felsefenin.
Joan oturduğu yerden kalkarak geminin başkasarasına doğru yürümek istedi. Fakat
. denbire aklına ak saçlı adam gelince, vazgeçti ve Feride'ye:
Çok yorgunum, dedi, kamaraya dönsek.
Daha erken Joan, canın mı sıkılıyor? Senin bu kadar tez uyuduğunu zannetmiyorum.
Bu akşam üzerimde ağır bir yorgunluk var. Yatmak istiyorwn.
Fakat...
Hayır, seni burada yalnız bırakmayacağım.
Niçin?
Kanatlanıp uçabilirsin.
Yine Feride'nin kahkahaları ve Joan'm sinirli hareketleri ...
CİBÖLÜM
0

Dalgaların duvarlarına çarptığı, akşamları yıldızlarle yıkanan küçük bir villa...Feride' nin
ki evi... annesinin gözlerini hayata kapadığı yer. Fakat Feride bu evin yabancısıymış gibi,
ir lıaftadaııberi ısınamadığım söyleyerek şikayet ediyor ve Joan'a k'?'4~c~7~,yerç
ötürmesi için yalvarıyordu.
Güneşli bahçesinde, çardaklaşan asma yaprakları altında banana kokuları içinde bir
mür sürmekte olan Feride, artık tamamen yalnızdı. Arada rnırJoan geliyor, onun eksiklerini
amlayıp gidiyordu. Lübnan gecelerinin efsanevi dünyalara açılan güzel dekorları arasında
eni bir hayat bulmak için çırpınan Feride, hergün biraz daha kendi varlığından birşeyler
aybettiğini hissetmeden yaşıyordu.
•
Bazı günler bahçeye çıkmadan hep salonda oturuyor, yabancı gözlerle etrafını gözden
eçiriyor ve buraya niçin kapatıldığını düşünerek üzülüyordu. Bir gün yine salona oturmuş
eteleri karıştırıyor, tefrikaları okuyordu. Birdenbire gözlerine karşı duvarda asılı duran bir
esim ilişti. Feride oturduğu yerden heyecanla kalkarak resmin bulunduğu yere koştu.
akikalarca bakışlarını resimden ayıramayarak dalgın dalgın bakındı. Bu resim birine
enziyordu. Feride'nin bu resmin sahibini görmüşlüğü vardı. Fakat kimdi? Bakışlarını bu
esimden dakikalarca ayırmadan dalıyor, bu evi, bu salonu, bu eşyaları düşünüyordu. Fakat
her nedense eski yuvasının hatıraları hayalinde bir türlü canlanmadan, bir gölge gibi silinip
kayboluyordu.
·
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Annesini bu dekor arasında zaman zaman özlediği oluyordu.· Başka duvarların hasretini · · •
kerek hep annesini sayıklıyor, dudaklarından oiıun ismini eksiltmiyordu. Bazan pencereleri
ıyor, dakikalarca denizi seyrederek hafif bir sesle güzel bir şarkı mırıldanıyor; ve kendi
ndine gülüyordu .

.,

İki günden t:en._Joanda görünmemişti. Dün gece geç vakitte kapısının vurulduğunu
ittiği halde uykusundan uyanıp her nedense kapıyı açmamıştı. Arada.bir kapının
duğunu işitiyor, fakat açmağa bir türlü cesaret edemiyordu, Günün birkaç defasında
pısının kimler tarafından vurulduğuna merak
etmiyor değildi. Bir defasında açmaya
yetlendiği halde, yine pişman olarak cevap bile vermedi.
Birdenbire aklına birşey gelmiş gibi pencerelere yürüdü ve denize bakan pencerelerden
· · ··' açarak caddeden gelip geçenleri seyretmeye koyuldu. Tarn bu sırada kapısının
lduğunu işitti. Pencereden başını uzatarak yola baktı, kapının önünde iki asker duruyordu.
unlar da kim oluyor? Diye düşünerek merdivenleri indi ve kapıyı açtı. Askerlerden biri:
- Girebilir miyiz Bayan Feride? Diye sordu.
Feride kendi adının nereden bilindiğine merak ederek kapıyı iyice açtı:
Girebilirsiniz... Fak.atburada...
Hayır merak etmeyiniz araştırına yapa.calfd.eğiliz.
O halde ...
Sizinle görüşeceğiz.
Buyurunuz.
İki asker sert adımlarla içeriye girdiler ve doğruca merdivenleri çıkarak salonda
turdular. Feride de karşılarındaki koltuklardan birine oturmuştu. Kapıda konuşan askerlerden
iri Feride'yi isticvaba başlıyarak birçok sualler soruyordu:
Buraya Joan isminde birisi geliyor mu?
Geliyor, fakat niçin soruyorsunuz, o benim babamdır.
Güzel.. Her akşam geliyor mu?
Hayır, bazı akşamlar.
Sizin başka bir arkadaşınız var mı?
Çok, hem de pek çok. Şimdi sizler de benim arkadaşlarımsınız.
iğer arkadaşlar sizin · gibi gelmiyorlar.
Ayakta duran asker merakla sordu:
Bunlar nasıl arkadaştılar?
Anlıyamadım.
Yani genç mi, ihtiyar mı? Kız mı, erkek mi?
Her çeşitten, genç de var ihtiyar da.
Not alan asker söze karıştı:
Bunlar buraya ne maksatla geliyorlar?
- Beni eğlendirmek için.
- Güzel.
Ayakta duran asker tekrar sordu:
- Bunlarla dostluğunuz uzun
Fakat o kadar çok insan,
edemiyorum.
Not tutan adam:
İsimlerini söyliyebilir misiniz?
- işte bu imkansız.
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- Kız arkadaşlarınızın?
.
- ·--Gülsün, Safinaz, Orient, Fato, Deliver ...
Feride daha birçok uydurma isimler sayacaktı, fakat not tutan asker ona mani oldu .

Kafi, Rozalina isminde bır kız tanıyor musunuz?
Feride bir saniye hafızasını yokladı:
- Rozalina, Rozalina. Tanımıyorum.
Ayakta duran asker sert bir hareketle ve tok bir sesle konuştu:
- Nasıl tanımıyorsunuz?
Tanımıyorum, ben Rozalina isminde bir kızı tanıinıyorum. Benim böyle bir

.L-

adaşını yoktur.
İki asker hayret ifade eden gözlerle birbirlerine baktılar. Sonra Feride'nin anlamadığı bir
e birşeyler konuştular, birşeyler münakaşa ettiler. Ayakta duran asker Feride'ye doğru
rüyerek,onun gözlerinin içine baktı ve alay eden bir sesle:
- Suç ortağınızı nasıl oluyor da "tanımıyorum" diye ısrar ediyorsunuz?
Feride hayretle ayakta duran askere baktı:
Suç ortağı mı? Hangi suçtan bahsediyorsunuz? Ben ne suçluyum ve ne de suç
"un vardır.
·
Not tutan asker Feride'nin sözlerini kağıda.1:ayclettiktensonra:
- Demek ki siz masum bir kızsınız? Diye sordu.
- Günahım olabilir, fakat suçum yoktur.
Ayakta duran asker:
Günahınız güzelliğiniz karşısında bir suç arzetmez.
- Demek siz de...
-

