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Oscar Wilde
1854-1900 yılları arasında yaşayan İrlanda asıllı Oscar
Wilde, kısa ömründe, düşünceleri, yapıtları ve yaşam
biçimiyle en çok tartışılan yazarlarında arasında gelir.
Katılığa ve durağanlığa karşı, başkaldırıcı bir estetiğin
savunucusu olan Oscar Wilde, güzelliğin en
görkemlisinin sanatta olduğunu, yaşamın, güzelliklerin
yaşanması olduğunu söylemiş, böyle yaşamaya, böyle
yazmaya çalışmıştır.
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I
Keskin bir gül kokusu, ressamın çalışma odasının her
yanına sinmişti. Dışarıda gayet hafif yaz rüzgârı esiyor;
beraberinde açık olan kapıdan içeriye leylak kokularıyla
karışmış menekşe güllerinin kokularını taşıyordu.
Lord Henry Wotton saf İran kumaşlarıyla kaplı divanın
üzerinde sigaralarını tüttürürken sarı salkımın renk ve tat
olarak bala benzeyen duruşunu izliyordu. Asmanın
çelimsiz dalları arasından sarkan bu heybetli salkımlar,
sanki birazdan kırılacak olan dallardan yere düşecek
gibiydi. Geniş ve uzun perdelerin arkasından arada bir
geçmekte olan kuşların gölgeleri perdeye ayrı bir heybet
katıyor, ipek perdelere Japon havası veriyordu. Buna
bakmakta olan Lord Henry ise soluk yeşim taşı yüzlü
Japon ressamları anımsıyordu. Lord Henry’e Japon
ressamları anımsatan şey, bu ressamların kımıldamayan
bir nesnede hızı ve hareketi resmetmeye çalışmış
olmalarıydı. Havadaki ağır durgunluğu bunaltıcı yapan
birçok unsur mevcuttu şimdi; arıların, biçilmemiş uzun
otlar arasından vızır vızır geçmeleri ve dağınık
hanımelilerinin hafif rüzgâra direnmeleri gibi…
Uzaklardan bir org sesini anımsatan uğultulu gürültüler,
şüphesiz Londra’nın ta kendisiydi.
Odanın ortasındaki dik sehpada, bir erkek güzeli
denebilecek genç bir adamın portresi duruyordu. Ressam
Basil Hallward'un bundan birkaç yıl önce birdenbire
ortadan kayboluşu büyük heyecan uyandırmış, birtakım
garip yorumlara yol açmıştı. Ressam sanatıyla yansıttığı
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o zarif, güzel şekle bakarken yüzünde sevinçli bir
gülümseme belirdi; bu gülümseme yüzüne yayılıp
kalacak gibi oldu ama birden, ressam doğruldu, gözlerini
yumdu, parmaklarını gözkapaklarının üzerine koydu,
sanki tuhaf bir rüya görüyormuş da uyanmaktan
korkuyormuş, bu rüyayı beyninin içinde tutmak
istiyormuş gibi...
Lord Henry, gevsek bir tavırla: “Bu senin en güzel eserin,
Basil, şimdiye kadar yaptığın en güzel eser” dedi.
“Gelecek yil Grosvenor sergisine muhakkak
göndermelisin. Akademi çok geniş, çok bayağı bir yer.
Oraya ne zaman gittimse, ya çok kalabalıktı, resimleri
göremedim, yazık oldu; ya da çok resim vardı, ahaliyi
göremedim, ona daha çok yazık oldu. Sergi için en iyi
yer Grosvenor…
Basil Hallward'un tuhaf bir biçimde başını söyle bir
arkaya atışı vardı ki, Oxford'dayken arkadaşlarını
kendisine güldürürdü. Yine öyle yaparak: “Hiçbir yere
yollamayacağım sanırım!” dedi. “Hayır, hiçbir yere
yollamayacağım.”
Lord Henry kaşlarını kaldırdı, ağır bir afyona batırılmış
sigarasından acayip sarmallar halinde kıvrılarak çıkan
mavi dumandan taçların arasından şaşkın şaşkın ressama
baktı.
— “Hiçbir yere yollamayacak mısın? Niçin, aziz
dostum? Neden? Ne acayip insanlarsınız siz ressamlar!
Ün kazanmak için yapmadığınızı bırakmazsınız; ün
kazanır kazanmaz da bundan kurtulmak ister gibi
davranırsınız. Saçmalık bu sizin yaptığınız, çünkü şu
yeryüzünde bir insandan bahsedilmesinden daha da kötü
olan bir şey varsa, o da, o insandan hiç
bahsedilmemesidir. Böyle bir portre seni İngiltere’deki
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bütün delikanlıların üstüne çıkarır, yaşlılar da seni
kıskanırlar, duygu diye bir şeyleri kalmışsa tabii...”
Basil buna karşılık: “Biliyorum şimdi sen bana
güleceksin ama,” dedi, “gerçekten ben bu resmi
sergileyemem, çünkü içine kendimden çok şey kattım.”
Lord Henry divana yayılarak bir kahkaha attı.
Basil: “Evet, biliyordum güleceğini.” dedi. “Yine de,
dediğim gibi.”
— “Kendinden çok şey kattın ha! İnan ki Basil, bu kadar
kendini beğenmiş olduğunu bilmezdim ben senin. Sonra,
doğrusunu istersen, seninle su genç Adonis arasında
hiçbir benzerlik göremiyorum ben. Senin kaba, güçlü bir
yüzün, kömür gibi kapkara saçların var; Adonis ise
fildişiyle gül yapraklarından yapılmış gibidir. O nergistir
be, Basil'cigim, sen ise... Şey… Senin ince ruhlu, aydın
bir halin var elbette ama hepsi bu kadar işte! Güzellik,
gerçek güzellik aydın bir kişiliğin başladığı yerde biter.
Kafa adamlığının kendisi bir abartmadır, hangi yüzün
olursa olsun güzelliğini öldürür. İnsan düşünmeye oturdu
mu, bastan basa bir burun olur, alın olur, ya da herhangi
çirkin bir şey... Düşünceye dayanan mesleklerde başarı
kazanmış kimselere bak. Ne kusursuzca bir çirkinliktir
onlarınki! Din adamları bunun dışında kalır elbette. Ama
din adamları düşünmezler ki. Bir piskopos on sekiz
yaşında bir çocukken kendisine ne söylendiyse
sekseninde de yine onu söyler durur; bunun doğal bir
sonucu olarak da hep pek hoş bir görünüşü vardır. Su
senin esrarlı arkadaşın —bana adını söylemediğin,
resminden beni büyüleyen su arkadaşın— hiç düşünmez.
Bunu çok iyi biliyorum. Kafasız, güzel bir yaratık o.
Kışın hep burada kalmalı, bakacak çiçek bulamayınca
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ona bakalım; yazın da hep burada kalmalı, kafamızı
serinletecek bir şey arayınca onunla serinletelim. Bırak
övünmeyi, Basil: Sen ona zerre kadar benzemiyorsun.”
Ressam: “Ne demek istediğimi anlamıyorsun, Harry.”
dedi. “Elbette ona benzemiyorum ben. Bunu çok iyi
biliyorum. Ona benzesem üzülürüm bile. Omuz mu
silkiyorsun? Doğru söylüyorum. Gövdece de, kafaca da
başkalarından ayrılmada bir uğursuzluk vardır, bütün
tarih boyunca hükümdarların yanlış adımlarını izleyen
uğursuzluk gibi bir şey... İnsanın başkalarından değişik
olmaması daha iyidir. Çirkin de, aptal da şu yeryüzünde
en iyi durumda... Canları istediği gibi oturup oyuna
gülebilirler. Zafer nedir bilmezlerse bile hiç olmazsa
yenilginin ne olduğunu da bilmezler. Hepimizin yasaması
gerektiği gibi yaşarlar: rahat, ilgisiz, tasasız. Ne kimseye
zararları dokunur, ne de kimsenin onlara. Senin şerefin,
servetin, Harry; benim de kafa gücüm —değeri ne olursa
olsun, sanatım; Dorian Gray'in güzel yüzü— her neyse,
hepimiz alınyazımızı çekeceğiz, hem de nasıl!”
Lord Henry, kalkıp odanın öbür ucundan, Basil
Hallward'a doğru gelirken: “Dorian Gray mi dedin? Adı
Dorian Gray, öyle mi?” diye sordu.
— “Evet, adı bu! Sana söylemek istememiştim.”
— “Peki, ama niçin?”
— “Anlatamam ki... Ben birini çok sevdim mi, adını
kimseye söylemem. Bir parçasını başkasına vermek gibi
gelir bu bana. Gizliliği sever oldum. Bugünkü
yasayışımızı bize esrarlı, büyülü gösterebilecek bir şey
varsa o da budur gibi geliyor bana. En bayağı bir şey bile
gizlenince güzelleşir. Ben şehirden ayrılırken nereye
gittiğimi bizimkilere söylemiyorum. Söylersem işin
bütün zevki kaçar. Saçma bir alışkanlık, onu biliyorum
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ama nedense insanın hayatına bir hayli sır katıyor gibi
geliyor. Sen simdi bana deli diyorsun, değil mi?”
Lord Henry: “Yo, hiç de değil, Basil'cigim!” dedi.
“Unutuyorsun sanırım: Evli bir adamım ben; evliliğin hoş
yanlarından biri de aldanmayı kadın için de, erkek için de
gerekli hale getirmesidir. Ben karımın nerede olduğunu
hiç bilmem; karım da benim ne yaptığımı hiç bilmez. Bir
araya geldiğimizde —ara sıra biraraya geldiğimiz oluyor,
bir yere yemeğe gittiğimiz zaman falan— birbirimize en
ağırbaşlı tavırlarla en saçma hikâyeleri anlatırız. Karım
bunu çok iyi becerir; doğrusu, benden çok daha iyi...
Tarihleri hiç şaşırmaz. Ben şaşırırım ama karım yalanımı
yakalayınca kavga falan etmez. Kimi zaman, keşke etse,
derim. Ama etmez; yüzüme karsı kahkahayla güler
geçer.”
Basil, bahçeye acılan kapıya doğru giderken: “Karından
bu şekilde söz etmen hiç hoşuma gitmiyor, Harry” dedi.
“Bence sen çok iyi bir kocasın ama iyi huylarından utanç
duyuyorsun. Mükemmel bir adamsın sen. Hiç ahlakla
ilgili bir şey söylemezsin, hiçbir zaman da yanlış bir şey
yapmazsın. Her şeyi alaya alır gibi görünmen gösterişten
başka bir şey değil.”
Lord Henry, kahkahayla gülerek: “Olduğu gibi görünmek
gösteriş yapmaktan başka bir şey değildir, hem de benim
bildiğim en sinir gösterişçilik!” diye haykırdı.
İki genç adam bahçeye çıkıp, boyu bir hayli uzun olan bir
defne ağacının gölgesindeki uzun bir kamış sıraya
çöktüler. Güneşin ışıkları parlak yaprakların üzerinden
kayıyordu. Otların arasında papatyalar sallanıyordu.
Bir ara sessiz geçtikten sonra, Lord Henry saatini çıkardı.
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— “Ne yazık ki ben gitmek zorundayım, Basil!” diye
mırıldandı. “Yalnız, gitmeden önce, biraz önceki soruma
cevap vermeni isteyeceğim.”
Ressam gözlerini yere dikmişti, kaldırmadan: “Neydi o
sorduğun?” dedi.
—“Biliyorsun canım...”
—“Bilmiyorum, Harry.”
— “Peki, söyleyeyim. Dorian Gray'in portresini niye
sergiye çıkarmıyorsun, bunu açıklamanı istiyorum.
Gerçek nedenini söylemeni istiyorum.”
— “Gerçek nedenini söyledim sana.”
— “Hayır, söylemedin. İçine kendinden çok şey
katmışsın da ondan sergiye çıkarmayacakmışsın! Hadi
canım, çocuk mu kandırıyorsun!”
Basil Hallward arkadaşının yüzüne dik dik bakarak:
“Harry” dedi, “duyguyla yapılan her portre ressamın
portresidir, resmini yaptıranın değil. O ancak bir
bahanedir, bir vesile... Ressam renkle işlenen bez
üzerinde onu değil, daha çok kendini ortaya koyar. Bu
resmi sergiye çıkarmayışımın nedeni şu: Ruhumdaki sırrı
ortaya dökmüş olmaktan korkuyorum.”
Lord Henry kahkahayla güldü.
— “Neymiş o sır?” diye sordu.
Basil Hallward: “Söyleyeyim” dedi ama yüzü dalgın,
şaşkın bir hal aldı.
Arkadaşı, ona bakarak: “Bekliyorum, Basil.” dedi.
Ressam: “Yo, pek de anlatılacak bir şey yok, Harry.”
dedi. “Pek kolay kolay anlayamazsın sanırım. Belki de
pek kolay kolay inanamazsın.”
Lord Henry gülümsedi, eğilip otların arasından papatya
biçimi pembe bir çiçek kopardı, gözden geçirmeye
başladı. Çiçeğin ortasındaki beyaz tüylü altın yuvarlağa
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dikkatle bakarken: “Anlarım.” dedi. “İnanıp inanmamaya
gelince, her şeye inanırım ben, elverir ki inanılabilir
olsun.”
Rüzgâr ağaçlardan birkaç çiçek savurdu; o ağır leylaklar,
yıldız yıldız salkımlarıyla, baygın havada ileri geri
sallandılar. Duvarda bir çekirge cırlamaya başladı;
incecik, uzun bir kızböceği de, sarı tülden kanatları
üzerinde, mavi bir iplik gibi kaydı geçti. Lord Henry
arkadaşının kalbinin atışını duyar gibi oldu, ne anlatacak
diye merak etti. Ressam, uzunca bir aradan sonra:
“Hikâye şundan ibaret.” dedi. “İki ay oluyor, Lady
Brandon'in evine bir eğlenceye gitmiştim. Bilirsin, biz
zavallı ressamlar ara sıra toplum içinde görünmek
zorundayızdır, yabani olmadığımızı ahaliye göstermek
için. Sen vaktiyle bana demiştin ya, arkasına smokin
giyip boynuna beyaz bir boyunbağı taktı mı, kim olursa
olsun, bir simsar bile, uygar bir kişi sayılır diye. Her
neyse, içeri gireli on dakika kadar olmuştu, takmıştakıştırmış, kokona hanımefendilerle, can sıkıcı Akademi
üyeleriyle konuşuyordum; birden, birinin bana baktığını
sezinledim. Şöyle bir yana dönüp baktım, Dorian Gray'i
ilk defa gördüm. Göz göze gelince, sarardığımı anladım.