Feride sözünü bitiremedi, çünkü nemli gözleri birdenbire dolup ü:1.:)1111.:ıu.
ağırmak ve bu iki askerin üzerine saldırarak onları boğmak ve
triyordu. Fakat bunu nasıl yapabilirdi? Kapıyı açmamış olsaydı hiç şüphesız
lacaktı.
Ayakta duran asker:
- Gözyaşları... bir kadının gözyaşları, diye söylendi.
Not tutan asker onun sözlerini şöyle tamamladı:
. - Bir-mana ifade etmez cleğil mi dostum?
- Şüphesiz, şüphesiz.
Peride hakikaten sinirlenmişti. Gözlerini kap:.ya.nı.k
bağırrrayabaşladı:
Şimdi de benimle
suale tuttunuz? Çıkınız buradan, sız,ıı;::ı.-ı;;
Daha ne duruyorsunuz?
Sonra yüzünü avuçları içine
Ayakta duran asker ona biraz daha yaklaşarak saçıanmı.u1Jl\.uııu.u..
Siz buraya girmemize müsaade etmiş değilsiniz,
Hangi kanundan bahsediyorsunuz? Dünya üzerinde.aclaj~ti11}1:ü].<_ümlerine riayet eden
bir kanunun mevcudiyetine inanmıyorum. İnsanların kanun diye kuklalaştırdıklan hürriyeti
tahdit eden böyle bir kelimeye maalesef kıymet vermek istemiyorum.
Not alan asker:
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Eee, dedi. Lafı uzatıyorsunuz, biz buraya nutuk dinlemeye, felsefe yürütmeye · · lmedik. Sen yalnız sorduklarımıza cevap ver. Rozalina isminde bir arkadaşın var mı? Yok
? Buraya geliyor mu?
.,,_ Hayır yoktur ve buraya da böyle birisi gelmiyor.
Joan kaç gündenberi seni ziyaret etmedi?
İki gündür.
Nereye gittiğini merak etmedin mi?
Etmez olur muyum? fakat geln:ıedi.
Joan cezasını çekiyor.
Hangi cezasını?
Vatana ihanet suçundan mahkum edildi ve 5 yıl ağır cezaya mahkum oldu.
Hayır, yalan söylüyorsun. Joan. hiçbir zaman vatanına ihanet etmiş değildir. 'onu
örmek istiyorum.
Şimdi göreceksiniz, şato sizi de bekliyor.
Hangi şato?
İki yıl evvel ayaklarımızla gittiğimiz şato. ~e.de ç;ıbıık unutmuşsunuz?
Ben iki yıl evvel hiçbir şatoya &itıneclipı.
Şimdi annenizin mezarın.;:lgiqerg;il?i, .l(y11pi g911ltuıµz}~ 9raya da gideceksiniz.
Annemin mezarı mı? Arµıeın.ölmü.şn1ü?
Bilmiyor musunuz?
Hayır, annemi başka bir diyarda.bırakarak buraya geldik.
İki asker hayret ifade eden bakışlarla birbirlerine baktılar. Sonra ayal-taduran asker:
- Doğru mu söylüyorsıuıuz? Diye sordu.
Peride annesinin nerede olduğunu ve onun öldüğünü dahi bilemeyecek kadar mazisini
utmuştu. Fakat bu zavallı askerler onun hasta olduğunu nasıl bileceklerdi? Sordukları
lere doğru dürüst cümlelerle cevap veren Feride hakkında hiçbir yanlış
lamazdı. O noınıal, hatta normal üstü parlak bir zekaya sahipti.Bu zekanın altında
şıklı gözlerin ifadesi de bu hakikatı gizleyemiyordu.fakat annesinin ölümünü
ttiğine meraklanıyordu.Not tutan asker:
- Buraya Nazın:ıBey isminde birisi geliyor mu?
Feride bu suale kati ve kesin bir cevap verdi:
- Hayır, dostlarım arasında böyle biri yoktur,
Asker duvarda asılı duran resmi Feride'ye göstererek:
. - Bu resmi tanıyor musunuz? Diye sordu.
Hayır tanımıyorum. Buraya geldiğim ve bu eve Kap:;ıuıq.ıgııgi ı.ı.ı.uıı.ı.çg
merakle bu resme bakıp duruyorum.
- Niçin merak ediyorsunuz?
- Bilmiyorum, yalnız bir tecessüs. Güzel bir auı.ı.ı.uu
ak saçlı birisi olduğunu ifade etmez mi?
Fakat bu resmi sizin tanıdığınızı biz biliyoruz.
- Tanımıyorum, isterseniz yemin edeyim.
- Yemin bumda sökmez.
Ayakta duran asker:
Anneniz.size bu resimden hiç bahsetmedi mi?
Hayır, zavallı annem bu resmin kime ait olduğunu nereden bilsin?
Kendi eliyle astığı bir resmi bilmez olur mu?
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Bu resmi oraya annem mi asmıştı ? Ne alakası var ? Annem bu evi belki de
atında hiç görmüş değildir.
Bu nasıl söz ? Anneniz kendi evinin içinde yaşayıp büyüdüğünü aşkının kaynaşıp
ğı bir yuvayı bilmez olur mu ?
.,.Annem burada mı yaşıyordu ? Bu ev onun mudur? Fakat niçin yalan
lüyorsunuz? Annem bu evde bir gün bile yaşamış değildir.
Askerler yine hayretle birbirlerine baktılar ve manalı göz kırpışlarıyla bir şeyler ifade
k istediler. Bu kız acaba deli mi ? Diye adeta birbirlerine bakıyorlardı. Ayakta duran
r, Feride'nin anlayamadığı lisandan konuşarak "deli galiba" dedi, diğeri de onun sözlerini
ik etti.
Ayakta duran asker Feride'ye:
- Siz galiba büyük bir hastalık geçirdiniz ? Diye sordu.
- Hastalık ... Hayır, yalnız zaman zaman bir ruh buhranı.
- Delilik değil mi ?
- Ne münasebet, ben deli değilim.
- Güzel. .. Fakat sizi ancak delilik kurtarabilir.
Not alan asker de ayağa kalktı, ayakta duran askerin yanına yürüyerek bir şeyler
ştular ve Feride'ye seslenmeden çıkıp gittiler. Şimdi bu büyük salonda yalnız kalan
<.le adeta bayılacakmış gibi buhranlar geçiriyordu. · Bu iki askerin niçin buraya geldiğini,
onu istievap ettiklerini merak ediyor, fakat onları konuşmalarından, sorgularından hiç
ey anlamamış görünerek arada bir gülüyor, sinirleniyordu.
Feride içi içine sığmayan bir kız olmuştur. Burada yaşamanın zevksizliğini,
cansızlığını hissediyor ve içinde dolaşan ürpertici bir azapla geri dönmek istiyordu. Fak:at
kim yardım edecekti ? Onu geldiği yere kim götürecekti ? Joan da iki günden beri
plara karışmıştı.
'
Birdenbire aklına geldi, askerler ona annesinin öldüğünden oaııseuuışıe;

de annesini Kıbrıs'ta bıraktıklarını zannediyor ve bu teselli ile üzüntüsüz yaşamak
.yordu. Hakikaten acaba annesi ölmüş müydü ? Ne münasebet, iskelet
lamamış mıydı ? Son defa olarak kucaklaşıp birbirlerini öpmemişler
'.'kızımişlerini süratle bitirerek erken geri dön" dememiş miydi ?
lerine inanıyordu.
Akşama kadar evin odalarında, bahçede,salonda
ine konuşarak kah annesini, kah Joan'ı saklayıp durdu.
'tan ne de Ferit'ten, qal1seciiyordu.
arının unutmak

~1

Fakat aşksız
ünün dumanlandığını
ordu. Susuzdu, yorgundı
ndı, bir prensti? Halde şeuzaueıer,
Akşamla başlayan serin bir Lübnan havası
lu havayı teneffüs ederek bahçeye çıktı. Lübnan ıa:.cv,:;11;:a
kla serinledi. Gözlerini önünde sayısız hayaller
tanıdığı ve onlara tebessüm ederek selam
arın alevli gözleriylekarşılaşıyorve ateş saçan bakışlarından

bir
arasında
kah tanımadığı
titriyordu.
üşütücü
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Bu gözlerdeki ifadeler onu sonsuz bir yolculuğunun davetini yapıyor, kendi
Iarıyla bu davete o da ümit veriyordu. Bir ümit yolculuğu gönlündeki sonsuzluğu
irecek kadar teselli ilacıydı. Ah bu ilaçtan bir yudum içebilseydi. Sonra aklına geldi,
s'tan getirdikleri şarap şişeleri dolapta duruyordu.
Memen yemek odasına girdi ve karşısında selam duran şaraplardan bir şişe alarak
ğe başladı. İçtik sonra açılıyor ve durmadan şarkı söyleyerek dans ediyordu. Ruhunu
ılayan içkinin verdiği heyecanla, Ferit'i hatırladı, karşısında Halük'u görmüş gibi oldu
Harını açarak onlara doğru yürüdü.

İkiniz de bana yetmezsiniz. Gerçi her ikiniz de güzel ateşin ve cana yakın
klarsınız, fakat her nedense, yine bana az geliyorsunuz. Kanatlarınızı açıp niçin beni
etinizin ocağına almıyorsunuz ? Yoksa siz de mi birbirinizden kıskanıyorsununz ? Bu
aptal olmayınız. Ben ikinize de kafiyim. Doğrusu bu kıskançlığınızı hiç de
~nmiyorum. Biraz gülseniz ya. Gülünüz ki, gönlümdeki azabı eritebilesiniz. O kadar
gunum ki çocuklar. Hele sen Haluk, aylarca baş ucumda çırpınarak "sarayıma bir prenses
eceğim" demiyor muydun ? Niçin yüzünü asıyorsun ? Yook, bu hareketin hiç de sana
şmıyor. Yine kavga edeceğiz. Bir de Ferit'e baksana, ne kahraman çocuk. Hiç bir şeye
<lığı yok. Mütemadiyen gülüyor ve tebessümleri arasında "Bana gel Feride, bana gel"
çırpınıyor. Fakat ben her ikinize de gelmek istiyorum. Çok açım çocuklar, açlığın ne
kunç bir hastalık olduğunu biliyor musunuz ?
Sonra kendi kendine gülüyor ve gönlünde tutuşan bir alev yığınının ateşiyle nazlı bir
e pencerelere doğru yürüyor, bir şeyler söylüyor, mukaddes kitaptan bir şey okuyor, dua
ıyordu sanki.
Buhurdan diyor, buhrandan ... Nerde buhurdan, biraz aşk tütsüsü vereceğim. Belki
perilerle dolup taşar. Nerede buhurdanını, günlük öd vermek
pla karışık biraz ekmek yakacağım. Şarapla ekmek, Havva anamızın bekaretini
ymış. Bilmiyor musunuz çocuklar ? Bundan da mı bihabersiniz ?
yınız bakalım ...
Odayı dolaşıyor ve buhurdan arıyordu :
Bulamadım, yine de bulamadım, annem saxıauıış

lerden çok korkardı. Şarapla ekmek tütsüsünü hele hiç müsaade
istedikten, arzu ettikten
Sonra pencereden
.Niçin
birinizi kıskanıyor
iyordunı. Demek ki,
Yorgundu, bütün bir
zulduğunu ve kendine ağır
deh halis Kıbrıs şarabı içmişti,
ırlü kendini bırakmıyordu.
Bu dört duvar arasında cam sıkılıyor ve
endine hayaller kuruyor, annesiyle konuşuyor,
uluyor, onunla tekrar aşk oyunları, ateş oyunları yaratıyordu.
e yaşayacaklardı da... Fakat Ferit'ten uzak kalışınınıztırapıyla, kendine kuvvet
Yaşamışım veya yaşamamışım, diye düşündü, ne çıkar ? Fakat annemi unutarak
aşamak, ne kadar ayıp değil mi ? Ona da para göndermek imkanım bulamıyorum. Zavallı
eciğim, kim bilir şimdinasıl yaşıyor.
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İçinden gelen bir kuvvet ona annesinin öldüğünü haber vermek istiyordu. Fakat hiçbir
inanmak istemeyen Feride annesinin öldüğüne de inanmıyordu. Gece olduğu halde
eye çıktı, portakal dallarının arasında yıldızlara şarkı söyledi, havuzun önündeki banana
larının gölgesine uzanarak denizden gelen balıkçı seslerini, onların şarkılarını içine
urarak dinledi.
Bahçede bir ayak sesinin heyecanıyla oturduğu yerden kalkarak etrafına bakınmaya
adı. Acaba gelen Joan mu diye düşündü. Ayak sesleri yavaş yavaş Feride'ye yaklaştığı
e gelenin kim olduğunu göremiyordu :
Kim var orada ? Diye seslendi.
Kahkahayla karışan neşeli bir ses :
Uyuyor musun Feride ? Diye sordu.
Feride heyecanla :
Ne uykusu, fakat siz kim oluyorsunuz?
Tanımadın mı Feride ?
Feride başını ona çevirdiği zaman karşısında ak saçlı ihtiyar adamı gördü:
Siz kimsiniz ? Buraya nasıl girdiniz ? Diye sordu.
Beni tanımadın mı Feride ? Kıbrıs' ı unuttun mu ?
Sen Ferit değilsin, Haluk da bu kadar ihtiyarlamış olamaz.

Ak saçlı ihtiyar adam kahkahlarla gülüyordu :
Ben Nazım, "ak saçlı ihtiyar" dediğin Nazım.
Feride dudaklarını oynatarak, hafif bir sesle :
Nazım, Nazım, benim ak saçlı ihtiyar adamım.Böyle birini tanıyor muydun acaba?
ksa mazi, benim için artık bir masal mı olmuştur ?
İyi düşünürsen hatırlayacaksın. Saçlarında tutam tutam aklar örülmüş ihtiyar
stunu bu kadar erken mi unuttun Feride?
Benim o kadar dostum var ki, bunları birer birer düşünmek ve hatırlayal:)iııııı;;ısc
nim için imkansız.
Nazım Bey, Feride'nin bu sözleri karşısında heyecandan korkuyor,
ında kalmış gibi titriyordu. Fakat ne olmuştu Feride'ye ; onun
dar hasta mıydı ? Ah onu bu hale getirenler teker teker
arla hesaplaşacağı günün çok yakın olduğunu düşünerek
Feride'nin lrn,..,,,.,,,..,..-1

ında hakikaten

ı,;uK111u::;

Joan'ı soruyorum, o namussuz herifi.
Fakat ne hakla ona çatıyorsunuz ? Babama karşı böyle bir dil kullanmanıza asla
üsaade edemem.
Ak saçlı ihtiyar adam acı acı gülüyordu :
Babanız, babanız ha, siz babanızı da mı tanımıyorsunuz ? Demek o utanmaz herif
senin etinden, iffet ve güzelliğindengeçinen kadın tüccarı senin babandır ha ?
Neler söylüyorsunuz? Yoksa çıldırdınızmı?

- Hayır şimdi akıllanıyorum, ancak şimdi akıllanıyorum. Bir kere sızın bu hale
enize ben sebep oldum. Bu dünyanın en kötü insanıyım, ben vicdansızlığın bir timsali,
lığın ve·namussuzluğun bir sembolüyüm, Sizi bu hale getiren benim, affet beni Feride.
- Size ne oluyor ? Niçin heyecanlanıyorsunuz ? Karnınız aç mı ? Biraz;... yeırıek
layabilirim, hem de halis Kıbrıs şarabıyla.
- Teşekkür ederim kızım. O kadar doymuşum ki, yıllarca
ediyorum. Facialar içinde oynanan bu komediye artık bir son vermeliyiz.

acıkmayacağımı

- Hangi facia, hangi komedi ?
Feride ayın çarpmasıyla ışıklanan ak saçlı adamın pırıl pırıl yanan gözlerine , kaynaşan
ışlarma ve küme küme beyazlanmış saçlarına hayran hayran bakıyordu. Yavaş yavaş
başına gelmekte olduğunu hissetti. Ellerini ona uzatarak: ihtiyarın soğuk avuçlarını
süne çekti, kalbi heyecanla çarpıyordu. Sonra onun göğsüne kapanarak: ağlamaya,
ırmaya, başladı. Ak saçlı ihtiyar adam da Feride ile bereaber ağlıyordu.
Feride heyecanla ayağa kaltı ve ihtiyarı elinden tutarak sürüklemeye başladı.
İçeriye girelim, içeriye; üşüyorum, soğuk çıktı, size tesir etmiyor mu?
Feride adeta ihtiyar adamı elinden çekerek sürüklüyordu. Salona kadar heyecanla ve
itle yürüyen Nazım Bey, salona girerken başhı.yan. kalp heyecanlarıyla sızılarının yine
lamak: üzere olduğunu hissetti... Feride durmadan, dinlenmeden onu sürüklüyordu. Nazım
:y:

Dinlenelim kızım, dedi, şurada biraz dinlenelim.Sonra biraz dışarıya çıkar bir
inoya veya sinemaya gideriz. Ruhhastasıolduğunu benim kadar kimse bilmiyor.