Acayip bir korku aldı beni. Anlamıştım: Öyle biriyle
karsı karsıya gelmiştim ki yalnız kişiliği bile beni
büyülüyordu; hem öylesine ki, kendimi bırakıverecek
olursam bütün benliğimi, bütün varlığımı, bütün sanatımı
yutuverecekti. Hayatımda dışarıdan gelen bir etki
istemiyordum. Sen de bilirsin, Harry, yaradılış
bakımından ne kadar bağımsızımdır. Hep kendi başıma
buyruk olmuşumdur; daha doğrusu, Dorian Gray'le
karşılaşıncaya kadar öyleydim. Ondan sonra... Sana nasıl
anlatayım bilmem ki. Bir şey bana hayatımın korkunç bir
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bunalımının ucuna geldiğimi haber veriyordu sanki.
İçimde tuhaf bir duygu vardı; kader bana derin
sevinçlerle derin üzüntüler hazırlıyormuş gibi geliyordu.
Korktum, odadan çıkmak üzere döndüm. Vicdanım
değildi bunu bana yaptıran; bir çeşit korkuydu. Kaçmaya
kalktığımı hiç de övünerek söyleyemem.”
— “Vicdanla korkaklık aynı kapıya çıkar, Basil. Vicdan
bu kuruluşun ticari unvanıdır, o kadar.”
— “Buna inanmıyorum, Harry, senin inandığını da
sanmıyorum. Neyse, bu davranışımın nedeni her neyse
—belki de egomdan, çünkü kendine tapan ve gururlu
biriydim ben— kapıya doğru gitmeye çabaladım
çabalamasına ama Lady Brandon'la karşılaşmayayım mı?
“Bu kadar çabuk kaçamazsınız, Bay Hallward!” diye
haykırdı. Ne de cırlak bir sesi vardır bilirsin!”
Lord Henry, o uzun, sinirli parmaklarıyla çiçeği
dikerken: “Evet, tam bir tavus kuşudur o ama güzelliği
eksik…” dedi.
— “Elinden kurtulamadım. Aldı beni saraydan kimselere,
yıldızlı, madalyalı kişilere, başlarında koca koca hotozlar,
gaga burunlu yaşlı hanımefendilere götürdü. Beni en
sevdiği dostu olarak tanıttı. Kendisiyle daha önce topu
topu bir kere görüşmüştüm ama beni pohpohlamayı bir
kere kafasına koymuş. Bence, resimlerimden biri o
sıralarda pek büyük ilgi uyandırmıştı da ondan sanırım;
daha doğrusu, o resimden beş kuruşluk gazetelerde çok
söz edilmişti, on dokuzuncu yüz yılın ölümsüzlük ölçüsü
de budur işte! Birdenbire, bir de baktım, kişiliği beni pek
tuhaf bir biçimde allak-bullak eden delikanlıyla karşı
karşıyayım. Göz gözeydik, neredeyse birbirimize
değiyorduk. Bendeki aptallığa bak ki, Lady Brandon'dan
beni ona tanıtmasını istedim. Belki de aptallık değildi
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ya... Önüne geçilemeyecek bir şeydi bu çünkü.
Tanıştırılmasak bile birbirimizle mutlaka konuşacaktık.
Bunu iyi biliyorum. Dorian da sonradan öyle söyledi
bana. Birbirimizle tanışmamızın alnımıza yazılı olduğunu
o da sezinlemiş.”
Lord Henry: “E, Lady Brandon nasıl tanıttı sana bu
hayranlıklar uyandıran delikanlıyı?” diye sordu. “Bilirim,
bütün misafirlerinin çabucak bir özetini yapmakta üstüne
yoktur. Hiç unutmam: Bir keresinde beni aldı, baştan
aşağı nişanlarla, şeritlerle kaplı korkunç suratlı, al yanaklı
yaşlı bir adamın yanına götürdü. Adamın hayran
kalınacak özelliklerini kulağıma fısıldadı; öyle heyecanlı
bir fısıldayış ki odadakilerin hepsi duymuştur kesinlikle...
Hemen kaçtım oradan. İnsanları kendim keşfetmek
isterim ben. Lady Brandon ise misafirlerine karşı satış
memuru gibi davranır: Onları ya anlatır da anlatır, ya da
herkesin bilmek istediğinin dışında ne varsa hepsini
söyler de asıl söylenmesi gerekenleri söylemez…”
Basil Hallward, gevşek bir tavırla: “Zavallı Lady
Brandon! Ona karşı pek sert davranıyorsun, Harry!” dedi.
— “Ne yapayım, azizim salon kurmak istedi, ancak
lokanta açabildi. Nasıl hayranlık duyabilirim ben ona?
Neyse, anlat bakalım bana Bay Dorian Gray için neler
söyledi?”
— “Şöyle birkaç şey zırvaladı işte: “Hoş çocuktur...
Anneciğiyle içtiğimiz su ayrı gitmezdi... Ne iş yapar,
unuttum... Korkarım, hiçbir şey yapmıyor... Ah, evet,
piyano çalar... Yoksa, keman mı çalardınız, Bay Gray?”
İkimiz de kendimizi tutamadık, kahkahayla güldük,
böylece de çabucak arkadaş olduk.”
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Yine Lord, bir çiçeği daha didiklerken: “Gülmek
arkadaşlık için hiç de kötü bir başlangıç değildir, hele
arkadaşlığı sona erdirmek için çok daha iyidir.” dedi.
Basil başını iki yana salladı:
— “Arkadaşlık nedir, bilmezsin sen, Harry...” diye
mırıldandı. “Hoş, düşmanlık nedir, onu da bilmezsin ya...
Herkesten hoşlanırsın sen; bu da demektir ki herkese
karsı ilgisizsindir.”
Lord Henry şapkasını arkaya doğru itti, yaz göklerinin
derinleşmiş maviliklerinde didilmiş parlak beyaz ipek
yumakları gibi süzülen bulutlara bakarak: “Ne korkunç
bir insafsızlık ediyorsun!” dedi. “Evet, korkunç bir
insafsızlık bu seninki... İnsanlar arasında büyük bir
ayırım yaparım ben: Arkadaşlarımı güzel görünüşlerine
bakarak seçerim; dostlarımı iyi huylarından ötürü;
düşmanlarımı da kafaları iyi çalışıyor olduklarından
dolayı... İnsan düşmanlarını seçerken ne kadar titiz
davransa azdır. Benim düşmanlarım arasında bir tane
aptal yoktur. Hepsi az-çok kafası çalışan insanlardır;
bunun için de değer verirler bana. Pek mi kendimi
beğenmiş birisiyim yoksa? Çünkü bu düpedüz kendini
beğenmişlik bence…”
— “Bence de öyle, Harry. Her neyse, demek ki bu
ayrımına göre ben senin ancak uzak bir dostun
oluyorum.”
— “Uzak bir dosttan çok daha ötesin benim için sen,
Basil'cigim.”
— “Dostluktan da ileri yani… Kardeşlik gibi bir şey mi
bu senin dediğin?”
— “Aman, bırak kardeşleri! Kardeşler beş para etmez
bence! Ağabeyim ölmek bilmiyor, kardeşlerim de ölüp
ölüp diriliyorlar.”
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Basil Hallward, kaşlarını çatarak: “Harry!” diye çıkıştı.
— “Şakayla karışık söylüyorum, sevgili arkadaşım.
Yalnız, ne yapayım, elimde değil, yakınlarımı düşman
gibi görüyorum. Belki de şundan: Hiçbirimiz kendi
kusurlarımızı başkasında görmeye dayanamayız. İngiliz
halk tabakasının, şu yüksek kesimin kusurları dedikleri
şeylere karsı öfke duymasını çok iyi anlıyorum. Onlar
isterler ki sarhoşluk, aptallık, ahlaksızlık hep kendi
tekellerinde kalsın; bizden biri bir aptallık etti mi, kendi
alanlarına tecavüz etmişiz gibi gelir onlara... Şu zavallı
Southwark Boşanma Mahkemesi'ne düşünce öyle kızdılar
ki bu kadar olur! Yine de sanmam ki emekçilerin yüzde
onu doğru dürüst yasasın...”
— “Senin şu söylediklerinin bir tekine katılmıyorum ben,
Harry. Dahası var, söylediklerine sen kendin de
inanmıyorsun gibi geliyor bana.”
Lord Henry sivri kumral sakalını okşadı, elindeki
püsküllü abanoz bastonla rugan çizmesinin ucuna vurdu.
— “Ne kadar da İngiliz’sin, Basil! Bunu ikinci defadır
söylüyorsun. Birisi tam bir İngiliz'e bir düşüncesini mi
açtı; —bu da pek düşüncesizce bir şeydir ya— İngiliz
doğru mu, yanlış mı diye aklına bile getirmez. Ona göre
en önemli şey, söyleyenin buna inanıp inanmadığıdır.
Oysa bir düşüncenin değeri hiç de onu söyleyenin
içtenliğine bağlı değildir; üstelik belki de, söyleyen ne
kadar içtenlikten uzaksa, düşünce de o kadar az bir akıl
ürünüdür; çünkü adamın ihtiyaçlarından, isteklerinden,
önyargılarından renk almamıştır. Yine de siyaset,
toplumbilim, fizikötesi falan hakkında tartışmak
niyetinde değilim ben seninle... İlkelerden çok kişileri
severim ben; şu yeryüzünde en çok sevdiğim insanlar da
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ilkesi falan olmayanlardır. Bay Dorian Gray'i biraz daha
anlat bakayım bana. Sık sık görüşüyor musunuz?”
— “Her gün... Görüşmediğim gün keyfim kaçar. Onu
görmeden edemem.”
— “Ne güzel! Sanatından başka bir şeyle ilgilenmezsin
sanırdım ben seni...”
Ressam, ağırbaşlı bir tavırla: “Artık bütün sanat o benim
için…” dedi. “Bazen şöyle düşünüyorum, Harry: Bence
dünya tarihinde önemli sayılabilecek ancak iki dönem
vardır: Biri yeni bir sanat aracının ortaya çıkışı; öbürü de
yine sanat için yeni bir kişinin ortaya çıkışı...
Yağlıboyanın bulunması Venedikliler için neyse,
Homeros’un Odüsseus Destanı’ndaki Antinous'un yüzü
de son Grek heykelcileri için oydu; Dorian Gray'in yüzü
de bir gün benim için öyle olacak. Yağlıboyanın resmini
yapıyorum, karakalem resmini çiziyorum, ona baka baka
taslaklar çıkarıyorum diye değil yalnızca... Evet, bütün
bunları yaptım elbette ama o benim için modelden,
resmini yaptırmak için karsımda oturan birinden çok
daha ileri. Yaptığım resimleri beni doyurmadı, ya da
onda sanatın belirtemeyeceği bir güzellik var,
demeyeceğim. Sanatın yansıtamayacağı hiçbir şey
yoktur. Dorian Gray'i tanıdığımdan beri yaptığım
resimler çok güzel eserler, ömrümün en güzel eserleri,
bunu da biliyorum. Fakat yine de, tuhaf bir şey —bilmem
anlayabilecek misin— onun kişiliği bende yepyeni bir
sanat tarzı, yepyeni bir üslup yarattı. Her şeyi bambaşka
görüyorum, bambaşka düşünüyorum. Hayati şimdi
eskiden yabancısı olduğum bir biçimde yeniden
yaratabiliyorum. Düşünce günlerinde bir biçim düşü...
Kim söylemiş bunu? Unuttum. İşte Dorian Gray bu
benim için... Bu çocuğu görür görmez —evet, yirmiyi
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geçmiş ama çocuk gibi geliyor bana— ah! Bu ne
demektir benim için, bilmem anlayabilir misin? Farkında
olmadan, o bana yepyeni bir çığırın çizgilerini çiziyor;
öyle bir çığır ki içinde romantik ruhun bütün tutkusu,
Grek sanat ruhunun bütün kusursuzluğu bulunuyor.
Ruhla gövdenin bağdaşması... Ne büyük şeydir bu!
Kapıldığımız çılgınlık içinde, bu ikisini birbirinden
ayırmışız, bayağı bir gerçekçilik, bomboş düşünce
kalıpları icat etmişiz. Dorian Gray benim için ne demek,
bir bilsen, Harry! Hatırlar mısın, hani benim yaptığım bir
manzara resmi vardı, Agnew çok yüksek bir para teklif
etmişti de yine de vermemiştim? En güzel eserlerimden
biridir o. Niçin? Çünkü ben onu yaparken Dorian Gray
yanımda oturuyordu. Ondan bana inceden inceye bir etki
geliyordu, ben de öteden beri aradığım fakat bir türlü
bulamadığım büyüyü ömrümde ilk defa o basbayağı bir
koru manzarasında görüyordum.”
— “Olur şey değil, Basil! Şu Dorian Gray'i ben de bir
görsem!”
Basil Hallward sıradan kalktı, bahçede bir aşağı, bir
yukarı dolaşmaya başladı. Biraz sonra, tekrar geldi.
— “Dorian Gray benim için ancak bir sanat aracı,
Harry.” dedi. “Sen onda belki de hiçbir şey bulamazsın.
Kendisinden hiçbir iz bulunmadığı zamanlar
resimlerimde varlığı daha çok sezilir. Dediğim gibi, yeni
bir resim tarzı aşılıyor o bana... Birtakım çizgilerin
kıvrımları arasında, birtakım renklerin güzellikleri,
incelikleri içinde onu buluyorum, o kadar…”
Lord Henry: “Peki öyleyse portresini niye sergiye
göndermiyorsun?” diye sordu.
— “Çünkü ben bu resme, istemeden, şu garip sanatkâr
tapınmasından bir parça koymuş bulunuyorum. Bundan
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kendisine hiç söz etmek istemedim elbette. Onun hiç
haberi yok bundan. İkimiz de bunu hiçbir zaman
bilmeyeceğiz. Ama diğer taraftan, başkaları anlayabilir;
benim ise onların o yalınkat meraklı bakışları karşısında
ruhumu çırılçıplak sermeye hiç niyetim yok. Kalbimi
onların mikroskobu altına koyacak değilim. O resimde
benden çok şey var, Harry… Hem de çok şey…”
— “Şairler hiç de senin kadar çekingen değillerdir. Ün
kazanmak için tutkunun ne kadar gerekli olduğunu
bilirler. Günümüzde kırık bir kalp üst üste baskı
yapıyor.”
Basil Hallward: “İşte bu yüzden ben de onları hiç
sevmiyorum ya!” diye haykırdı. “Sanatkâr güzel şeyler
yaratmalıdır ama içine kendi hayatından hiçbir şey
koymamalıdır. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki herkes sanatı
sanki bir hayat hikâyesiymiş gibi algılıyor. Güzelin soyut
anlamını kaybettik. Bir gün ben dünyaya göstereceğim
bunun ne demek olduğunu. Onun için de benim Dorian
Gray portremi kimse görmeyecek…”
— “Bence yanlış düşünüyorsun ama Basil, tartışacak
değilim bunu seninle… Düşünce bakımından yollarını
kaybetmiş olanlar tartışırlar ancak… Söyle bakayım
bana: Dorian Gray seni çok mu seviyor?”