Feride merakla sordu:
Ben hasta mıyım ?
Biraz, küçük bir buhran, fakat zamanla geçer ...
Ya siz?
Benim hastalığıni çok tehlikeli kızım, toprak ancak bana deva bulabilir.
"Toprak" dediğin yeni bir ilaç mı ihtiyar?
Hastalıkların son durağı, son tedavi usülleri ve çaresi.
Feride onu salona götürünceye kadar çok yorulmuştu. İhtiyarı elinden
varda asılı duran resmin önüne kadar onun yanından ayrılmadan adeta l,~nmm

Resmin önüne geıoıı(lerı z.i;).lııi;).lı,
Bu resim ...
Feride'nin
Bu resim?
Evet.
Buev?
Bizim evimiz.
Güzel çok güzel, o halde beni buraya siz
Nazım Bey Feride'nin
_
Burası sizin eviniz kızım,annenin, babanın evi.
Babamın mı?
Evet.
Fakat...
Onlar oyundu kızım, burası senin evin, senin temiz yuvan, doğduğun büyüdüğün
evin. Babanın şevkat duygularından uzak kaldığın, annenin bağrından yaşadığın temiz evimiz.
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Neler söylüyorsun ihtiyar?
Hayır kızım, bana artık "ihtiyar" demeyeceksin.
Peki ne diyeceğim ?
Ak saçlı ihtiyar adamın gözleri bir pınar gibi boşalıyor ve gök yağmuru gibi kızının
larını ıslatıyordu. Feride çok heyecanlıydı... Ani bir şok, ani bir heyecan, bi.iti.in
aplarını, hastalığını unutarak artık yavaş yavaş mazisine dönüyordu :
Cevap versene.
Beni çok üzüyorsun kızım,bende cevap verecek hal bırakmadın ki,görmüyor musun
halimi?
Fakat ben çok neşeliyim; şimdi sizi çok iyi hatırlıyorum. Joan'ı Kıbrıs'ı oradaki
s ettiğim gazinoyu, hastalığımı ...
Sahi mi söylüyorsun Feride, sahi mi ? Bana saadetlerin en güzelini bahşetmiş ~ibi
yorsun kızım.
Evet baba, artık anlıyorum.
Nazım Bey hıçkıra hıçkıra kızını göğsüne bastı. Babası olduğunu söylemeden Feride'nin
lerinin değişerek ona "baba" diye hitap edişi ihtiyar adamı çılgına çevirmişti. Demek ki
ride artık iyileşiyordu. Oh, derin derin nefes alarak, onu bağrına basıyor, saçlarını kokluyor,
aklarından öpüyordu.
Kızım, benim altın meleğim.
Fakat baba ...
Evet kızım o ayrı bir masal, bunlara hep ben sebep oldum.
Fakat ben suçluyum baba, beni yargılayacaklarını zannediyorum.
Hayır kızım her şey bitmiştir, bir haftadır o işleri de hallettim; para her şeyi
mizler. Meraklanma, Joan beş yıla mahküm oldu. Bütün suçu üzerine aldı.
Zavallı Joan, benim yüzümden ...
Asil bir adama benziyor kızım, her şeyi bana analattı, her şeyi...
Neler söyledi baba ? Bana da anlatmaz mısınız ?
Başka bir akşam kızım, oh bilsen şimdi ne mesudum;
eneceğine inanıyorum; seninle yaşayacağız, seninle kızım. Son yıllarımı
eçirmek ...
Feride durgundu. Kafasında geçmiş yılların panoraması bir ::;uıı;;ıııa

azan kara bir bulut gibi gözlerinin önünde akıp geçiyordu. Annesini
üzüldüğünü babasına da anlattı. İhtiyar adam kızını müteessir göımıel.öis1
Yarın onu da ziyaret.ederiz kızım.
Hayır, şimdigidelim
Yorgunsun,
Çiçek de
ileriylediktiği fidanlar
Nasıl istersen kızım.
Fakat Joan'ı rrrhi,rrnPUPf'Plr
İmkansız kızım, bu uıır,._ruı;:,u.,
ZavallıJoan.
Nazım Bey de, dudakları titreyerek mırılandı :
ZavallıJoan.
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R-rtesi gün mezarlığa gittiler ... Feride annesının güllerini mezarının üzerine bıraktığı
n çok solgun ve çok yorgundu. Babasının ise perişan bir hali vardı. Mezarlık dönüşü
ishaneye uğradılar ve göz yaşları içinde Joan'ı ziyaret ettiler. Joan onlara metin olmalarını,
yılın bir su gibi akıp gideceğini ve hep bir arada yaşayarak mesut olacaklarını söyledi.
elli veriyordu baba ile kızına Joan.

Joan'ın yanından ayrıldıkları zaman Feride annesinin mezarından ayrılırken duyduğu
ıraptan çok daha acı azap çekiyor ve başını ihtiyar babasının göğsüne dayayarak yürüyordu.
r ikisi de bitkin bir haldeydiler. Her ikisininin de yürüyecek takatları kalmamıştı.
Gazinolardan birine oturdular. Her taraf güneş altında, bahar amcanın tatlı mevsiminden
ifade ediyorlardı. Nazım Bey gözlerini kızından ayırmıyor, onu elinden uçuracaklarmış gibi
ecanlanıyordu.
Bilir misin ne düşünüyorum Feride ? Dedi.
Feride gülen gözlerle babasının gözlerine baktı:
Söyle bakayım nonoşum.
Kanatlanıp uçarsan diye korkuyorum, müsaade edersen kanatlarını kesmek istiyorum.
Çocuk olma babacığım, uçacağım bir yuva yok ki.
Ak saçlı ihtiyar, kızının altın yığını halindeki saçlarını okşuyor, dudaklarına
kluyor, öpüyor ve heyecanlarını, şefkat duygularını tatmine çalışıyordu. Zavvalı
Iü kızına doyamamıştı; neydi o hasret yılları? Buna hep kendisi sebep ohnuştu.
Baba, annemin bir defteri vardı, onu okumamı söylemişti, acaba ...
İhtiyar baba güldü :
Bırakmadı kızım, giderken mezarına götürdü.
Acaba niçin ?
Kızını, sevgili Feride'sini sevdiği için.
Feride babasının boynua sarılıyor, ihtiyarı
Çok heyecanlıyım babacığım.
Niçin kızım ?
Bilsen ne kadar mesudum,
ğilimdir babacığım.
Senin hakiki saadetleı
r şeyden evvel kendine,
uayene ettireceğim kızım.
Hastahanelere girip ı;,uuıı= ı.:oL\;;Hll)
ıs.auaşuu, birbirmizi
Evimize çağırabiliriz. Seve seve
kardeş gibi severiz.
Fakat ...
Ne o korkuyor musun? Meraklanma sana aşık olacak bir kalbi yoktur.
Feride kahkahalarla gülüyordu.
Neler düşünüyorsun babacığım?
Şaşırdın değil mi kızım? Lübnan'ın en güzel kızlarındansın.Sen hiç aynaya bakmıyor
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Feride babasına kahkahalarla

ayna hikayesini anlattı; ihtiyarı da coşturan Feride'nin

ahaları, onu neşelendiriyordu.
Demek aynalardan korkuyorsun Feride ?
Onlara adeta düşman kesilmiştim. Yüzümü onların aksinde görmek istemiyordum.
af .tuhaf hislerim vardı. Aynalar güya bana ihtiyarladığımı veya çöktüğümü haber

cekler diye onlardan korkuyordum.
Bunların hepsi şimdi geçti kızım, ıztırapların sana artık saadet getirmek
cburiyetindedir.
Anneciğimde yanımızda olsaydı.
Ne yapalım,takdiri ilahi; hiçbir kuvvetin, önüne geçemeyeceğibir mesele.
Sonra Feride bir şey hatırlamış gibi babasına merakla sordu:
Şatoya gitmiş miydinbaba ?
Ne var?
Beni oradan soran olmadı mı?
Hayır.
Feride bu cevap karşısında müteessir olmuştu. Rozalina acaba onu bu kadar çabuk
tacak kadar hissiz bir kız mıydı ?· İmkansız. • Rozalina'nın bu kadar fena bir kalbe sahip
cağını hiçbir zaman aklımdan geçiremezdim. O ne temiz, ne iyi ve ne güzel bir kızdı.
biyle, duygularıyla ve bakışlarıyla temiz · bir kız. Rozalina'yı muhakkak bulmalıydı, onun
ıztıraplı zamanındayardıma koşan bir kızı bulmamak ve onunla dertleşmemek imkansıdı.
Neler düşünüyorsun Feride?
Baba merak ettim de, şatoda Rozalina ismindeçok güzel bir kız vardı. Bu kız beni
viyor ve bana yardım ediyordu. Galiba annemin ölümünde de bulunmuştu. Onu görmek
iyorum; bilsen ne temiz, ne asil bir kızdır. Bana bir kardeş şefkatinin en temiz duygularıyla
dım etmiş bir kız.
Rozalina annenin ölümünde de bulunmuş muydu? Ha,
danın kızı... Çok güzel onu bulabiliriz, zaten senin Kıbrıs'ta
ğrenmiştim, Ben Feide'nin babasıyım dediğim zaman boynuma sarılıp
görseydin Feride. Fakat o, bana çok acı uydurma bir hikayeden
en sana, babanın öldüğünü veya çok uzaklara gittiğini anlatır dururmus gı:uıoı:ı.

Maziyi
ötü tarafları vardır.
üşünelim,olmaz mı babacığım
Sultan sizsiniz.
Fakat Rozalina ?
Hayır, onu bulmalıyız. Beyrut kazan
oktan ayrılmıştır. Fakat onlar Fransız
telicensi...
O halde Joan' ı kimler mahkum eti ?
Yerli mahkemeler, vatanına ihanet ettiği için.
Mecburiyetlerleyapılan işlerde suç aranır mı baba?
Senin için öyle, fakat Joan bu işte gönüllüydü; yani para gönüllüsü. Kalbi kadar temiz
olmayanJoan'ı para hırsı çok tehlikelidr, kızım.
Deme baba, Joan'ı bu kadar kötüleme.
Unutalım, her şeyi unutalım dememiş miydin?
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Söz mü?
Söz.
Fakat Rozalina?
Onu bulacağız.
Ah bir bilsen baba, onu ne kadar arzu ediyorum. Mümkünse bugün beraber dolaşalım ...
Hayır bugün çok yorgunuz, hem yemek vakti geliyor, sen ne alacaksın?
Babasının yiyeceğine kızı da razıdır.
Nazım Bey itiraz etti :
Hayır kızım, bu mide meselesidir. Canın neyi isterse onu yiyeceksin.
Garsonun getirdiği listeden yemeklerini seçtiler ve güzelce karınlarını doyurduktan
a, sahili takip ederek evlerine döndüler ve deliksiz bir öğle uykusu çıkardılar. Akşama
uyandıkları zaman Feride bu akşam evde yemelerini ısrar ettiği halde, babasını yine
yarak çalgılı gazinolardan birine gittiler, yemek yediler, içki içtiler, Arap dilberlerinin
slarını seyrettiler.
Bir ara Nazım Bey kızının saçlarını okşayarak :
Yüreğin atıyor, değil mi Feride ?Diye sordu.
Feride mahçup bakışlarını uzaklara çevirerek, babasından gizli; bir damla yaşla ağladı.
at ihtiyar kurt kızının müteessir olduğunu anlamış olacak ki, onun yüzünü okşayarak
dine çevirdi ve içten gelen durgun bir ahenkle mırıldanır gibi konuştu :
Onlar eskidendi, değil mi kızım ? Bu kadar müteessir olma, sana hak veriyorum. Bunda
kabahatlı benim, bu günah da benimdir.
Fakat eskiyi unutacak değil miyiz baba?
Ak saçlı ihtiyar baba, kızının güzelliğini hayran hayran seyrederek gülüyor ve onun dans
esine Ferid'den fazla kendi yürek atıyordu. Fakat eskiyi unutmak mecburiyetinde
ukları için, kızının gönlüne acı sokmaktan kaçınıyor; ve ona rüya alemlerinin efsane dolu
e hayatlarından masallar anlatıyordu.
Nazım Bey'in de bu barlarda bir çok geçmişleri vardı. Karısını ihmal ederek
ıştüğü geceleri hatırlıyor ve hicap duyuyordu. Neydi o gençlik heyecanları
celeri ? Şimdi hepsi de birer hayal omuştu ... Her şey ifadesiz bir yalan.
kışları hiç de babasının gözünden kaçmıyordu.
Arap kızlarının dansı bittikten sonra, caz tatlı bir kokstrota mı~ıaı.m~u.

yecanlanıyordu. Acaba · babası dans etmek istemiyor muydu ?
stte dönen çiftlere hayran hayran bakarak gülüyordu.
Nazım Bey omuzlarınadokunanbir
A sen misin doktor ?
Feride yan gözle babasının
lmasınarağmen
Otur, otur bakiyim,
Doktor masalar
Kızım Feride.
Müşerref oldum.
Doktor Salim.
Memnun oldum.
Takdim merasimden sonra masaya yerleşen Doktor
emretti.
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Çirkin olmasına rağmen kalbi çok yakın ve çok heyecanlı bir adama benziyordu Salim.
ım Bey eski defteri ortaya dökmüştü, onun çocukluğunu, okuldaki dostlarını, üniversite
atını, doktorluğunu, aşkına varıncaya kadar her şeyini anlatıyor; fakat doktor mahcup
zlerle ihtiyarı hep susmaya davet ediyordu.
-.; Sus artık Nazım, doğrusu çok oluyorsun.
Ne o seni mahçup mu ediyorum? Aldırma kızım bir hayat adamıdır.
Feride de babasını susturmak için birkaç defa :
Baba, diyerek ona müdahale etmek istedi, fakat ihtiyar adamın bu akşam neşesi
'amen üzerinde, durmadan anlatıyordu.
Doktor Salim :
Sarhoş oldun Nazım,dedi.
Ben mi ? Yıllardan sonra sarhoş olmak, ben bu akşam hayata yeni doğmuş
lunuyorum. yaşasın hayat, yaşasın...
.
Ak saçlı ihtiyar adam kızının ve Doktor Salim'in ısrarlarına rağmen durmadan içiyordu.
ride o akşam birkaç defa doktorla dans etti. Fakat babası onları rahat · bırakmıyordu ki,
uziplik üstüne muziplik; hatta bir defasında :
Yağma yok dedi, altın gibi kızıma aşık olamazsın, kafam alimallah patlatırım senin.
Feride doktor Salim'i çirkin bulduğu kadar kaba bir adam olarak görmüyordu. Güzel
nuşuyor, hürmet ve etikete riayet ediyor salon alemlerinin bir centilmeni oluşunu her vesile
isbat ediyordu. Bir aralık Feride'ye bekar olduğundan, bir defa evlenmeye karar verdiği
Ide, bazı faciaların doğuşuyla evlenemediğinden bahsetmişti. Feride yalnız onu dinliyor,
·· zlerini hep tasdik ediyordu.
Geç vakitte ayrılacakları sırada Nazım Bey :
Doktor Bey, yarın bize gelip kızımı muayene edeceksin, dedi.
Doktor Salim mahçup gözlerle Feride'ye bakarak :
Mahçup ediyorsunNazım,dedi. Arzunuzu emir telakki ederim.

Estağfurullah. Kirn demiş bunu ?
Feride gülüyor, doktor gülüyordu. Nazım Bey de göz altından kızına
öz kırpıyordu.
Yarın muhakkak bekleriz SalimBey, diye Feride hatırlattı.
Hay hay efendim,öğleden sonra beşte.
Teşekkür ederim.
Doktor
Arzu eaersenız
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Yağmurlu geceleri tercih ederim Doktor Bey. Yağmurlu gecelerde, yağmur altında
mak, karanlıkta temiz ve bakir havayı teneffüs etmek, yağmurla oynamak, hatta yağmur
lerini içmek. ..
Nazım Bey kızının cevabına kahkahalarla gülüyordu:
Olur domuz değil, piç, diye bağırdı.
Otomobilden ininceye kadar konuşmadılar; belki konuşmak için söz bulamadılar, belki
ım Bey'in şarkıları konuşmalarına fırsat bırakmadı. ..

Doktor Salim ertesi gün söz verdiği saatte geldi. Fakat Nazım Bey'le kızını evde
madı, Bunu takip eden günlerde, bazen sabahları, bazen de geceleri onları ziyaret etti;
at bütün ziyaretlerinin boşa çıktığını görerek üzülen Dokror Salim, Nazım Bey'in Feride'yi
dan kaçırdığını düşünerek müteessir oluyor ve komşulara da onlar hakkında bir şey
aya cesaret edemiyordu.

Çoğu gitti azı kaldı diye söylendi.
Bugün Salı, yarın Çarşamba, geleceği günü bile hesaplamak yine üç gün. Üç günün ne
dar uzayıp gittiğini ancak Feride hissediyordu. Iztıraplı anların yıllarla boy ölçüşecek bir
recede olduğunu herkesten fazla Feride biliyordu. Babası onun heyecanlarını hissetmiyor
ğildi. Fakat kızının bu heyecanlarla her gün biraz daha güzelleştiğini mazisini biraz daha
utuğunu ve günün bir kızı olduğunu görerek seviniyor ve kızına teselli verici . sözlerden
la, ona hayata karşı biraz daha metin olmasını tavsiye ediyordu.
Çarşamba akşamı evde büyük bit temizlik yapıldı. Baba ile kızın sabahlara kadar
özlerine uyku girmeden evin dört bucağını silip döşediler. Hele Haluk'un lstirahaü için, ona
sus odanın hazırlanışına Feride çok büyük bir itina gösteriyor ve işler devam ederken:
Şimdi anneciğim de olsaydı; kim bilir bize nasıl yardım edecekti, değil mi baba?
iye babasına soruyordu.
Nazım Bey hiç de . annesinin ..bahsini ~9ma tara~ı;ırı df ~ildL Onu hatırlayınca
utuyor, o müzmin ağrılar gö~fünfi sanıor, .•\ıiicµqlJ.~~/da~ılıyqrdu. Bu akşam
esinin bahsini açınca Nazım Bey sustııve.yalrilz kızını dinledi.