Ressam şöyle bir düşündü. Sonra: “Hoşlanıyor
benden…” dedi. “Biliyorum, hoşlanıyor. Ben de onu
müthiş şekilde pohpohluyorum elbet. Sonradan pişman
olacağımı bildiğim şeyleri söylemekten tuhaf bir zevk
duyuyorum. Genel olarak, bana karşı pek hoş davranıyor,
burada oturup bin bir şey üzerine konuşuyoruz. Yalnız,
ara sıra korkunç düşüncesizlikler ettiği oluyor, bana acı
vermekten bayağı zevk alır gibi görünüyor. İşte o zaman,
Harry, bütün ruhumu hiç de layık olmayan birine
15

vermişim gibi geliyor bana; öyle biri ki ruhumu ceketine
takılacak bir çiçek, gururunu okşayacak bir süs, bir yaz
günü eğlencesi sayıyor.”
Lord Henry: “Yaz günleri geçmek bilmez, Basil.” dedi.
“Belki de ondan önce sen bıkarsın. Acı şey ama şurası
kesin ki ‘deha’, ‘güzellik’ten daha uzun sürer. Kendimizi
bir allame haline getirmek için bunca zahmete girişimiz
de bundandır. Şu çılgın yaşama kavgasında, uzun sürecek
bir şey elde etmeye bakıyoruz; yerimize kazık kakmak
gibi saçma bir umuda kapılarak, kafamızı birtakım
süprüntülerle, ıvır-zıvırla dolduruyoruz. Çok bilgili
adam: İşte bugünün ülküsü… Çok bilgili adamın kafası
da pek korkunç bir şeydir. Antikacı dükkânı gibi: Baştan
aşağı acayip şeyler, baştan aşağı toz; hepsinin fiyatı da
gerçek değerinin üstünde. Bence ilk önce sen bıkacaksın
yine de… Bir gün, arkadaşına bakacaksın, pek resme
gelir yanı kalmamış gibi görünecek sana, ya da rengini
falan beğenmeyeceksin. İçinden ona kızıp acı acı
söyleneceksin, sana karşı çok kötü davrandığını
düşüneceksin… Bir dahaki sefere seni görmeye
geldiğinde ona karşı pek soğuk, ilgisiz davranacaksın.
Yazık olacak, çünkü bu seni çok değiştirecek. Senin bana
anlattığın tam bir aşk hikâyesi; sanat aşkı hikâyesi
denebilir. Hangi çeşit olursa olsun, bir aşk hikâyesi
yaşamış olmanın en kötü yanı da insanı romantiklikten
sıyrılmış bir halde bırakmasıdır.”
— “Böyle konuşma, Harry! Ömrümün sonuna kadar
Dorian Gray’in kişiliği beni baskı altında tutacaktır.
Benim duyduğumu sen duyamazsın. Sen sık sık
değişirsin.”
— “Ah, Basil'cigim, asıl bunun için duyabilirim ya!
Sevdiklerine bağlı kalanlar sevginin ancak eften püften
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yanını tanırlar; acı yanını tanıyanlar sevgiye bağlı
kalmayanlardır.”
Lord Henry pek cici bir gümüş tabakaya sürterek bir
kibrit yaktı, bütün dünyayı bir tek cümleyle
özetleyivermiş gibi pek kibirli, pek keyifli bir halle
sigarasını içmeye koyuldu. Sarmaşığın yeşil yaprakları
arasından cıvıl cıvıl serçelerin hışırtısı geliyordu; otların
üzerinde de bulutların mavi gölgeleri kırlangıçlar gibi
birbirlerini kovalıyorlardı. Bahçe ne güzeldi!
Başkalarının coşkun duyguları da ne güzel şeydi!
Düşüncelerinden çok daha güzel... Lord Henry'e öyle
geliyordu... İnsanin kendi ruhu, arkadaşlarının da
tutkuları: Hayatın büyüleyici şeyleriydi bunlar. Basil
Hallward'la bu kadar uzun kaldığı için kaçırdığı o can
sıkıcı öğle yemeğini sessiz bir sevinçle gözünün önüne
getirdi. Teyzesinin evine gitseydi orada muhakkak Lord
Goodbody ile karsılaşacaktı, bütün konuşma da
yoksulların beslenmesi, örnek evler yapılmasının ne
kadar gerekli olduğu üzerinde dönüp dolaşacaktı. Her
sınıf kendi yaşayışlarında uygulamayı gerekli
bulmadıkları erdemlerin önemi üzerinde nutuk
çekeceklerdi. Varlıklılar tutumluluğun değeri üzerinde
konuşacaklar, tembeller de çalışmanın yüceliği üzerine
bülbül kesileceklerdi. Bütün bunlardan kurtulmuş olmak
ne hoştu! Teyzesini düşünürken, aklına bir şey gelir gibi
oldu. Basil Hallward'a döndü.
— “Şimdi hatırladım, azizim!”
— “Neyi hatırladın, Harry?”
— “Dorian Gray'in adını nerede işittiğimi.”
Basil Hallward, hafifçe kaşlarını çatarak: “Nerede
işittin?” diye sordu.
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— “Kızma öyle, Basil. Teyzemin, Lady Agatha'nın
evinde. Teyzem anlatmıştı: Pek yaman bir delikanlı
keşfetmiş; adı Dorian Gray'miş; onun East End'deki
yoksullara yardım çalışmalarına destek verecekmiş. Şunu
da söyleyeyim ki teyzem bu delikanlının güzelliğinden
falan hiç söz etmedi bana. Kadınlar erkeğin güzelliğine
hiç değer vermezler; hiç yoktan, namuslu kadınlar...
Teyzemin dediğine göre, bu delikanlı pek hevesliymiş,
pek iyi huyluymuş. Bunun üzerine, gözümün önüne koca
koca ayaklarıyla dolaşıp duran, gözlüklü, düz saçlı,
müthiş çilli bir yaratık geldi. Arkadaşın olduğunu
bilseydim...”
— “İyi ki bilmemişsin, Harry.”
— “Neden?”
— “Onunla tanışmanı istemiyorum.”
— “Onunla tanışmamı istemiyor musun?”
— “Evet.”
Uşak, bahçeye gelerek: “Bay Dorian Gray çalışma
odanızda, efendim.” dedi.
Lord Henry, bir kahkaha atarak: “İşte şimdi beni onunla
tanıştırmak zorundasın!” diye haykırdı.
Ressam uşağına döndü. Uşak, güneşte durmuş, gözlerini
kırpıştırıyordu.
— “Söyle beklesin, Parker. Birazdan geliyorum.”
Adam eğilip selam vererek yoldan yukarıya doğru
yürüdü. Basil Hallward o zaman Lord Henry'nin yüzüne
doğru bakarak: “Dorian Gray benim en sevgili
arkadaşım.” dedi. “Saf, iyi bir yaradılışı var. Teyzen
onun hakkında söylediklerinde yerden göğe kadar haklı.
Bozma onu... Etkilemeye kalkma. Senin etkin kötü olur.
Sanatımın bütün güzelliğini borçlu olduğum tek kişiyi
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elimden alma. Sanatkâr olarak bütün hayatım ona bağlı.
Bak, Harry, sana güveniyorum.”
Ağır ağır konuşuyordu; kelimeler istemeye istemeye
ağzından zorla çıkıyor gibiydi. Lord Henry,
gülümseyerek: “Neler saçmalıyorsun!” dedi.
Basil Hallward'ın koluna girerek onu sürükler gibi eve
doğru götürdü.

II
İçeri girerlerken Dorian Gray'i gördüler. Piyanoya
oturmuş, arkası onlara dönük, Schumann’ın Orman
Sahneleri'nin yapraklarını çeviriyordu.
— “Bunu bana birkaç günlüğüne vereceksin, Basil!” diye
haykırdı. “Ezberlemek istiyorum. Çok hoş parçalar.”
— “Bugün ben senin resmini yaparken uslu oturup
oturmamana bağlı, Dorian...”
Delikanlı: “Of! Oturmaktan bıktım, tam boy resmimi
yaptırmak falan da istemiyorum” diyerek, piyano
iskemlesinin üzerinde, inatçı, hırçın bir tavırla, fırıldak
gibi döndü. Lord Henry'yi görünce, hafifçe kızardı.
Ayağa fırladı. “Kusura bakma, Basil. Yanında başka biri
olduğunu bilmiyordum.”
— “Lord Henry Wotton, Dorian. Oxford'dan arkadaşım.
Daha biraz önce söylüyordum kendisine senin ne kadar
uslu bir model olduğunu, şimdi her şeyi berbat ettin!”
Lord Henry ileri doğru yürüyüp elini uzatarak: “Sizinle
tanışmak zevkini hiç de berbat etmediniz, Bay Gray”
dedi. “Teyzem bana sizden sık sık söz eder.
Gözdelerinden birisiniz, korkarım ki kurbanlarımdan da
birisiniz.”
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Dorian tuhaf bir üzgün tavırla: “Ben şimdi Lady
Agatha'nın kara listesindeyim.” dedi. “Salı günü birlikte
Whitechapel'de bir kulübe gitmeye söz vermiştim,
unuttum. Bir düet çalacaktık... Bir değil, üç düet
sanırım… Ne diyecek bilmem. Kendisini aramaya
korkuyorum.”
— “Ah, ben teyzemle sizin aranızı yaparım. Çok sever
sizi. Sonra, oraya gitmemiş olmanızın pek önemi yok
bence. Agatha Teyzem piyanoya oturdu mu iki kişinin
gürültüsünü çıkarır.”
Dorian, gülümseyerek: “Onun hesabına kötü bir şey bu.
Benim için de pek hoş değil gerçi.” dedi.
Lord Henry ona baktı. Evet, elbette ki pek yakışıklıydı:
Oldukça hoş kıvrık kıpkırmızı dudaklar, masmavi gözler,
altın gibi sarı kıvırcık saçlar... Yüzünde öyle bir şey vardı
ki insana hemen güven veriyordu. Bu yüzde hem
gençliğin bütün saflığı vardı, hem de gençliğin bütün
ateşli lekesizliği. Kendisini su yeryüzünün kirinden
korumuş olduğunu seziyordunuz. Boşuna değildi, Basil
Hallward tapıyordu ona...
Lord Henry: “Siz öyle sevimlisiniz ki insanları
sevmeseniz de olur, Bay Gray.” dedi.
Divanin üzerine devrildi, tabakasını açtı. Ressam
renklerini karmaya, fırçalarını hazırlamaya dalmıştı.
Tasalanır gibiydi. Lord Henry'nin bu sözlerini duyunca
ona söyle bir baktı, bir ara durdu, sonra: “Bu resmi ben
bugün bitirmek istiyorum, Harry.” dedi. “Senden gitmeni
istersem, bunu büyük bir kabalık saymazsın değil mi?”
Lord Henry gülümsedi, Dorian Gray'e baktı.
— “Gideyim mi, Bay Gray?” diye sordu.
— “Yo, gitmeyin, ne olur! Bakıyorum Basil'in yine
öfkesi üzerinde bugün. Suratını astığı zaman pek
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çekilmez oluyor. Ayrıca, insanları niye
sevmeyecekmişim, bana anlatmanızı istiyorum.”
— “Bilmem anlatsam mı bunu ben size, Bay Gray. Öyle
sıkıcı bir konu ki bu, insan ciddi konuşmak zorunda kalır.
Neyse, mademki kalmamı istediniz, ben de
gitmeyeceğim elbet. Kızmazsın, değil mi, Basil? Sen
bana sık sık söylerdin ya, resmini yaptığın kimselerle biri
konuşursa hoşuna gidermiş.”
Basil Hallward dudağını ısırmaya başlamıştı.
— “Dorian istiyorsa, kalırsın tabii… Dorian'ın istekleri
herkes için bir buyruktur!”
Lord Henri şapkasını, eldivenlerini aldı.
— “Pek ısrar ediyorsun ama Basil, gitmek zorundayım.
Orleans'ta biriyle buluşacağım. Hoşça kalın, Bay Gray.
Yakında bir gün öğleden sonra Curzon Caddesi'nde,
benim eve beklerim. Aşağı yukarı her gün saat beşte
evdeyimdir. Geleceğiniz zaman haber verin bana. Evde
bulunamazsam üzülürüm.”
Dorian Gray: “Basil!” diye haykırdı. “Lord Henry
Wotton giderse, ben de giderim. Sen resim yaparken hiç
ağzını açmazsın. Setin üzerinde ayakta dikilip de hoş
görünmeye çalışmak öyle can sıkıcı bir şey ki! Söyle
kalsınlar. Bunda ısrar ediyorum.”
Basil Hallward, gözlerini yaptığı resimden ayırmadan:
“Gitme, kal, Harry, Dorian'in hatırı için!” dedi. “Doğru:
Çalışırken ben hiç konuşmam, söyleneni de dinlemem.
Resmini yaptığım zavallıların canını kim bilir nasıl
sıkıyorumdur! Kal, ne olur!”
— “Tamam da, beni Orleans'da bekleyen ne olacak?”
Ressam kahkahayla güldü.
— “Ne olacak, hiçbir şey olmayacak bence! Otur, Harry.
Sen de, Dorian, sete çık; fazla kıpırdama, Lord'un
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söylediklerine de pek kulak asma. Dostları üzerinde kötü
bir etkisi vardır; bir tek beni etkileyemez.”
Dorian Gray, bir kurban gibi hemen setin üzerine atladı,
Lord Henry'e bakarak, canı sıkılmışçasına ağzını çarpıttı.
Ondan hoşlanmış gibiydi. Bu adam Basil'e hiç
benzemiyordu. İkisi birbirinin güzel birer zıddıydı.
Sonra, öyle de güzel bir sesi vardı ki!
Biraz geçtikten sonra: “İnsanların üzerinde sahiden kötü
bir etkiniz mi olur, Lord Henry?” dedi. “Basil'in dediği
kadar kötü?”
— “İyi etki diye bir şey yoktur, Bay Gray. Bütün etkiler
ahlakdışıdır... Bilimsel açıdan ahlakdışı...”
— “Niçin?”
— “Çünkü birini etki altında bırakmak ona kendi ruhunu
aşılamaktır. O artık kendisi gibi, doğal haliyle
düşünemez. Erdemleri kendine özgü değildir. Günahları
—günah diye bir şey varsa— ödünç alınmadır.
Başkasının türkülerinin yankısı olur, kendisi için
yazılmamış bir oyunun oyuncusu olur. Hayatın amacı
kendiliğinden gelişmedir. Herkesin kendi yaradılışını
gerçekleştirmektir. Biz bu dünyaya bunun için
gelmişizdir. Bugün insanlar kendilerinden korkuyorlar.
En büyük ödevlerini —insanin kendine karşı olan
ödevini— unutmuşlar. Acınacak durumdalar, elbette.
Evet, aç kimseleri doyuruyorlar, yoksulu giydiriyorlar
ama kendi ruhları açlıktan ölüyor, çırılçıplak kalıyor. Biz
insanlarda yüreklilik diye bir şey kalmadı. Belki hiçbir
zaman da yoktu ya! Toplum korkusu —ki ahlakın
temelidir— bir de Tanrı korkusu —bu da dinin sırrıdır—
bizi yöneten iste bu ikisi... Oysa...”