o

akşam ancak birl<~ç .• s~t k~qar ııyuyabilmişlerdi. Sabahleyin l\.dll\.Ul\Jal
'si de bitkin ve adeta pefişalldı,. :fcı1f~fJFerid~ bütün kuvvetiyle ve
eyecanlarıyla kendinde kuvvrtiRll~YW çalışıyor ve babasını da
ikayeler anlatıyor, ihtiyarıgül<lüriiyqrq~.
Uçak alanına giderken her·.• ikisi••.•de heyecanlıydı.
saklıyorlar ve hiçbir şey konuşmuyorlardı. Uçak henüz aPlrnM1
Yarım saat sonra, cevabınıaldı.
Feride'nin bu cevaptanadeta canı sıkılmıştı
Erken geldik baba, diye söylendi.
Alanda yalnız birer kahve içtiler.
durdu. Nazım Bey heyecanlabaşını
Sizi kaçaklar sizi, diyerek

349

Feride de Doktor Salim'i görmüştü. Doktor yanlarına gelince, Nazım Bey dostuna davet
rek yanlarına aldı. Doktor Salim ağzını açmış bir türlü kapamıyor ve hep durm.adı:ın Nazım
'e çıkıışıyordu. Son söz olarak da :
Kızını elinden alacağımı mı zannettin koca nonoş? Diye şaka etti.
Nazım
Bey mağrur bir eda ile :
.,.

Geliyor, dedi, kızımı elimden alacak olan geliyor.
Biliyorumher şeyden haberim var.
Kim söyledi ?
Bu suali merakla Feride sormuştu. Doktor Salim:
Esma, diye cevap verdi.
Feride babasınınnemli gözlerine bakarak:
Bu Esma da kim oluyor baba ? Diye sordu.
Sen doktora bakma, o aklına geldiği gibi konuşur. Nazım Bey kızının
da Doktor Salim'e susmasını işaret etti. Zaten uçak da masmavi göğün
uldanmayabaşlamıştı.Feride heyecanla ayağa kalktı, durmadan sıçrıyordu.
Geliyor, geliyor baba.
İhtiyar babanın gözleri tekrar 11emleııdL . Doktor Salim de durmadan onunla. alay
iyordu. Sonra Feride'ye seslenerek :
Bu heyecan ne Feride .l-Ianıın?I)iye sordu.
Feride doktorun manalı suali karşısında mahcup olmuştu. Heyecanlarının birdenbire
ıkün bulduğunu hissederek tekrar yerine oturdu. Ve somurttu. Kızının bu halini gören Nazım
ey, doktor Salim'e sataşmaya başladı. Feride arada bir:
Baba...
Diyerek onun sözünü.kesiyor. Nihayet beklenilen an geldi; uçak havada birçok
izdikten sonra açıldı, alçaldı ve bir saniye içinde yere indi. Baba kız doktoru ıııa;:,a.ua.
ırakarak yavaş yavaş ilerlemekte olan uçağa doğru koştular. Uçak alanında
alkıyor, uçağın hangarlardan birine girmesi için karışık işaretler veriliyordu.
üratiyle işleyen pervaneler birdenbire durdu; gürleyen motorun sesi dindi.
albi dövünüyordu.

Nazım Bey yavaş yavaş elini kızının)<albineuzattı ve gülerek geri
Yolcular sıra ile iniyorlar ve her inişte Feride olduğu
soruyordu:
Bu mu babacığım,bu mu ?
Nazım Bey cevap vermiyor, sevinç yaşları içinde
Yolcular arasında görülen Halük'la beraber Nazım
yanaklarındanöpmeye başladı. Durmadan:
Haluk, Haluk diye bağırıyordu.
Genç adam meraklı gözlerle onları arıyor,
kestiremiyordu. Nihayet Nazım Bey'i görebildi.
sallıyorve onlara parmaklarıylaöpücükler yolluyordu.
Gümrük muamelesi uzun sürdü. Feride bıraksalar
ana kuş gibi kanatları altını;ı alarak onu kaçıracaktı.
İşte geliyor J.1a.pı;ı.9ığıırı, diyerek tel
sarıldı ve Haluk'11.Ya11al<-lı;ır111clan öpmeye başladı.
mahçup bir vaziy~tty dlll.1,lyoryy..ona hiç bir şey crh,lı:mı1,
dayısınınsesiniişitti :
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Ne duruyorsun Haluk, bu kadar aptal olma.
Haluk Feiride ile yürüyorlar, fakat konuşmuyorlardı. Babasının yanına geldikleri zaman,
ük dayısının elini öptü. İhtiyar baba da Halük'u göğsüne basarak yaı:ıaklarını kokladı,
larını okşadı. Haluk :
-., Hakikaten aptal oldum galiba dayı bey, diyordu.

ŞİNCİ BÖLÜM

Nazım Bey kızına şahane bir düğün yaptı. Feride çok kısa bir zamanda Hah1k'ao.ka.clar
ştı ki, bir saniye onu görmeden olamıyordu. Bu muhteşem düğünden Feride(biraz
teessir çıktı. Annesinin yokluğu, Joan'ın mahkumiyeti ve düğünlerinde bulunmamaları onu
üzmüştü. Fakat kalbindeki bu heyecanları Feride yalnız babasına söylüyordu.
Günler bir su gibi akıp gidiyor ... Doktor Salim, başka bir doktor arkadaşıyla Feride'yi
avisine alınış, onu tıbbın bütün imkanları dahilinde iyileştirmeye çalışıyordu. Ayni
talığın tekraralanmasından korktukları halde, bu endişelerini ne Halük'a ve ne de Nazım
söylemiyorlardı. Haluk bir akşam dayısına :
Müsaade edersen karımı İsviçre'ye götüreceğim dayı, dedi.
Nazım Bey'in gözlerinde. bir ayrılık aleminin o büyüleyici sihirli inkisarı canlandı.
at kızının tedavisi için her şeye razıydı. Halük'a hiç bir zaman bu hususta itiraz edemedi.
Karına niçin sormuyorsun oğlum ? Dedi.
Sen, her ikimizin de babası sayılırsın, evvela senin müsaadeni istemek
cburiyetindeyiz dayı. Ben nasıl olsa karımla anlaşabilirim.
Nazım Bey şeytani düşünceler ile Feride'ye baktı:
Yoksa bunu sen mi arzu ettin Feride ?
Feride kıs kıs gülüyordu. Haluk da gülmeye başlamıştı. Nazım Bey:
Anladım, anladım dedi, şahane bir balayına çıkacaksınız. Yolunuz açık olsun
Seni de beraber götürmek.isteriz baba.
İmkansız, ben o davayı takip edeceğim. Hem aranızda kara
pacaksınız.
Feride ile Haluk birbirlerine bakarak gülüyorlardı.
Babam doğru söylüyor Haluk.
Yok, dayımı gücendirmene. müsaade. edemem.
Feride içten gelen bir kalılqıha attı :
Onu dane
Nazım Bey r1n¥.

Feride,
Sonra kahkahalar...
nların neşesi ve yine kahkahalar. Nı::ızımBey:
Kısmetse yolculuk ne zaman? Diye sordu.
Haluk:
Onu bu akşam karalaştıracağız, dedi.
eride ? Diye sordu.
Feride gülerek Halfılc'unsqzlerini tasdik etti.
Bu İsviçre seyahati µzuıı ~µı.-t11iiştii. Doktor
nların bir daha geri döııırıyyyçelclerini
özlerine aldırmayan.Nı::ızıın .• ~ey, son zamanlarda- l\.ı;:;:11u1111J.ı;;;
aşladığını hissediyor,< Vyi cill1,11Jll.daıı
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dikleri her cevapta, yakında döneceklerini, burasının çok güzel bir yer olduğunu Feride'ye
yaradığını hatta ... Evet hatta Feride'nin iki aydan beri gebe bulunduğunu müjdeliyorlardı.
Nazım Bey ise yazdığı mektuplarından birinde, doğuma kadar ora.da kalmamalarını
la rica ediyor ve bir an evvel dönmelerini
Dün şehrin sokaklarında dolaşırken
toru yakasından tutarak :
Ver müjdeyi bakalım, dedi.
Doktor alaylı bir gülüşle :
Feride'nin gebeliğini mi söyleyeceksin ? İkinci geldin, diyerek
Vay köpekler vay, sana da mı yazdılar. Yazmadık yer
bir de gazeteye verselerdi. Eksik bir o kaldı. Sana ne zaman yazdılar
On beş gün kadar oluyor.
Niçin bana haber göndermedin.
İşlerim Nazımcığım, o kadar çok ki başımdan aştı.
İki dost, hizmetçi kızın getirdiği köpüklü kahveyi içtiler. Doktor Salim
selesini açtı :
Hakikaten Nazım bu kadını çok merak ediyorum. Sana o kadar bağlı ki. Ne
u?
Avrupaya yollayacağım. Eline de ...
Fakat razı mı ?
Niçin razı olmasın ? Ben artık ihtiyarladım Salim, O daha gençtir. Her halde gittiği
rde birisiyle evlenebilir. Herr bundan sonra torunlarımla da yaşayabilirim.
Nazım Bey Doktor Salim'in kliniğinden çıkar çıkmaz, doğruca Esma'nın evine gitti.
at pansiyon sahibi onun bir hafta evvel adres bırakmadan uzaklaştığını söyledi. Nazım
derin bir nefes almıştı.
Ne hassas bir kadındı bu Esma, diye düşündü, kızımın gelişinden
oladı. Sonra da başını alıp çıkıp gitti.
İçinde ıztırapla karışık bir neşe vardı. Esma'nın ayrılış ve Halük'la
dar geri dönmemeleri onu cidden müteessir ediyordu. Bir neşe kırıklığı içinde
ir şarkı mırıldanıyor; bir çile hasretinin türküsünü söylüyordu.
Henüz eve girmiş ve elektriği yakmıştı ki, kapısının vurulduğunu duydu.
ostacı bir mektup getiririyordu. Heyecanla mektubu alarak kapıyıkapadı ,m ,,1,,1rt.•.,x.,n

aşarak mektubu açtı. Halük'la Feride'den geliyordu. Acele acele
kutluğu halde hiç bir şey anlamıyordu. Ya • geleceklerdi veya
irşey yazmıyorlar, eveleyipgeveliyorlarve Nazım Bey'le dalga
Nazını Bey nihayet derin bir nefes aldı. Son satırlarda
müjdeliyorlar ve evlenmek istediğin takdirde buradan da bir
ilave ediyorlardı.Nazım Bey mektubu dürüp yine zarfına
Biz artık öbür gelişte evleniriz, diye kendiyle alay

içinde
Bahar geldi... Çiçekler dal dal, güneşte yaprak
heyecan,
yerden gökten hayat fışkıracakmış gibi canlı bir bahar... l',..u;:,ıq.ı.
hayatla zaman arasında süratle bir ilerleyişve salkım salkım
Bu beşinci bahardır... Ayni heyecanla gelen beşinci bahar... Çiçek tarlaları arasında
tamamen beyazlanmış saçlarıyla bir ihtiyar oturuyor... Kucağında henüz kundaklarda pırıl
pırıl güneş gibi yanan altın bir bebek. Ağzındaki emziğiyle mırıldanıyor, cıvıldaşıyor,
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iyarın yavaş yavaş ışıkları silinen gözlerinde altın çerçeveli gözlükler. Küçük
dalyelerinde oturmuş dedelerini dinleyen Ferit'le Semra. Semra Ferit'ten bir yaş daha
ük. Masal anlatıyor onlara dedeleri... Bir ay kızının masalı... Peri kızının aya gidişini
aye ediyor onlara... Çocuklar merakla, heyecanla dedelerini dinliyorlar ve küçük Umran
adan ciyak ciyak bağırıyor. Ferit arada bir darılmak
İhtiyar adam Semra'nın yüzünden karısını
Birdenbire bahçe kapısı açılıyor ... İhtiyar dedenin yine
cılar veriyor. Fakat onlara doğru ilerleyen adamı da tanımaı.cran

gı.:ı..;ı.ıµıu)

Sen, sen Joan? Ne zaman çıktın Joan?
Bu sabah Nazım Bey.
Ve uzanıyor, Joan, ihtiyar adamı yanaklarından öpüyor. Sonra yaşlı gözl~rl~ .ı..:.uı..;µl\.ıa,ı.ı
uyor. İhtiyar dede cevap vermiyor ama, gözleriyle "evet" demek
ıyor. Joan çılgın bir arzu ile çocukların birini bırakarak diğerini alıyor, mıguııa
er çiçekmişler gibi solmalarındankorkarak istediği gibi onları koklayamıyor.
Joan da ihtiyar dedenin yanına oturmuştur. O da bu ay kızının masalını
a onun aklında hep Feride. Çocuklardan biri rahatsızlık etmeye başlamıştı. Dede
Otur yerine Ferit, ben de masalı anlatmayacağım.
Joan nemli gözlerle kendi içine ağlıyor ve solgun dudaklarından dökülen göz yaşları
asında mırıldanıyor :
Ferit, Ferit ha, demek ki unutınamış.
Sonra Feride'yi soruyor ihtiyar adam Joan. Nazım Bey gülüyor, fakat acı bir gülüş
ğil... Zevkli bir heyecanın dudaklarında kırılan tebessümleri ve işaret ediyor...
Joan meraklı başını çevirerek bahçeden çıkmakta olan Haluk'la Feride'ye bakıyor ve:
Başka bir zaman diyor, bu defaya görüşürüz.
İhtiyar dede başlıyor masalına yine. Ay kızının masalına... Joan'ın gözleri oınıı,.;ı;;ııuı
nunda... Kapının açıldığını görüyor, birbirlerine sokulmuş yürüyor onlar... Hayal
i bir gidişlerivar...

Ve ihtiyar dede, oyuna dalan çocukları ve onlarla çiçek tarlaları arasında kosusan

utarak anlatıyor, ay kızının masalını...

SON
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MERMER KADIN
I. Cilt (28 Ekim1949 - 3 Şubat 1950)
Tarih

Tefrika

No

Ekim 1949
4.s~{'ı
Ekim 1949...........................................•..•.••2\s~~t
Ekim 1949...................................•...........•.3; sı:ıyı
asım 1949...........................................
4. sayı
sım 1949
5. sayı
asım 1949
6. sayı
Kasun 1949
6. sayı
asım 1949
8. sayı
asım 1949
8. sayı
asım 1949
l O.sayı
Kasun 1949 ,
'.
12.sayı
Kasım 1949
13.sayı
Kasun 1949
17.sayı
Kasun 1949
18.sayı
Kasun 1949.....•....................................... tQ.sayı
Kasun 1949
20.sayı
Kasun 1949
20.sayı
Kasun 1949
21.sayı
Kasun 1949
23.sayı
Kasun 1949
.24.sayı
Kasun 1949
25.sayı
Kasun 1949
26.sayı
Kasım 1949
27.sayı
Kasun 1949
,
28.sayı
Kasun 1949
29.sayı
J\ralıkl949
30.sayı
.Aralık 1949
,.. ,.. , ...•., }l.sayı
.Aralık 1949
··········JZ,gayı .
.Aralık 1949.......•........••,............................•.33.ş~~ı
Aralık 1949.........................................•....•....
34.. ~~~t
.Aralık 1949....•..........................................
Aralık 1949
,,...•..........•......
J6.sı:ı{'l
Aralık 1949
,
,•..•....37.sayı
Aralık!949
3 8.Sayı
1 Aralıkfl949
39.sayı
3 Aralıkl949
40.sayı
4 Aralık 1949...........•................................. 41.sayı
5 Aralık 1949
.42.sı:ıyı
6 Aralık 1949
,
43.sayı
7 Atalık 1949
45.sayı
8 Aralık 1949
45.sayı
O Aralık 1949
46.sayı
1 Aralık 1949
47.sayı
2 Aralık 1949
48.sayı
3 Aralık 1949
49.sayı
4 Aralık 1949....................•........................ 50.sayı

JŞ.~~~
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MERMER KADIN
I. Cilt (28 Ekim1949 - 3 Şubat 1950)
Tarih
Tefrika No
Aralık 1949
51.sayı
Aralık 1949
52.sayı
Aralık 1949
53.sayı
Aralık 1949
54.sayı
Aralık 1949
55.sayı
Aralık 1949
56.sayı
cak 1950
57 .sayı
cak 1950
58.sayı
cak 1950
,
59.s~yı
cak 1950
~~rı
cak.1950 ............................................•......
cak 1950 .........................................•..
Ocak 1950
··.-.············>·yPB:Sfl-Yı
Ocak 1950
······u·····i·····
Ocak 1950 .........................•......... !t····.···•i·
Ocak 1950 ....................•...•................. i
Ocak 1950 .......................••....... i..i··············Pfl·s~xı
Ocak 1950 ....................•... .-,···.···r···>·····.·····68.sayı
Ocak 1950 ...............•........................•..•..•......69.sayı
Ocak 1950
70.sayı
Ocak 1950
, ................•....•.................... 71.sayı
Ocak 1950
•.•
•....•.................. 72.sayı
Ocak 1950
73,sayı
Ocak 1950
74.sayı
Ocak 1950
75.sayı
Ocak 1950
75.sayı
Ocak 1950
,
76.sayı
Ocak 1950
,.,,...•. ,. • :··7;~;.8a)'1
Ocak 1950
,
,...• , .. J'r.,Sfl-Y,
Ocak 1950 ...............• ,•.•.................... , .. 1 ••••• ~~
Ocak 1950 .......•.... o. •••.•••••.•••••••••••• , ••••••••••••• 7
ubat 1950
,
,
Şubat1950 ........................•..•.•....................... ŞQ;sayı
Şubat 1950;
81.sayı

60..