Ressam: “Başını biraz daha sağa doğru çevir, Dorian.”
dedi.
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İşine dalmıştı, yalnız bir şeyin farkındaydı: Delikanlının
yüzü, onun şimdiye dek hiç görmediği bir hâl almıştı.
Lord Henry o alçak sesiyle, bir çalgı aletinin tınlayışını
anımsatan ses tonuyla, bir yandan da elini zarif bir
biçimde sallayarak —elini böyle sallamayı ta Eton'daki
günlerinden beri huy edinmişti— yeniden söz aldı:
— “Oysa bir insan hayatını bütünüyle, tümüyle
yaşayacak olsa, bütün duygularına biçim verecek, bütün
düşlerini gerçekleştirecek olsa, bence dünyaya öyle
taptaze bir sevinç gücü gelir ki Ortaçağ’dan kalma bütün
bozuklukları unuturuz, insana değer veren çağların
fikriyatına döneriz tekrar… Belki ondan daha yüce, daha
zengin bir düşünceye... Yabanilerin suçlunun orasını
burasını kesmeleri geleneği bugün de insanın kendini
yadsıması biçiminde sürüp gidiyor ki bu da hayatımızı
biçimsizleştiriyor. Kendimizi yadsımanın cezasını
çekiyoruz. Boğmaya çalıştığımız her istek beynimizde
büzülüp kalıyor, bizi zehirliyor. Vücut bir kere günah
işler, günahı da unutup gider, çünkü eylem bir çeşit
arınmadır. Ondan sonra, zevkin hatırlanmasından, ya da
bir üzüntü duymak zevkinden başka bir şey kalmaz. Bir
istekten kurtulmanın tek yolu onu yerine getirmektir.
Karşı koyunca, ruh kendine yasak ettiği şeylere özlem
duya duya, canavarca yasakların daha da
canavarlaştırdığı, yasadışı kıldığı şeye istek duymaktan
hastalanır. Dünyanın büyük olayları beyinde olur,
demişler. Dünyanın büyük günahları da beyinde, ancak
beyindedir...
“Siz, Bay Gray, şu gül pembe gençliğinizle, kar beyaz
çocukluğunuzla, siz de öyle tutkular duymuşsunuzdur ki
korkmuşsunuzdur, aklınızdan öyle düşünceler geçmiştir
ki ürpermişsinizdir, öyle hülyalara dalmış, öyle rüyalar
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görmüşsünüzdür ki bunları hatırladıkça bile utançtan
kıpkırmızı kesilirsiniz...”
Dorian Gray: “Susun!” diye, kekeleyerek haykırdı.
“Susun! Şaşıyorum size. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
Size verilecek bir karşılık vardır ama ben bulamıyorum.
Konuşmayın. Bırakın biraz düşüneyim. Daha doğrusu,
bırakın düşünmeyeyim.”
Belki on dakika, orada öyle, kımıldamadan kaldı.
Dudakları aralanmış, gözlerine garip bir parlaklık
gelmişti. İçinde yepyeni etkilerin kaynaştığını bellibelirsiz seziyordu. Yine de bunlar kendi benliğinden
doğmuş gibi geliyordu ona... Basil'in arkadaşının
söylediği şu birkaç söz —besbelli gelişigüzel söylenmiş
sözlerdi bunlar— o güne kadar hiç dokunulmamış gizli
bir tele dokunmuştu; simdi bu tel acayip atışlarla titriyor,
vınlıyordu.
Müziğin de onun içini böyle karıştırdığı olmuştu. Müzik
de onu kaç kere alt-üst etmişti. Yalnız, müzik söz değildi.
İçimizde yepyeni bir dünya değil, daha çok, başka bir
kargaşa yaratırdı. Sözler! Düpedüz sözler! Ne korkunç
şeylerdi! Ne duru, ne canlı, ne amansız şeyler! İnsan
onlardan kaçamıyordu. Ne ince bir büyü vardı onlarda!
Biçimi olmayan nesnelere biçim verir gibiydiler; keman
gibi, ut gibi onların da kendilerine özgü bir müzikleri
vardı sanki. Düpedüz sözler! Söz gibi gerçek bir şey var
mıydı ki?
Evet, çocukluğunda öyle şeyler olmuştu ki o zamanlar
anlayamamıştı. Simdi anlıyordu bunları. Hayat gözlerinin
önünde birdenbire alevli renklere büründü. Ona öyle
geliyordu ki şimdiye kadar hep ateşlerin içinde
yürümüştü. Nasıl olmuş da anlamamıştı bunu?
Lord Henry, o sinsi gülümseyişiyle, onu süzüyordu.
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Ne zaman susması gerektiğini çok iyi bilirdi. İçinde derin
bir ilginin uyandığını hissediyordu. Söylediklerinin böyle
birdenbire etki yaratmış olmasına şaşmıştı. On beş
yaşındayken okuduğu kitabı hatırladı; o güne kadar
bilmediği birçok şeyi bu kitaptan öğrenmişti. Acaba
Dorian Gray de şimdi öyle bir durumla mı karşı
karşıyaydı? Havaya şöyle bir ok atıvermişti. Demek
vurmuştu ha? Ne büyüleyici bir çocuktu bu!
Basil'in gayet özgür ve serbest bir fırça vurusu vardı;
içinde gerçek bir ustalık, kusursuz bir incelik bulunan bir
fırça vuruş... Ustalıkla incelik sanatta, bir bakıma,
güçlülükten gelir. Şimdi yine öyle çalışıyordu. Ortaya
çökmüş olan sessizliğin farkında değildi.
Dorian Gray, birden: “Ayakta dura dura yoruldum,
Basil!” diye haykırdı. “Gidip bahçede oturacağım.
Buradaki hava pek boğucu...”
— “Kusura bakma, aziz dostum. Resim yaparken, başka
hiçbir şey düşünemem ben. Yalnız, sen de şimdiye kadar
hiç bu kadar iyi durmadın. Hiç kımıldamadın. Ben de tam
istediğim etkiyi yakaladım: Aralık dudaklar, gözlerde de
parlak bir bakış. Harry sana neler söylüyordu bilmiyorum
ama şurası kesin ki en güzel bakışı yarattı sende… Seni
göklere çıkarıyordu sanırım… Sen onun söylediklerinin
bir kelimesine bile inanma.”
— “Beni hiç de göklere çıkardığı falan yoktu. Belki de
bunun için inanmıyorum söylediklerine...”
Lord Henry, o dalgın, baygın gözleriyle Dorian Gray'e
şöyle bir bakarak: “Hepsine inanıyorsunuz, bunu siz de
biliyorsunuz ya!” dedi. “Bahçeye ben de geliyorum
sizinle. Burası korkunç sıcak... İçecek buzlu bir şey
versene bize Basil, çilekli bir şey.”
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— “Hayhay, Harry, Şu çıngırağı çalıver. Parker gelince
söylerim ne istediğini. Ben şu arka planı bitirmek
zorundayım, sizin yanınıza sonra gelirim. Dorian'i da çok
uzun tutma. Kendimi bugünkü kadar resim yapmaya
iştahlı bulduğum hiç olmamıştır belki de... Benim
şaheserim olacak bu! Şimdiki halde de şaheserim!”
Lord Henry bahçeye çıktı, Dorian Gray'i, başını o iri,
serin leylak salkımlarının arasına sokmuş, şarap içer gibi,
kokularını hırsla içine çeker bir vaziyette buldu. Yanına
gitti, elini omzuna koydu.
— “İyi ediyorsunuz.” dedi. “Ruhu iyi etmede duyunun
üzerine yoktur, nasıl ki duyuları iyi etmede de ruhun
üzerine yoksa...”
Oğlan irkildi, geri geri gitti. Gözlerinde korkulu bir bakış
vardı; birdenbire uyandırılınca insan nasıl bakar, işte
öyleydi hali… İnce ince islenmiş burun delikleri
kımıldıyor, dudaklarının kırmızısı gizli bir sinirle
sarsılmış gibi titriyordu.
Lord Henry: “Evet, hayatın büyük sırlarından biri de işte
budur...” diyordu. “Ruhu duyular yoluyla, duyuları da
ruh yoluyla iyi etmek. Pek güzel bir yaratıksınız siz.
Bildiğinizi sandığımızdan daha çok şey biliyorsunuz;
bilmek istediğinizden daha az bildiğiniz gibi...”
Dorian Gray kaşlarını çattı, başını çevirdi. Elinde değildi,
yanında duran bu uzun boylu, biçimli genç adamdan
hoşlanıyordu. Şu zeytin rengi şairane yüzü, bitik
görünüşü ilgisini çekiyordu. Yumuşak, baygın sesinde
insanı baştanbaşa büyüleyen bir şey vardı. Şu serin,
beyaz, çiçek gibi ellerinde bile tuhaf bir büyü vardı.
Adam konuşurken bu eller bir çalgı sesinin dalgaları gibi
oynuyordu; kendilerine özgü bir dilleri vardı sanki.
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Öyleyken, Dorian yine de ondan korkar gibi oldu,
korktuğu için de utandı. Kendi kendini keşfetmek için
neden bir yabancıyı beklemişti? Basil Hallward'u
aylardan beri tanıyordu ama aralarındaki arkadaşlık
kendisini hiç değiştirmemişti. Derken, hayatına biri
girmiş, ona hayatın sırrını öğretivermişti sanki... Peki,
ama korkacak ne vardı bunda? Okul çocuğu değildi ya,
kız da değildi. Saçmalıktı bu korkular!
Lord Henry: “Gelin, gidelim gölgede oturalım.” dedi.
“İçkileri getirdi Parker. Sonra, siz de güneşte daha çok
kalacak olursanız bozulursunuz, Basil de bir daha
resminizi yapmaz. Gerçekten, siz hiç güneşte
yanmamalısınız. Yakışmaz size.”
Dorian Gray, bahçenin öbür ucundaki sıraya otururken,
bir kahkaha atarak: “Ne zararı var!” dedi.
— “Sizin için çok zararı var, Bay Gray.”
— “Neden ?”
— “Çünkü sizde pek güzel bir gençlik var da ondan.
Gençlik de insanın değer vereceği tek şeydir.”
— “Bana hiç de öyle gelmiyor, Lord Henry.”
— “Evet, şimdi öyle gelmez. Bir gün, yaşlanıp yüzünüz
buruş buruş olunca, çirkinleşince, düşünceler alnınızı
çizgileriyle kavurunca, tutku dudaklarınızı o iğrenç
ateşleriyle dağlayınca bunu korkunç bir şekilde
duyacaksınız. Şimdi, nereye gitseniz, dünyayı
büyülüyorsunuz. Bu hep böyle sürüp gidecek mi?..
Harikulade güzel bir yüzünüz var Bay Gray. Kaşlarınızı
çatmayın. Gerçekten öyle. Güzellik de ‘deha’nın bir
başka biçimidir... ‘Deha’dan daha da yücedir, çünkü
açıklamaya ihtiyaç göstermez. Dünyanın büyük
gerçeklerinden biridir; günışığı gibi, ilkyaz gibi, ay
dediğimiz şu gümüş kabuğun karanlık sulara vuruşu gibi.
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“Nedir bu?” diye sorulamaz. Her şeyin üstüne çıkmak
gibi kutsal bir hakkı vardır onun. Kimde varsa onu sultan
yapar…”
“Gülüyorsunuz! Ah! Kaybedince hiç de gülmezsiniz...
Kimisi der ki, güzellik ancak yüzeydedir. Olabilir.
Yalnız, hiç olmazsa düşünce kadar yüzeyde değildir ya!
Bana göre, güzellik harikaların harikasıdır. Görünüşe
göre yargıya varmayanlar ancak basit kimselerdir.
Dünyanın gerçek sırrı görünendir, görünmeyen değil...”
“Evet, Bay Gray, tanrılar iyi davranmışlar size karşı.
Buna karşılık, tanrılar verdiklerini de çabucak geri alırlar.
Gerçek olarak, eksiksiz olarak, bütün olarak
yaşayacağınız topu topu birkaç yılınız var şurada...
Gençliğiniz gittiğinde, güzelliğiniz de uçar gider, bir de
bakarsınız, övünecek hiçbir şeyiniz kalmamış, ya da pek
değersiz, basit başarılarınızla yetinmek zorundasınızdır ki
geçmişi hatırladıkça bunlar başarısızlıktan daha acı gelir.
Her ay, geçip gittikçe, sizi korkunç şeye biraz daha
yaklaştırır. Zaman kıskanır sizi, zambaklarınıza,
güllerinize karşı savaşır.
“Benziniz solacak, yanaklarınız çökecek, gözlerinizin feri
kaçacak. Korkunç acı çekeceksiniz... Ah! Gençliğinizin
değerini bilin. Can sıkıcı kimselerin anlattıklarını
dinleyerek, umutsuz başarısızlıkları düzeltmeye
çalışarak, ömrünüzü bilgisiz, bayağı, düşük kimselere
vererek günlerinizin değerli altınlarını ziyan etmeyin.
Bunlar günümüzün hasta amaçları, uydurma hedefleri ve
düşünceleridir...”
“Yaşayın! İçinizdeki o harikulade hayatı yaşayın! Hiçbir
şeyi elden kaçırmamaya bakın. Hep yeni yeni duygular
arayın. Hiçbir şeyden korkmayın... Yeni bir zevk insanı...
İşte budur çağımızın istediği. Siz bunun canlı örneği
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olabilirsiniz. Sizin bu kişiliğinizle yapamayacağınız şey
yoktur. Bir mevsim boyunca dünya sizin... Daha sizi
görür görmez anladım gerçekte ne olduğunuzun ve
gerçekte ne olabileceğinizin farkında olmadığınızın...
Sizde beni büyüleyen öyle çok şey vardı ki sizinle ilgili
bir iki söz söylemek ihtiyacını duydum. “Ziyan olup
giderse nasıl yazık olacak!” diye düşündüm. Çünkü
gençliğiniz çok az sürecek... Çok az... Kır çiçekleri solar,
gelecek yıla bir daha açar. Sarısalkım şimdi olduğu gibi
gelecek hazirana da sapsarı kesilir. Fakat biz gençliğimizi
bir daha elde edecek değiliz. Yirmi yaşındayken
damarlarımızda atan sevinç gevşemeye başlar. Elimiz,
ayağımız tutmaz olur, duyularımız körelir. Yozlaşıp
çirkin birer kukla oluruz, pek korktuğumuz tutkuların,
boyun eğmeyi göze alamadığımız zevkli dürtülerin
anılarıyla ürperen birer kukla. Gençlik! Gençlik! Şu
yeryüzünde gençlikten başka hiç, hiçbir şey yoktur!”
Dorian Gray, gözleri iri iri açılmış, şaşırmış bir halde
dinliyordu. Elindeki leylak dalı yere düştü. Kadife tüylü
bir arı geldi, bir ara dalın çevresinde vızıldadı, sonra
ufacık çiçeklerin yıldızlı topağı üzerinde döndü durdu.
Pek önemli şeyler karsısında korku duyunca, ya da
anlayamadığımız yepyeni bir heyecana kapılınca, ya da
bizi korkutan bir düşünce beynimizi kavrayıp da bizi
boyun eğmeye sürükleyince, önemsiz şeylere karsı
acayip bir ilgi göstermeye bakarız ya, Dorian da arıya
böyle bakıyordu. Biraz sonra arı uçtu gitti. Dorian onun
bir kahkaha çiçeğinin alacalı borusundan içeri
süzüldüğünü gördü. Çiçek ürperir gibi oldu, sonra sağa,
sola hafif hafif sallandı.
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Ressam birden çalışma odasının kapısında göründü,
onları içeri çağırdı. Dönüp birbirlerine baktılar,
gülümsediler.
Ressam: “Bekliyorum!” diye bağırdı. “Gelsenize içeri!
Işık çok güzel... İçkilerinizi de alıp gelebilirsiniz.”
Kalktılar, birlikte yoldan aşağı sallana sallana yürüdüler.
Yeşilli beyazlı iki kelebek yanlarından uçuşup geçti,
bahçenin kösesindeki armut ağacından da bir ardıçkuşu
ötmeye başladı.
Lord Henry, Dorian'a bakarak: “Benimle tanıştığınıza
seviniyorsunuz, değil mi, Bay Gray?” dedi.
— “Evet, şimdilik seviniyorum. Hep sevinecek miyim
acaba?”
— “Hep! Korkunç bir sözcüktür bu. İşittikçe ürperirim.
Kadınlar bunu kullanmayı pek severler. Her sevdayı hep
öyle gitsin isteyerek bozarlar. Anlamsız bir sözcüktür
ayrıca bu. Hevesle ömür boyu tutku arasında bir tek fark
vardır: Heves daha uzun sürer.”
Çalışma odasından içeri girerlerken Dorian Gray elini
Lord Henry'nin kolunun üzerine koydu.
— “Öyleyse, dostluğumuz bir heves olsun.” diye
fısıldadı.
Bu pervasızlığından ötürü kızardı, sonra sete çıktı,
resmini yaptırmak için takındığı duruşu yeniden aldı.
Lord Henry kendini geniş bir hasır koltuğa attı, onu
seyretmeye başladı. Sessizliği bir tek, bez üzerinde
fırçanın gidip gelişi bozuyordu; bir de Basil Hallward'un,
arada bir, yaptığı resme bakmak için geriye adım atışı...
Açık kapıdan içeri eğik bir şekilde süzülen güneş
ışınlarında tozlar uçuşuyor, altın gibi parıldıyordu.
Güllerin ağır kokusu her şeyi bunaltıyor gibiydi.
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Bir çeyrek sonra Basil resmi bıraktı, uzun uzun Dorian
Gray'e baktı; sonra, o kocaman fırçalarından birinin
ucunu dişleyerek ve kaşlarını çatarak, tekrar uzun uzun
resme baktı. En sonunda: “Tamam!” dedi, eğilip bezin
sol köşesine uzun uzun kırmızı harflerle adını yazdı.
Lord Henry geldi, resmi gözden geçirdi. Güzel bir sanat
eseriydi besbelli; pek de benzemişti.
— “Yürekten kutlarım seni, aziz dostum.” dedi.
“Günümüzün en güzel portresi, Bay Gray, gelin de
kendinize bakın...”
Delikanlı rüyadan uyanır gibi irkildi. Setten aşağı adım
atarken: “Sahi bitti mi?” diye mırıldandı.
Ressam: “Bitti ya!” dedi. “Eh, sen de bugün çok güzel
durdun, çok minnettarım sana.”
Lord Henry: “Benim sayemde!” diye atıldı. “Öyle değil
mi, Bay Gray?”
Dorian Gray buna karşılık vermedi; yalnız, sinirli
adımlarla resmine doğru gitti, karşısına geçip baktı.
Görür görmez geri çekildi, sevinçten yanakları kızardı,
gözleri parladı, kendini ilk defa görüyormuş gibi...
Kımıldamadan, şaşkın şaşkın orada kalakaldı. Basil'in
kendisine bir şeyler söylediğini duyar gibi oluyordu ama
sözlerin anlamını kavrayamıyordu. Güzelliğini birdenbire
keşfetmişti sanki... O güne kadar bunun hiç farkında
olmamıştı. Basil Hallward'un övücü sözleri ona ancak
dostluğun hoş bir abartması gibi gelmişti. Bunları
dinlemiş, gülüp geçmiş, unutup gitmişti. Yaradılışına bir
etkisi olmamıştı. Derken, Lord Henry Wotton
çıkagelmişti, o gençliği göklere çıkaran acayip sözleriyle,
gençliğin pek kısa süreceğini haber veren korkunç
sözleriyle... Başlangıçta bu sözler onun kafasını allakbullak etmişti; şimdi ise, durmuş, kendi güzelliğinin
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gölgesine bakarken, söylenenlerin doğruluğunu olanca
gerçeğiyle kavramıştı. Evet, bir gün gelecek, yüzü
kırışacak, buruşuklaşacak, biçimsizleşecekti.
Dudaklarının pembeliği kalmayacak, saçlarının altın
rengi uçup gidecekti. Hayat, ruhunu olgunlaştırırken,
vücudunu bozacaktı. Korkunç, çirkin, iğrenç bir şey
olacaktı. Bunu düşünürken içine bıçak gibi bir acı
saplandı, varlığını en ince sinirlerine kadar titretti.
Gözleri koyu mor bir renk aldı, yaşlarla buğulandı.
Yüreğini buzdan bir el kavrar gibi oldu.
Basil Hallward delikanlının konuşmayışına şaşmıştı,
bunu neye yoracağını bilemiyordu. En sonunda:
“Beğenmedin mi?” diye haykırdı.
Lord Henry: “Beğendi elbette!” dedi. “Kim beğenmez
ki? Bugünkü sanatın en büyük eserlerinden biri...
Karşılığında ne istersen veririm sana. Ne yapıp yapıp
alacağım ben bunu.”
— “Benim malım değil ki, Harry.”
— “Kimin malı ya?”
Ressam: “Dorian'ın elbette!” dedi.
— “Ne mutlu ona!”
Dorian Gray, gözleri hep portresine dikili: “Ne acı!” diye
mırıldanıyordu. “Ne acı! Ben yaslanacağım,
çirkinleşeceğim, korkunç bir şey olacağım, bu resim her
daim kalacak. Şu haziran gününde neyse hep öyle
kalacak, hiç yaşlanmayacak. Ah, bunun tersi olsaydı!
Ben hep genç kalsaydım da resim yaşlansaydı! Buna
karşılık... buna karşılık... her şeyimi verirdim! Evet,
bunun için vermeyeceğim hiçbir şey yoktur dünyada!”
Lord Henry, kahkahayla gülerek: “Böyle bir anlaşma
senin pek isine gelmez, Basil!” diye haykırdı.
“Eserindeki çizgiler sertleşir.”
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Basil Hallward: “Bütün gücümle buna karşı koyacağım,
Harry.” dedi.
Dorian Gray dönüp ona şöyle bir baktı.
— “Bilirim yaparsın bunu, Basil. Sanatını
arkadaşlarından çok seversin sen. Yeşil bir tunç biblodan
başka bir şey değilim ben senin için. Belki o kadar bile
değil...”
Ressam şaşkın şaşkın baktı. Dorian'dan bu sözleri hiç
beklemezdi. Ne olmuştu bu delikanlıya? Pek kızmış
gibiydi. Yüzü kıpkırmızı kesilmiş, yanakları yanıyordu.
— “Evet,” diye ekledi, “senin o fildişi Hermes'in, gümüs
Faunus'un kadar bile değer vermezsin sen bana. Sen
onlardan hep hoşlanacaksın. Benden daha ne zamana
kadar hoşlanacaksın? Yüzümde ilk buruşuk belirinceye
kadar sanırım... Şimdi anlıyorum ki insan güzelliğini
kaybedince her şeyini de kaybeder. Yaptığın resim bunu
öğretti bana. Lord Henry Wotton'in yerden göğe kadar
hakkı var. Gençlik insanın en değerli varlığı. Baktım ki
yaşlanıyorum, kendimi öldüreceğim.”
Basil Hallward sapsarı kesildi. Arkadaşının elini tuttu.
— “Dorian! Dorian!” diye haykırdı. “Böyle konuşma.
Benim hiç senin gibi bir arkadaşım olmadı, bundan sonra
da olmayacak. Maddi şeyleri mi kıskanıyorsun yoksa...
Sen onların hepsinden daha değerlisin!”
— “Güzelliği ölmeyen her şeyi kıskanıyorum! Yaptığın
portremi kıskanıyorum! Benim kaybedeceğim şey onda
niye kalsın? Her geçen dakika benden bir şeyi alıp
götürüyor, ona bir şey ekliyor. Ah, bunun tam tersi olsa!
Resim değişse de ben hep olduğum gibi kalsam! Niye
yaptın sen bu resmi? Bir gün gelecek, benimle alay
edecek... Korkunç alay edecek benimle!”
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Gözlerine sıcak yaşlar doldu. Elini çekti, kendini divana
atarak yüzünü yastıklara gömdü, dua eder gibi.
Ressam, acı acı: “Senin işin bu, Harry!” dedi.
Lord Henry omuz silkti.
— “Gerçek Dorian Gray bu... İşte, mesele bundan
ibaret...”
— “Değil.”
— “Değilse bana ne?”
Basil: “Ben dediğim zaman çıkıp gidecektin...” diye
söylendi.
Lord Henry buna: “Sen kal dedin, kaldım.” diye karşılık
verdi.
— “En iyi iki arkadaşımla birden kavga edemem, Harry.
Ne var ki ikiniz bir oldunuz, şimdiye kadar yaptığım en
güzel eserimden soğuttunuz beni. Parçalayacağım bunu.
Bezle boyadan başka nedir ki? Bırakmam üç kişiyi
birbirine düşürsün, onları mahvetsin!”
Dorian Gray o altın başını yastıktan kaldırdı, soluk
yüzüyle, yaşlı gözleriyle ona baktı. Basil uzun perdeli
pencerenin altına yerleştirilmiş resim masasına doğru
gidiyordu. Ne yapacaktı orada? Parmaklarını teneke
kutular, kuru fırçalar yığınına daldırmış, bir şey arıyordu.
Evet, keskin çelik uçlu boya bıçağını arıyordu. Bezi
parçalayacaktı...
Delikanlı boğuk bir hıçkırıkla divandan fırladı, Basil'in
üzerine atılarak bıçağı elinden kaptığı gibi odanın öbür
ucuna fırlattı.
— “Yapma, Basil, yapma!” diye haykırdı. “Adam
öldürmek olur bu!”
Ressam, şaşkınlığından kurtulunca, soğuk soğuk:
“Bakıyorum sonunda sanatıma değer vermeye başladın!”
dedi. “Buna sevindim. Hiç sanmıyordum bunu çünkü...”
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— “Değer mi veriyorum? Seviyorum onu ben, Basil.
Benim bir parçam o. Bunu içtenlikle hissediyorum.”
— “Peki. Kurur kurumaz, verniklerim seni ve bunu sana
yollarım. Ondan sonra sen ne istersen yap.”
Basil odanın öbür ucuna gitti, çay getirtmek için çıngırağı
çaldı.
— “Çay içersin değil mi, Dorian? Sen de içersin, değil
mi, Harry? Yoksa böyle basit zevklere karşı mısındır?”
Lord Henry: “Basit zevklere bayılırım ben!” dedi.
“Karmaşanın son sığınağıdır bunlar. Yalnız,
yapmacıklıktan hoşlanmam, sahnede olursa o başka. Ne
saçma heriflersiniz, ikiniz de! Kimmiş o “İnsan mantıklı
hayvandır” diyen? İnsanın şimdiye kadar yapılmış en
bayağı tarifi bu. İnsan şudur, budur ama hiç de mantıklı
değildir. İyi ki değil. Yine de siz dostlarımın şu resim
için kavga etmenizi istemem. En iyisi, sen onu bana ver,
Basil. Şu deli çocuk gerçekte istemiyor onu, ben
istiyorum.”
Dorian Gray: “Benden başkasına verirsen iki elim
yakanda kalır, Basil!” diye haykırdı. “Sonra, kimsenin
bana deli çocuk demesini de kabul edemem!”
— “Biliyorsun ki resim senin, Dorian. Daha ortada
yokken bile onu sana verdim ben.”
— “Yo, siz de biliyorsunuz ki biraz delilik ettiniz, Bay
Gray. Ne olduğunuzun hatırlatılmasına da kızmazsınız,
bunu da biliyorsunuz.”
— “Bu sabah kızmalıydım ben buna, Lord Henry.”
— “Ah! Bu sabah! Bu sabahtan beri biraz daha
yaşlandınız.”
Kapı vuruldu. Uşak, yüklü bir çay tepsisiyle içeri girdi,
tepsiyi ufak bir Japon masasının üzerine koydu. Bir
fincan tabak şıkırtısıdır gitti, bir de demlik fısıltısı. Bir
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başka uşak karpuz biçimi iki çini kâse getirdi. Dorian
Gray kalktı, çayları koydu. Öbür iki arkadaş sallana
sallana masaya geldiler, kapakları kaldırıp altında ne var
diye baktılar.
Lord Henry: “Gelin bu gece tiyatroya gidelim.” dedi.
“Bir yerde bir şey vardır elbet. White's'ta yemeğe sözüm
var ama eski bir arkadaşım, tel çekerim, hastayım derim,
ya da daha sonra çıkan bir işimden dolayı
gelemeyeceğimi söylerim. Bence, güzel bir mazeret olur
bu: Doğru sözlülük insanı şaşırtır.”
Basil Hallward: “Şu smokin giymek yok mu!” diye
söylendi. “Öyle de çirkin bir şey ki!”
Lord Henry dalgın dalgın: “Evet...” diye karşılık verdi.
“On dokuzuncu yüzyıl elbiseleri pek çirkindir. Öyle
karanlık, öyle sıkıcı ki! Bugünkü hayatta bize kalan tek
renkli şey günah işlemek...”
— “Böyle şeyler söyleme Dorian'in karşısında, Harry.”
— “Hangi Dorian'ın? Bize çay koyanın mı, yoksa
resimdekinin mi?”
— “İkisinin de.”
Delikanlı: “Sizinle tiyatroya gelmek isterim, Lord
Henry.” dedi.
— “Öyleyse, gelirsiniz. Sen de gelirsin, değil mi, Basil?”
— “Hayır, gelemem. Gelmeyeyim daha iyi. Bir sürü işim
var.”
— “Eh, peki öyleyse, biz ikimiz gideriz, Bay Gray.”