<51,~~~ı

·.·····R~;~~tt

?~;~~i

7~lıll~'
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AŞK VADİSİ
I. Cilt (14 Şubat 1950 ~ 20 Mayıs 1950)
Tarih
. < . Tffrµça No
Şubat 1950
i····i·l·Ş~)fl
Şubat 1950
, ......•.•......•.•.................2;.şı:ı.¥1
Şubat 1950........................•...•..............•........
3.sa)'l
Şubat 1950................................•....•......; .4.sayı
Şubat 1950
5. sayı
Şubat 1950
,
6. sayı
Şubat 1950
7. sayı
Şubat 1950
8. sayı
Şubat 1950
9. sayı
Şubat 1950
,
10.sayı
Şubat 1950
11.sayı
Şubat 1950
12.sayı
Mart.1950
13.sayı
Mart 1950
14.sayı
Mart 1950
15.sayı
Mart 1950......................................•..........16.sayı
Mart 1950
,
17.sayı
Mart 1950
18.sayı
Mart 1950.............•......•........................... 19.sayı
M~ 1950............................•...;
; 20.sayı
Mart 1950
21.sayı
Mart 1950
22.sayı
Mart 1950
23.sayı
Mart 1950
24.sayı
Mart •1950
,
25.sayı
Mart 1950
26.sayı
Mart 1950................................................•27.sayı
Mart 1950
;ifg;/.. , ...•.•..... ı§;şııyı

Nisan 1950
Nisan 1950
Nisan 1950 ,
Nisan 1950
Nisan 1950
Nisan 1950....•..........................................

41.sayı
.42.sayı
43.sayı
44.sayı
45.sayı
.46.sayı
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AŞK VADİSİ
I. Cilt (14 Şubatl950- 20 Mayısl950)

Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan

1950
52.sayı
1950
53.sayı
1950
54.sayı
1950 ...............•............................... 55.sayı
1950 ............................................•.. 56.sayı
1950
57.sayı
1950
58.sayı
.1950.............•.................................. SQ.sayı
1950 ..............................................•... 60.şayı
1950 .......................................•........
sayı
1950 ......................................•......... 62.şayı
1950 ....•................•.................. •
•..6J.sayı
1950
64.sayı

6T.

II. Cilt Mayıs 1950 - Ekim 1950
tarih
Tefrika Nö
Mayıs 1950 ...........•........................... ,
65.sayı
Mayıs 1950 .........................................•...... 66.sayı
Mayısl 950
67 .sayı
Mayıs 1950 .............•..••.•.•.•...•........................... 6Ş.;sayı
Mayıs.1950
,
.
Mayıs 1950
,,:·······
.
Mayıs 1950 ..•................... ,,H•····················Tl.
Mayıs 1950
·u·· ................................•.. l2.şayı
Mayıs 1950 ..•.........•..................................... 73 . s.ayı
Mayıs49~~2
············i······.·.·,-····· ,. ?4;s~yı
Mayıs 195Q•. i··············.. ······.-•·········.-······•···75.sayı
Mayıs 95/Q:,;
,.
·i· ..•. U···
?().sayı
Mayıs 1950
,
,. ..•................ 77.sayı
Mayıs .1950
,,w·····,-·····u·······78.sayı
Mayıs 1950·············.:.··.····•··: .....................•... 19.sayı
Mayıs 195Q ..•..........•.......... r{·········,-(···········80.sayı
Mayıs 1950.,, ,
r··········Sl.sayı

l

u···

n· ..
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GÜNAH CENNETİ
II. Cilt (9 Temmuz;.1950 - 28 Ekim 1950)
Tefrika No

Tarih

Temmuz
Temmuz 1950
Temmuz
Temmuz 1950

.
.

Ağustos
Ağustos
Ağustos
Ağustos 1950
Ağustos 1950
Ağustos 1950
Ağustos 1950
Ağustos 1950
Ağustos 1950
Ağustos 1950
Ağustos 1950
8 Ağustos 1950
9 Ağustos 1950
O Ağustos 1950
2 Ağustos 1950
3 Ağustos 1950
4 Ağustos 1950
5 Ağustos 1950
6 Ağustos 1950
7 Ağustos 1950
9 Ağustos 1950 ...........................•..............
Ağustos 1950
Ağustos 1950
Eylül 1950 .........................•.....................
Eylül 1950
Eylül 1950

23.sayı
24.sayı
25.sayı
26.sayı
27.sayı
2
2
30.s_.
31.sayı
.32.sayı
33.sayı
.34.sayı
35.sayı
36.sayı
.37.sayı
38.sayı
39.sayı
40.sayı
41.sayı
.42.sayı
.43.sayı
44.sayı
.45.sayı
46.sayı
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GÜNAH CENNETİ

II. Cilt (9 TeınınuzJ950<- 28 Ekim 1950)

O Ekim
1

2
3
4
5

Eltjnı

Ekim
Ekim
Ekim
8 Ekim
9 .Ekim
O Ekim
1 Ekim
2 Ekim
24 Ekim
25 Ekim
6 Ekim

1950
1
1950

1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
7 Ekiın 1950
28 Ekim 1950

.
.
.
~

,

;83.sayı
'. 84.sayı
; 85.sayı
86.sayı
87.sayı
88.sayı
89.sayı
90.sayı
360

SONUÇ
İstiklal Gazetesi 28
ürk toplumunun
rgam olan bir gazetedir.
Bu yüksek lisans çalışmasında gazetenin 28
asında yayınlanmış Hikmet Afif Mapolar'ın "Me
enneti" romanlarınıincelemeyeçalıştık.
Mermer Kadın romanı Hikmet Afif Mapolar'ın gazete
9SÖ tarihleri arasında 81 tefrika olarak yayınlanmış ilk romanıd
azetede 14 Şubat 1950 ~ 20 Mayıs 1950 tarihleri arasında 81 tefrika o
ikmet Afif Mapolar'ın gazetede ikinci romanıdır. Bu roman şahıs kad
ngin bir roman değildir. Aşk Vadisi denilen yerde geçer. Günah Cenneti ro
eresinde 9 Temmuz 1950 - 28 Ekim 1950 tarihleri arasında 90 tefrika olarak ya:
ikmet Afif Mapolar'ın gazetedeki üçüncü romanıdır. Bu roman da diğer iki ro
ngin şahıs kadrosuna sahip değildir. Roman, Beyrut ve Kıbrıs Ada'sında geçmektedir.
Kıbrı Ada'sının 1878 yılında İngilizlere kiralfillll)asından itibaren Kıbrıs Türkleri
asında ulusal bir direniş başlamış ve Necati Özkan da bu direnişte uzun yıllar yerini alınıştı.
ecati Özkan, 1949 yılında çıkar:ım\ya başladığı İstiklal Gazetesi vasıtasıyla, Kıbrıs
'ürkü'nün varoluş mücadelesinde büyük katkıda bulunmuştur. O gazetesinin sayfalarında
· ima Kıbrıs Türk Toplumu ile Türk ulusunun haklarını savunmuş, bu yolda verdiği
ücadeleden asla taviz vermemiştir. İşte 28 Ekim 1949 - 13 Ocak 1954 yılları arasında
yınlanmış olan İstiklal Gazetesi'nde siyasi konular ağırlıkta olmakla beraber Kıbrıs Türk
unun kültür hayatına geniş yer verildiğinigörmekteyiz.
Danışman hocam Prof. Dr. Bülent Yorulınaz'la yapmış olduğumuz bu çalışmamızda
ımız, unutulmuş olan bu üç yerli romanı yeniden ortaya çıkarıp, Kıbrıs Türk
,iyatı':µğ~ bu romanlarla ilgili olarak yapılacak çalışmalarabir katkıda bulunmaktır
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