— “Hayhay.”
Ressam dudağını dişledi, elinde fincan, yürüdü, resmin
başına gitti. Üzgün bir tavırla: “Ben de gerçek Dorian'la
baş başa kalırım.” dedi.
Portrenin aslı, ona doğru gelerek: “Gerçek Dorian o mu?”
diye haykırdı. “Gerçekten öyle miyim ben?”
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— “Evet. Tıpkısı...”
— “Aman, ne güzel, Basil!”
Basil Hallward içini çekti.
— “Daha doğrusu, görünüşte tıpkısıyım ama o hiç
değişmeyecek. Eh, bu da bir şeydir.”
Lord Henry: “İnsanlar bir şeye bağlı kalmayı ne de
büyütüyorlar!” diye haykırdı. “Aslında aşkta bile tenle
ilgili bir şeydir bu. Gençler bağlı kalmak isterler,
kalamazlar; yaşlılar bağlı kalmamak isterler, yapamazlar.
İşte bir bunu söyleyebiliriz.”
Basil: “Sen bu gece gitme tiyatroya, Dorian.” dedi.
“Yemeğe bende kal.”
— “Kalamam, Basil.”
— “Neden?”
— “Lord Henry'e söz verdim de ondan.”
— “Sözüne bağlı kaldın diye senden daha çok
hoşlanacak değildir o. Kendisi sözünden hep döner.
Yalvarırım sana, gitme.”
Dorian Gray kahkahayla güldü, başını iki yana salladı.
Basil: “Yalvarıyorum sana!” dedi.
Delikanlı durakladı, Lord Henry'e baktı. Lord Henry, çay
masasının başında, onlara alaylı bir gülümsemeyle
bakıyordu.
Dorian Gray: “Gitmek zorundayım, Basil.” dedi.
Basil Hallward: “Peki.” dedi, gitti fincanını tepsiye
koydu. “Epey geç oldu, daha giyineceğinize göre, vakit
geçirmeseniz iyi edersiniz. Güle güle, Harry. Güle güle,
Dorian. Yakında gel, görüşelim. Yarın gel.”
— “Olur.”
— “Unutmayacaksın?”
Dorian: “Yok, unutmam merak etme!” diye haykırdı.
— “Şey... Harry!”
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— “Evet, Basil?”
— “Bu sabah bahçede bir şey sormuştum ya sana,
unutma sakin.”
— “Unuttum bile.”
— “Sana güveniyorum.”
Lord Henry, kahkahayla gülerek: “Ah, ben de bir
kendime güvenebilsem!” dedi. “Buyurun, Bay Gray,
arabam dışarıda, sizi evinize bırakabilirim. Hoşça kal,
Basil. Çok güzel bir gün geçirdik.”
Onlar çıkıp da kapı kapanınca, ressam kendini divana
attı, yüzüne acıyla karışık bir hüzün çöktü…

III
Ertesi gün saat yarımda Lord Henry Wotton amcası Lord
Fermor'u ziyaret etmek üzere Gurzon caddesinden
Albany'e doğru yürüdü. Lord Fermor, kendisinden özel
bir fayda göremeyenlerin bencil adını verdiği ve fakat
onu eğlendiren adamları beslediği için de sosyetenin
cömert tanıdığı, biraz kaba olmakla beraber gayet neşeli
yaşlı bir bekârdı. İsabella'nın henüz genç olduğu ve
Prim'in sözünün bile edilmediği zamanlarda babası
Madrit'te İngiliz elçisi olarak bulunuyordu. Fakat
asaletine, tembelliğine, raporlarındaki güzel İngilizceye
ve önüne geçilemeyen zevk düşkünlüğüne dayanarak
öteden beri kendisinin tam lâyık olduğuna inandığı Paris
elçiliği teklif edilmeyince bir can sıkıntısı nöbeti anında
siyasetten çekilmişti. Babasının kâtibi bulunan oğlu da, o
zaman, şefiyle beraber istifa etmişti. Ve onun bu hareketi
akılsızca sayılmıştı. Birkaç ay sonra babasının unvanı
ona geçince, kendini adı hiçbir iş yapmamak olan
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aristokrasinin sanatına verdi. Şehirde iki büyük konağı
vardı. Fakat daha az külfeti olduğu için; pansiyonlarda
oturmayı tercih ederdi. Ve çok defa yemeklerini
kulübünde yerdi. Orta İngiltere’deki kömür ocaklarının
idaresiyle biraz meşgul oluyordu. Böyle bir işle
uğraşmanın kendisine sürdüğü leke için de mazeret
olarak kömür ocağı işletmenin hiç olmazsa bir
centilmene kendi ocağında odun yakmak zarifliğine
imkân sağlamak gibi bir üstünlüğü bulunduğunu ileri
sürüyordu. Tutucu’ların işbaşında bulundukları ve onlara
bir radikaller çetesi diye sövüp saydığı zamanların
dışında kendisi de siyasette bir Tutucu idi. Ona sert
davranan uşağı için bir kahraman ve buna karşılık
kendisinin sert davrandığı akrabalarından birçoğu için bir
dehşetti. Onu yalnız İngiltere yetiştirebilirdi. O ise
memleketin mahvolduğunu söyler dururdu.
Prensiplerinin modası geçmişti. Fakat önceden verilen
hükümleri için söylenecek epeyce şey vardı.
Lord Henry içeriye girdiği zaman amcasının sırtında eski
bir av ceketi, oturmuş, ağzında bir Çin sigarası
homurdanarak The Times’ı okur halde buldu.
“Ee Henry…” dedi yaşlı adam, “Seni bu kadar erken
hangi rüzgâr attı? Ben sizin gibi züppelerin asla ikiden
önce kalkmadığınızı ve beşten önce de ortalığa
çıkmadığınızı zannederdim.”
“Sırf aile sevgisi, sizi temin ederim George Dayı. Sizden
bir isteğim var.”
Lord Fermor ekşi bir yüzle “Herhalde para.” dedi. “Eh,
otur da meseleyi anlat, bugünün gençleri paranın her şey
olduğunu sanırlar.”
Lord Henry yakasındaki çiçeği düzelterek “Evet” diye
mırıldandı. “İhtiyarlayınca da bunu bilirler. Fakat ben
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para istemiyorum. Onu isteyenler yalnız borçlarını
ödeyen insanlardır. George Dayı, ben borçlarımı hiç
ödemem. Kredi, küçük beyin sermayesidir ve insan
onunla mükemmel yaşar. Ondan başka ben daima
Dortmoor tüccarından alışveriş ettiğimden beni asla
rahatsız etmezler. Benim istediğim bir bilgi. Faydalı değil
tabiî, faydasız bilgiler...”
“Peki, Henry, her ne kadar bugün bu adamlar bir yığın
saçma şeyler yazıyorlarsa da ben sana bir İngiliz
yıllığında bulunan her şeyi söyleyebilirim. Benim
diplomasi hayatında bulunduğum zamanlarda her şey çok
daha iyiydi. Duyuyorum ki şimdi sınavla kabul
ediyorlarmış. Bundan ne bekleyebilirsin? Sınavlar,
efendim başından sonuna kadar sırf hiledir. Bir adam
eğer centilmense yeterli derecede bilgisi vardır; değilse,
ne bilirse bilsin kendisine zarardır.”
Lord Henry kayıtsızca “George Dayı, Mister Dorian
Gray yıllığa girmemiş .” dedi.
Lord Fermor gür beyaz kaşlarını çatarak “Mister Dorian
Gray? Bu da kim?” diye sordu.
“İşte öğrenmeğe geldiğim şey bu, George Dayı. Yahut
daha doğrusu onun kim olduğunu biliyorum. Şu Lord
Kelso'nun torunu. Annesi Devereux'lerdendi. Lady
Margaret Devereux. Senden annesi hakkında bildiklerini
söylemeni istiyorum. Güzel miydi, çirkin miydi? Kiminle
evlendi? Sen çağdaşlarından hemen hemen herkesi
tanırsın. Belki o da bunların arasındadır. Bugünlerde
Mister Gray beni yakından ilgilendiriyor. Kendisiyle yeni
tanıştım.”
İhtiyar centilmen: “Kelso'nun torunu!” diye tekrarladı.
“Kelso'nun torunu!.. Tabii... Annesini gayet yakından
tanırdım. Sanırım vaftizinde bulunmuştum. Çok güzel bir
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kızdı bu Margaret Devereux. Gayet fakir, ne olduğu
belirsiz genç bir adamla, piyade alayında küçük bir
teğmenle yahut buna benzer biriyle kaçarak bütün
erkekleri kudurtmuştu. Elbette. Bütün hikâyeyi dün
olmuş gibi hatırlıyorum. Zavallı delikanlı, düğünden bir
iki ay sonra Spa'da bir düelloda öldü. Bunun hakkında da
gayet çirkin bir dedikodu vardı. Kelso'nun rezil, maceracı
bir Belçikalı eşeğini yakalayıp, damadını herkesin içinde
aşağılattığı, bunun için de herife para verdiği, evet para
verdiği, herifin de adamı bir güvercin gibi şişlediği
söylendi. Mesele örtbas edildi. Fakat Kelso bu olaydan
sonra bir zaman külbastısını kulüpte yalnız başına yedi.
Kızını o zaman geri getirtti. Fakat kızın artık babasıyla
bir kelime bile konuşmadığını işitmiştim. Evet, bu çok
kötü bir işti. Kız da öldü, aynı sene içinde. Demek bir
oğlan çocuğu kalmış? Bunu unutmuşum. Nasıl bir çocuk
bu? Eğer annesine benziyorsa herhalde güzel bir delikanlı
olmalı.”
Lord Henry “Fevkalâde güzel.” diye doğruladı.
İhtiyar centilmen “İyi ellere düşmesini dilerim.” diye
devam etti. “Eğer Kelso ona karşı namuslu davrandıysa,
bir yığın parası olması lâzım. Annesinin da parası vardı,
Selby'deki bütün serveti büyük babasından ona miras
kalmıştı. Bu büyükbaba, Kelso'dan nefret ediyordu ve
onu bir sokak köpeği yerine koyuyordu, öyleydi de. Ben
orada iken bir defa Madrid’e geldi. Vallahi onun adına
ben utandım. Kraliçe, arabacılarla daima para kavgası
eden bu İngiliz asilzadesinin kim olduğunu bana sorar
dururdu. Bundan bayağı bir dedikodu çıktı. Tam bir ay
saraya görünemedim. Umarım torununa arabacılardan
daha iyi davranmıştır.
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Lord Henry “Bilmiyorum” diye cevap verdi. “Sanırım
çocuğun hali vakti yerinde olacak. Henüz çok genç...
Selby şatosunun ona ait olduğunu biliyorum. Bunu bana
anlattı. Annesi çok güzel miydi?”
“Margaret Devereux şimdiye kadar gördüğüm en güzel
ve sevimli mahlûklardan biridir. O işi neden yaptığını bir
türlü anlayamadım. İstediği adamla evlenebilirdi.
Carlington onun için deli divane oluyordu. Fakat o
romantikti, bu ailenin bütün kadınları öyle idi. Erkekleri
o kadar değil, fakat gerçek şu ki, kadınları harikulade
idiler. Carlington onun dizlerine kapandı. Kendi ağzından
duydum. O zaman Londra’da onun peşine düşmeyen tek
bir kız yokken kadın gülüp geçmişti. Aklımda iken
Henry, mademki bu budalaca evlenmelerden
bahsediyoruz, babanın anlattığı şu saçma, Dartmoor'un
Amerikalı bir kızla evlenmek istemesi de nedir? İngiliz
kızları ona yetmiyor mu?”
“Amerikalı kızlarla evlenmek bugünlerde pek sıradan,
George Dayı...”
Lord Fermor masaya yumruğunu vurarak “Ben İngiliz
kadınları üzerine bütün dünyaya karşı bahse girerim.”
dedi.
“Şimdi Amerikalı kızlar gözde.”
George: “İşitiyorum ki uzun dayanmıyorlar.” diye
homurdandı. “Uzun bir nişanlılık onları yoruyor. Fakat
bir engelli koşu için birebirdir ve bir hamlede galip
gelebilirler, Dartmoor'un kurtulacağını zannetmiyorum.”
Yaşlı adam “Soyu sopu kimlermiş?” diye homurdandı.
“Var mıymış ki?”
Lord Henry, yok anlamına başını salladı ve gitmeye
hazırlanırken, “Nasıl İngiliz kadınlarının geçmişlerini
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saklamakta ustalıkları varsa Amerikan kızları da asıllarını
gizlemekte öyle ustadırlar.” dedi.
“Belki domuz eti konservecilerindendir.”
“Umarım öyledir, George Dayı. Dartmoor adına
söylüyorum. İşittim ki Amerika'da domuz konserveciliği
siyasetten sonra en kârlı işmiş.”
“Kız güzel mi?”
“Kendisini güya güzelmiş gibi gösteriyor. Birçok
Amerikalı kadınların yaptığı gibi... Alımlı olmalarının
sırrı bu...”
“Bu Amerikalı kadınlar, niçin kendi memleketlerinde
oturamazlar. Hâlbuki oranın kadınlar için bir cennet
olduğunu bize anlatıp dururlar.”
“Öyledir de. Havva gibi oradan çıkmak için can
atmalarının sebebi budur.” dedi Lord Henry.
“Görüşürüz George Dayı. Şimdi gitmezsem öğle
yemeğine gecikeceğim. Verdiğin bilgi için teşekkür
ederim. Yeni dostlarım hakkında her şeyi öğrenmek, eski
dostlarım hakkında bir şey bilmemek hoşuma gider.”
“Öğle yemeğini nerede yiyeceksin, Henry?”
“Agatha’da… Kendimi ve Mister Gray'i yemeğe davet
ettim. O, halanın en yeni gözdesidir.”
“Hım. Agatha halana söyle Henry, bundan sonra beni
hayır ricalarıyla rahatsız etmesin. Niçin bu iyi kadın,
budalaca tasarıları için çekler yazmaktan başka yapacak
hiçbir işim olmadığını sanıyor.”
“Pekâlâ, George Dayı, bunu ona söyleyeceğim. Ama hiç
tesiri olmayacaktır. Hümanistler, bütün insanlık
duygularını kaybederler. Onları fark ettiren ana vasıfları
işte budur.”
Yaşlı centilmen, tasdik ederek mırıldandı. Zile basarak
hizmetçisini çağırdı. Lord Henry alçak kemerden geçerek
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Burlington caddesine çıktı ve sonra adımlarını Berkley
Meydanı yönüne çevirdi.
İşte Dorian Gray'in aile hikâyesi böyle idi. Bu hikâye
kendisine kabataslak anlatılmış olmakla beraber üstü
kapalı geçtiği garip, âdeta modern macerasıyla onu
sarmıştı. Çılgın bir ihtiras uğruna her şeyi göze alan
güzel bir kadın. İğrenç ve haince bir cinayetle kısa
kesilen bir iki haftalık coşkun saadet. Aylarca sessiz
işkence ve sonra acılar içinde doğan bir çocuk. Anneyi
ölüm alıp götürmüş, çocuk sevgisiz, yaşlı bir adamın
zulmüne ve yalnızlığa bırakılmış. Evet, bu meraklı bir
fondu. Bu, delikanlıya bir kabartma hali veriyor ve
denebilirse onu belirtiyordu. Onu daha eksiksiz bir hale
koyuyordu. Dünyada her mükemmelin arkasında trajik
bir şey vardır. Dünyalar acılar içinde kıvranmalıdır ki en
ufak bir çiçek açabilsin... Ve dün akşam yemekte kırmızı
mum ışıkları yüzünün uyanan mucizesini daha zengin bir
pembelikle boyadığı sırada hayret dolu gözler ve zevkten
ürkerek açılmış dudaklarla Dorian Gray, kulüpte
karşısında otururken ne kadar hoştu. Onunla konuşmak
kıymetli bir kemanı çalmak gibiydi. O, yayın her
dokunuşuna, her titreşimine cevap veriyordu. Bir etkinin
meydana gelmesinde, esir edici korkunç bir şey vardı.
Başka bir faaliyetle ölçülemeyen bir şey... İnsanın ruhunu
başka sevimli bir kalıba aksettirmesi; orada bir an
tutması, kendi düşüncelerinin ve ihtirasın müzikleriyle
kuvvetlenmiş olarak tekrar kendine dönmesi; bir su veya
acayip bir kokuymuş gibi başkasına aktarması; bunda
gerçekten zevk vardır. Belki de, yaşamakta olduğumuz
böyle sınırlı ve bayağılaşmış bir zamanda; bu,
incelmemiş zevkler ve kaba gayeler devrinde bize kalmış
olan en duyarlı zevk... Basil'in stüdyosunda garip bir
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tesadüfle rastladığı bu çocuk da ilginç bir tipti. Yahut hiç
değilse ilginç bir tip haline sokulabilirdi. Alım ve çocuk
yaşının beyaz saffeti ve mermer Yunan heykellerinin
bizim için sakladıkları şu güzellik onda idi. İnsanın,
ondan yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Ondan bir Titan
yahut bir oyuncak yapılabilirdi. Böyle bir güzelliğin de
solmaya mahkûm olması ne yazık!.. Ve Basil? Psikolojik
bakımdan o da ne kadar dikkate değerdi! Bütün
bunlardan haberi olmayan bir insanın yalnız dış görünüşü
ile anlaşılmaz bir yolda meydana gelen yeni bir sanat
tarzı ve hayata taze bir bakış şekli; alacakaranlık
korularda yaşayan sessiz ruh bir Dryad gibi korkusuz
birden meydana çıkıyor ve açık kırlarda görünmeden
yürüyor. Çünkü arayış içindeki ruhunda, ancak
mucizelerde görülen olağanüstü ilhamlar uyanmıştır.
Eşyanın biçimleri ve taslakları sanki bunların kendileri,
gölgesini hakikat haline getirdikleri bir başka ve daha
mükemmel bir şeyin taslaklarıymış gibi, inceliyor ve
sembolik bir anlam kazanıyorlar. Bütün bunların hepsi ne
kadar garipti. Tarihte buna benzer bir şey hatırlıyordu.
Bunu ilk önce tahlil eden, şu düşünce sanatçısı Eflâtun
değil miydi? Bunu bir sone dizisinin renkli mermerine
oyan Buonarotti değil miydi? Fakat çağımızda bu
garipti... Evet, bu ilginç portreye şekil vermiş olan
ressam için delikanlı bilmeden ne olduysa, o da Dorian
Gray için aynı şey olmaya çalışacaktı. Ona hâkim olmaya
çalışacaktı. Zaten yarı yarıya olmuştu da. Bu garip ruhu
kendine tutkuyla bağlamak istiyordu. Bu aşkın ve
ölümün çocuğunda büyüleyici bir şey vardı.
Ansızın durdu ve evlere doğru baktı. Halasının evini
epeyce geçmiş olduğunu fark etti. Kendi kendine
gülümsedi ve geri döndü. Biraz karanlık hole girince
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uşak ona evdekilerin yemeğe inmiş olduklarını söyledi.
Uşaklardan birine şapkasını ve bastonunu vererek yemek
odasına gitti. Halası başını sallayarak: “Her zamanki gibi
geç, Henry” diye bağırdı.
Sudan bir mazeret uydurdu. Halasının yanındaki boş yere
oturarak başka kimler var diye etrafına bakındı. Dorian,
yanaklarında memnun bir kızıllık, gizlenerek masanın
öbür ucundan onu, çekingen çekingen selâmladı.
Karşısında bugünkü tarihçiler tarafından düşes olmayan
kadınlarda şişmanlık diye gösterilen şu muhteşem mimari
uyumluluğa sahip, bütün tanıdıklarının sevdiği, şen yapılı
olduğu kadar iyi kalpli bir kadın olan düşes Harley
oturuyordu. Onun sağında radikal bir milletvekili, resmi
hayatında liderini, özel hayatında en iyi aşçılarını takibe
önem veren, pek bilinen bir hikmet düsturuna göre
Tutucu’larla yemek yiyip radikallerle düşünen Sir
Thomas Burdon oturuyordu. Solundaki yeri, öğrenimi ve
kibarlığı yerinde olmakla beraber, bir zaman Lady
Agatha'ya açıkladığı üzere, söylenecek her şeyi otuz
yaşından önce söyleyip bitirmiş olduğu için, kötü kötü
susmak alışkanlığına kapılmış olan Mister Treadley of
Erskine almıştı. Masa komşusu, halasının en eski
dostlarından, kadınların arasında mükemmel bir âlim
olan, fakat kötü ciltlenmiş bir dua kitabını hatırlatacak
kadar müthiş zevksiz giyinen Misis Vandeleur, hele
şükür öbür tarafında gayet zeki, yaşlı ve alelade,
bakanların avam kamarasındaki demeçleri gibi manasız
basit bir adam olan Lord Faudel oturuyordu. Kadın
onunla gayet ciddi bir eda ile konuşuyordu; buna Lord da
bir zamanlar işaret etmişti.
Düşes masanın öbür tarafından tatlı tatlı bakışıyla işaret
ederek:
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“Biz de şimdi zavallı Dartmoor'dan bahsediyorduk. Lord
Henry.” dedi.
“Acaba sahiden bu genç güzel insanla evlenecek mi
dersin?”
“Kızın ona evlenme teklifinde bulunmaya karar verdiğine
eminim.”
Lady Agatha: “Ne kötü!” diye bağırdı. “Olur mu ya,
bunu önlemeli.”
Sir Thomas Burdon kibirli bir tavırla:
“Babasının, bir Amerikan manifatura mağazası olduğunu
iyi bir kaynaktan öğrendim” dedi.
“Amcam, domuz eti konserveciliği yapıyormuş, diyor Sir
Thomas.”
Düşes hayretle büyük ellerini kaldırarak:
“Manifatura! Amerikan manifaturası da nedir?” diye
sordu.
Lord Henry: “Amerikan romanları”, diye cevap verdi ve
bir bıldırcın aldı.
Düşes bundan bir şey anlayamadı.
Lady Agatha “Ona kulak asmayınız, canım.” diye
fısıldadı. “O, lâf olsun diye konuşur.”
Radikal milletvekili: “Amerika keşfedildiği zaman” dedi
ve can sıkıcı bazı haberler vermeye başladı. Bir konuyu
sonuna kadar anlatıp tüketmek isteyen bütün insanlar gibi
o da dinleyicilerini yordu. Düşes içini çekti ve konuşmayı
kesme konusundaki yetkisini kullandı. “Keşke
keşfedilmemiş olsaydı!” diye bağırdı. Doğrusu kızlarımız
bugünlerde artık kısmetlerini kaybediyorlar. Büyük bir
haksızlık!”
Mister Erskine “İhtimal Amerika esas itibariyle henüz
keşfedilmiş değildir.” dedi. “Ben diyebilirim ki bu kıta o
zaman sadece meydana çıkarılmıştır.”
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Düşes belirsiz bir tarzda: “Ama ben oranın halkından
örnekler gördüm” diye cevap verdi. İtiraf etmeliyim ki
birçokları benzersiz bir şekilde güzeldiler, üstelik bir de
iyi giyiniyorlar. Her şeylerini Paris'ten getirtiyorlar.
Param olsa ben de yapabilsem!”
Bir yana atılmış elbiselerinden zengin bir gardıroba sahip
olan Sir Thomas gülerek: “Derler ki iyi Amerikalılar
ölünce Paris'e gelirler.” dedi.
“Ya, sahi mi? Peki kötü Amerikalılar ölünce nereye
giderler?” diye sordu Düşes.
Lord Henry: “Amerika'ya” diye mırıldandı. Sir Thomas
kaşlarını çattı. Lady Agatha'ya: “Korkarım yeğeninizin şu
büyük memlekete karşı önceden verilmiş hükümleri var”
dedi. Ben bu memleketi, bu gibi işlerde olağanüstü
kibarlık gösteren müdürlerin emrime verdiği arabalarla
bir uçtan bir uca gezdim. Sizi temin ederim ki bu
memleketi ziyaret etmek başlı başına bir tahsildir.
Sir Erskine şikâyetçi bir tavırla: “Tahsil için gerçekten
Chicago’yu görmek gerekiyor mu?” diye sordu. Böyle
seyahat benden uzak olsun.”
Sir Thomas elini salladı: “Mister Erskine of Treadley için
dünya onun kitap raflarındadır. Biz pratik adamlarsa
eşyayı, kitaplardan okuyacağımız yerde, görmeyi
yeğleriz. Amerikalılar açıkça enteresan insanlardır.
Sanırım bu onların ayırıcı özelliğidir. Evet, Mister
Erskine tamamıyla kabul edilebilir insanlar... Sizi temin
ederim, bir Amerikalıda saçma hiçbir taraf yoktur.”
Lord Henry: “Ne korkunç!” diye bağırdı. “Ben kaba
kuvvete tahammül ederim, fakat kaba mantık dayanılmaz
bir şeydir. Onda doğru olmayan bir şey vardır. O, zekâyı
aşağı düşürür.”
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Sir Thomas kızararak: “Sizi anlamıyorum!” diye söze
karıştı.
Sir Erskine: “Fakat ben anlıyorum, Lord Henry.” dedi.
“Paradokslar paradoks olarak kabul...” diye Baron
yeniden söze karışmak istedi.
Mister Erskine: “Bu bir paradoks muydu?” diye sordu,
“Öyle düşünmemiştim. Belki de öyleydi. Eh
paradoksların yolu gerçeğin yoludur. Gerçeği denemek
için onu ipte oynarken görmeliyiz. Gerçekler cambaz
oldukları zaman onlar hakkında hüküm verebiliriz.”
“Tanrım!” dedi Lady Agatha, “Siz erkekler nasıl
konuşuyorsunuz? Neden bahsettiğinizi hiç bir zaman
anlayamayacağıma eminim. Sonra Hanry, ben sana çok
kızgınım. Niçin sen bizim saf Mister Dorian Gray'imizi
East End'i bırakması için kandırmaya uğraşıyorsun?
Onun oradaki değeri ölçülemezdi. Piyanosundan mest
olacaklardı.”
Lord Henry gülerek: “Bana çalsın istiyorum” dedi ve
masanın öbür ucuna baktı ve kendisine cevap veren
parlak bir bakışla karşılaştı.
Lady Agatha: “Fakat Whitechapel'dekiler öyle mutsuz
insanlar ki” diye devam etti.
Lord Henry omuzlarını silkerek: “Ben acı duymaktan
başka her şeyi paylaşabilirim. Bir onu paylaşamam. Ne
çirkin, ne korkunç, ne ezicidir. Acıya karşı duyulan bu
modern merhamette biraz zalimce bir şey var. İnsan
hayatın parlaklığını, güzelliğini, coşkunluğunu
paylaşmalıdır. Hayatın yaralarına ne kadar az
dokunulursa o kadar çok iyidir.”
Sir Thomas ciddi bir omuz silkişle: “Bununla beraber
East End pek önemli bir meseledir.” dedi.
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Genç Lord: “Mutlaka!” diye cevap verdi. “Bu tutsaklık
meselesidir ve biz tutsakları eğlendirerek bu meseleyi
çözmeye çalışıyoruz.”
Politikacı ona ilgiyle baktı: “O halde ne değişiklik teklif
ediyorsunuz?” diye sordu.
Lord Henry güldü: “Ben İngiltere'de havadan başka
hiçbir şeyi değiştirmeyi arzu etmiyorum.” diye cevap
verdi. “Ben felsefî düşüncelerle yetiniyorum. Fakat bu on
dokuzuncu yüzyıl şefkati, gerektiğinden çok
harcandığından dolayı iflâs ettiğinden, belimizi
doğrultabilmek için bilime dönmemizi tavsiye etmek
isterim. Hislerin özelliği, bizi yanlış yola götürmeleri;
ilmin ve bilimin özelliği ise hissî olmalarıdır.”
Misis Vandeleur çekinerek: “Fakat hepimizin o kadar
ağır sorumluluklarımız var ki” diye hatırlatmaya cesaret
etti.
Lady Agatha: “Müthiş ağır..” diye tasdik etti.
Lord Henry karşıdan Mister Erskine'e doğru baktı:
“İnsanlık kendini çok ciddiye alıyor. Dünyanın bize
miras kalan günahı bu... Mağara devrindeki adamlar
gülmesini bilselerdi dünya tarihi başka türlü olurdu.”
Düşes: “Beni rahatlatıyorsunuz..” diye cıvıldadı. “Sevgili
halanızı ne zaman ziyaret etsem East End için bir ilgi
duymadığımdan dolayı bana günah işliyormuşum gibi
gelir. Bundan böyle artık kızarmadan onun yüzüne
bakabileceğim.”
Lord Henry: “Kızarmak güzel bir şeydir” dedi.
“Ama sadece gençlere” diye cevap verdi. “Benim gibi
ihtiyar bir kadın kızarırsa o zaman bu pek kötü bir
belirtidir. Ah, Lord Henry, siz bana, insanın tekrar nasıl
gençleşebileceğini söyleseniz.”
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Biraz düşündü. Masanın öbür tarafında oturan kadına
bakarak: “Gençliğinizde yaptığınız büyük bir çılgınlığı
hatırlayabilir misiniz, düşes,” diye sordu.
“Korkarım pek çoklarını” diye bağırdı.
Lord Henry ciddi ciddi: “Öyleyse onları bir kere daha
yapınız!” dedi. “Gençliğe tekrar kavuşmak için, insanın,
ancak hatalarını tekrarlaması gerektir.”
Kadın: “Hoş bir mantık!” diye bağırdı. “Benim bunu
uygulamam lazım!”
Sir Thomas'ın kısılmış dudaklarından: “Tehlikeli bir
mantık bence!” çıktı. Lady Agatha başıyla reddetmekle
beraber gülmekten kendini alamadı. Mister Erskine
ciddiyetle dinliyordu.
“Evet” diye devam etti: “Bu, hayatın büyük sırlarından
biridir. Bugün birçok insan, yerde sürünen bir çeşit
sağduyu yüzünden ölüyorlar ve ancak iş işten geçtiği
zaman, insanın hiç pişman olmadığı şeylerin ancak
hatalarımız olduğunu anlıyorlar.”
Masanın etrafında kahkaha dolaştı.
Lord Hanry, fikirle oynuyor ve bırakmamakta ısrar
ediyordu. Onu havaya fırlatıyor, evirip çeviriyordu.
Kaçırıyor ve tekrar yakalıyordu. Ona fantezinin düz
renklerini ve paradoksun kanatlarını veriyordu.
Çılgınlığın övgüsü konuştukça bir felsefeye çevrildi ve
bizzat felsefe gençleşti. Eğlencenin coşkun müziğine
uyarak, kolayca hayal edilebileceği gibi, şarapla
lekelenmiş sırtında cübbesi ve başında sarmaşık
çelengiyle, hayatın tepeleri üzerinde Bachante'lar gibi
oynayarak ve ağır Silanus ile ayıklığından dolayı alay
ederek gençleşti... Olaylar onun önünden ürkütülmüş
vahşi hayvanlar gibi kaçıştılar. Onun beyaz ayakları,
hâkim Ömer Hayyâm'ın oturduğu gayet büyük şarap
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teknesini çiğnedi. Tâ ki çıkan üzüm suyu kaynaşan
erguvan kabarcıklar halinde çıplak bacaklarını
gömünceye kadar yükseldi yahut da şarap teknesinin
siyah ıslak meyilli kenarlarında kırmızı köpükler halinde
süzülüp aktı. Bu parlak bir doğaçlamaydı. Hissetti ki
Dorian Gray'in gözleri kendi üzerine takılıp kalmıştı.
Dinleyicilerinin arasında ruhunu büyülemek istediği
birinin bulunduğunu bilmesi, bu an için zekâsına, hayal
dünyasına renk katıyordu. Parlak, fantastik ve
sorumluluk kaygısını atmıştı. Dinleyicilerin benliklerini
unutturacak kadar büyülemişti ve onları sürükleyip
götürüyordu. Dorian Gray, gözlerini hiç ondan ayırmıyor
ve dudaklarında birbirini kovalayan gülümsemeler,
kararan gözlerinde gittikçe büyüyen hayretlerle
büyülenmiş gibi oturuyordu.
Nihayet, çağın keşmekeşi içinde gerçek, bir uşak şeklinde
düşese arabasının hazır olduğunu haber vermek için
odaya girdi. Kadın şakadan bir acınma ile ellerini
ovuşturarak: “Ne kötü!” diye bağırdı. “Gitmeye
mecburum. Villis salonlarında başkanlık edeceği saçma
bir toplantıya götürmek için, kocamı kulüpten almaya
mecburum. Gecikirsem kesin öfkelenecektir. Bu şapka
başımda iken hâdise çıkarmak istemem. Pek nazik şey...
Sert bir kelime onu harap edebilir. Hayır, gitmeliyim
sevgili Agatha. Görüşmek üzere Lord Henry. Pek
hoşsunuz, insanı baştan çıkarırsınız! Görüşleriniz için ne
söyleyeceğimi sahiden bilmiyorum. Bir gece bize
yemeğe gelmelisiniz. Bu salı? Salı günü uygun mu?”
Lord Henry bir reveransla: “Sizin için herkesi
bırakabilirim, düşes." diye cevap verdi.
“Bu benim hesabıma iyi, onların hesabına kötü.” diye
bağırdı. Unutmayın ama gelin!” Hemen odadan çıktı.
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Lady Agatha ile diğer kadınlar onu takip ettiler. Lord
Henry tekrar oturduğu zaman Mister Erskine kalkıp
yanındaki iskemleye oturarak elini onun koluna koydu.
“Kitaplardan daha iyi konuşuyorsunuz” dedi. “Niçin bir
kitap yazmıyorsunuz?.”
“Kitapları okumayı, yazmaktan daha çok severim ve
önemserim Mister Erskine. Gerçi bir roman yazmak
isterdim. Bir İran halısı kadar güzel ve gerçek olmayan
bir roman... Fakat İngiltere'de gazete, alfabe ve
ansiklopedilerden başka bir edebiyat okuyucusu yoktur.
Dünyanın bütün milletleri içinde edebiyatın güzelliğini
en az duyanlar İngilizlerdir.”
Mister Erskine: “Korkarım, hakkınız var…” diye cevap
verdi. “Benim de bir zamanlar edebî hırslarım vardı.
Fakat çoktan beri bıraktım ve şimdi aziz genç dostum,
size böyle hitap etmeme izin verirseniz, bugün öğle üzeri
anlattıklarınızın hepsinde ciddi miydiniz?”
Lord Henry: “Ne söylediğimi unuttum” diye gülümsedi.
“Çok kötü şeyler miydi?”
“Pek kötü. Daha doğrusu sizi pek tehlikeli buluyorum ve
bizim iyi düşesimizin başına bir hal gelirse, o zaman size,
hepimiz, bu işin sorumlusu gözüyle bakacağız.. Fakat
sizinle hayat hakkında konuşmayı pek isterdim. Benim
içinde doğduğum kuşak sıkıcı idi. Londra'dan usandığınız
bir gün bana Treadley'e geliniz de neşe felsefenizi bir
talih eseri olarak elime geçen nefis Burgundy ile
yorumlayınız.”
“Memnuniyetle... Treadley'i ziyaret benim için büyük bir
fırsat olacaktır. Tam bir ev sahibi ve mükemmel bir
kütüphanesi var.”
İhtiyar centilmen nazik bir selamlamayla: “Siz onları
tamamlayacaksınız,” dedi. “Şimdi mükemmel bir insan
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olan halanıza hoşça kalın demeliyim. Athenaeum'da beni
bekliyorlar. Orada uyuduğumuz saattir bu.”
“Hepiniz mi Mister Erskine?”
“Kırkımız da, kırk koltukta. Bir İngiliz edebiyat
akademisinin provasını yapıyoruz.”
Lord Henry güldü ve ayağa kalktı: “Ben parka
gidiyorum,” dedi.
Kapıdan çıkarken Dorian Gray koluna dokundu, yavaşça:
“Ben de geleyim mi?” dedi.
Lord Henry: “Fakat Den Basil Hallward'a gitmeye söz
verdiğinizi sanıyordum,” diye cevap verdi.
“Sizinle gelmeyi tercih ederim. Evet, sizinle gitmek
geliyor içimden. Ne olur geleyim ve bana durmadan
konuşacağınızı vaat ediyor musunuz? Hiç kimse böyle
sizin gibi eşsiz konuşamaz.”
Lord Henry gülümseyerek:
“Bugün yeteri kadar konuştum,” dedi. “Şimdi bütün
istediğim hayatı seyre dalmaktır. Eğer isterseniz siz de
benimle gelip seyre dalabilirsiniz hayatı, tavsiye ederim
bunu…”

IV
Bir ay sonra, bir gün, Dorian Gray, Lord Henry'nin
Mayfair'deki evinde, o küçük kitaplık odasında değerli
bir koltukta, uzanmış oturuyordu. Kendine göre, pek hoş
bir odaydı burası... Duvarları, yukarılara kadar, zeytin
rengi damarlı meşe tahtası kaplıydı; bal rengi perdeleri,
alçıdan kabartmalarla süslü tavanı vardı; yerdeki kiremit
rengi çuhanın üzerine uzun saçaklı Acem halıları
serilmişti. Limon ağacından ufak bir masanın üzerinde
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Clodion'un bir heykelciği duruyordu, yanında da bir Les
Cent Nouvelles. Bu kitabı Fransız Kraliçesi Valois'lı
Marguerite için Clovis Eve ciltlemiş, kraliçenin kendine
işaret olarak aldığı sarıpapatyalarla da süslemişti. Ocağın
üzerindeki rafa birkaç çini kavanozla lâle taklitleri
dizilmişti. Pencerenin kurşun çerçeveli ufak camlarından
içeri bir Londra yaz gününün kayısı rengi ışığı
süzülüyordu.
Lord Henry daha gelmemişti. Geç kalmayı kendine kural
edinmişti; çünkü onun kuralına göre bir yerde vaktinde
bulunmak zaman hırsızlığı demekti. O daha gelmediği
için de delikanlı oldukça somurtkandı. Sinirli bir halde,
Manon Lescaut'nun bol resimli bir baskısının
yapraklarını çevirip duruyordu. Bu romanı raflardaki
kitaplar arasında bulmuştu. On dördüncü Louis tarzı
saatin o pek resmi tekdüzen tik-takı canını sıkıyordu.
Kalkıp gitmeyi bir iki defa düşünmüştü. Derken,
dışarıdan bir ayak sesi işitti. Kapı açıldı.
Dorian Gray: “Ne kadar geç kaldın, Harry!” diye
söylendi.
Cırlak bir ses: “Ne yazık ki Harry değil gelen, Bay
Gray!” diye karşılık verdi.
Dorian çabucak döndü baktı, ayağa kalktı.
— “Kusura bakmayın! Ben sandım ki...”
— “Kocam sandınız. Değil, karısı. Müsaade ederseniz
kendimi tanıtayım. Ben sizi fotoğraflarınızdan tanıyorum.
Kocamda on yedi tane var, sanırım.”
— “On yedi tane değil, Lady Henry.”
— “Eh, on yedi değilse, on sekiz. Sonra, geçen gece ben
sizi Opera'da da gördüm.”
Konuşurken sinirli kahkahalar atıyordu, o unutmabeni
çiçeği mavisi gözleriyle de ona öyle bakıyordu. Tuhaf bir
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kadındı. Üzerindeki elbise hep öfkeyle biçilip dikilmiş,
fırtınada giyilmiş gibi dururdu. Her zaman birine âşıktı;
sevgisine karşılık göremediği için de, hayallerinden hiç
kurtulamamıştı. Değişik görünmeye çalışırdı, ancak
derbeder görünmeyi başarırdı. Adı Victoria idi, kiliseye
gitmeyi de delilik haline getirmişti.
— “Lohengrin'de gördünüz sanırım, öyle değil mi, Lady
Henry?”
— “Evet, o sevgili Lohengrin'de. Ben en çok Wagner'in
müziğini severim. Öyle gürültülüdür ki istediğiniz gibi
konuşabilirsiniz, ne dediğinizi başkaları duymaz.
Bulunmaz bir şeydir bu, öyle değil mi, Bay Gray?”
Kadının incecik dudaklarından gene kesik kesik sinirli bir
kahkaha koptu, parmakları bir kâğıt bıçağıyla oynamaya
başladı. Dorian gülümseyerek başını iki yana salladı.
— “Korkarım ki bence öyle değil, Lady Henry. Müzik
dinlerken ben hiç konuşmam... Daha doğrusu, güzel bir
müzik dinlerken... Kötü bir müzikse, bunu konuşmaya
boğmak insanın ödevidir.”
— “Ah! Bu da Harry'nin görüşlerinden biri, öyle değil
mi, Bay Gray? Ben hep Harry'nin görüşlerini
arkadaşlarının ağzından duyarım. Ancak bu yoldan
öğrenebilirim onları. Yok, iyi bir müzikten hoşlanmıyor
sanmayın sakın beni. Bayılırım ama korkarım da. Beni
pek romantikleştiriyor. Piyanistlere tapmışımdır... Kimi
zaman aynı anda ikisine birden, Harry öyle söylüyor...
Ne var onlarda, anlamıyorum. Belki de yabancı oldukları
için. Hepsi yabancı, öyle değil mi? İngiltere'de doğanlar
bile bir süre sonra yabancılaşıyorlar, öyle değil mi?
Akıllılar da ondan. Sanatın yararınadır bu. Sanatı millî
olmaktan kurtarır, öyle değil mi?

56

“Benim toplantılarıma siz hiç gelmediniz, Bay Gray,
değil mi? Gelmelisiniz. Orkide alacak param yoktur ama
yabancılara para harcamaktan hiç kaçınmam, insanın
salonuna öyle değişik bir hal veriyorlar ki! A, işte Harry
geldi! Seni arıyordum, Harry, bir şey sormak için —
neydi, unuttum ya— baktım Bay Gray buradaymış.
Müzik üzerine çok hoş bir konuşma yaptık. İkimizin de
görüşleri bir. Yok yok… Görüşlerimiz apayrı, sanırım.
Yalnız, bana karşı pek hoş davrandılar. Gördüğüme öyle
sevindim ki!”
Lord Henry, o ay biçimi karakaşlarını kaldırarak, ikisine
de keyifli bir gülümsemeyle bakarak: “Bak buna
sevindim, sevgilim, çok sevindim!” dedi. “Kusura
bakma, Dorian, geç kaldım. Eski bir işleme parçasına
bakmaya Wardour Caddesi'ne kadar gitmiştim, saatlerce
pazarlık etmek zorunda kaldım. Artık her şeyin fiyatını
da öğrenmişler, bir hiçin değerini de.”
Lady Henry birdenbire saçma bir kahkaha atarak sıkıcı
sessizliği bozdu.
— “Ne yazık ki ben kalamayacağım!” diye haykırdı.
“Düşes'le araba gezintisine çıkmaya söz verdim. Hoşça
kalın, Bay Gray. Hoşça kal, Harry. Dışarıda yemek
yiyeceksiniz sanırım, öyle değil mi? Ben de yiyeceğim
de... Lady Thornbury'nin konağında buluşuruz belki.”
Lady Henry, arkasında hafif bir acıbadem kokusu
bırakarak, bütün gece yağmurda kalmış bir cennetkuşu
gibi, odadan dışarı kaçtı. Kocası, onun ardından kapıyı
kaparken: “Belki, sevgilim!” dedi. Sonra bir sigara yaktı,
kendini divana attı. Sigarasından birkaç nefes aldıktan
sonra: “Sakın saçları saman rengi bir kadınla evlenme,
Dorian!” dedi.
— “Niçin, Harry?”
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— “Pek duygulu oluyorlar çünkü.”
— “Duygulu insanları severim ben.”
— “Sen hiç evlenme, Dorian. Erkek yorulduğu için
evlenir, kadın da merak ettiği için. İkisi de hayal
kırıklığına uğrar.”
— “Evlenecek adam değilim ben, sanırım, Harry.
Evlenemeyecek kadar seviyorum çünkü. Bu da senin
düşüncelerinden biri... Senin her söylediğin gibi, bunu da
uyguluyorum.”
Biraz zaman geçtikten sonra, Lord Henry: “Kimi
seviyorsun?” diye sordu.
Dorian Gray, kızararak: “Bir oyuncu kızı.” dedi. Lord
Henry omuz silkti.
— “Oldukça basmakalıp bir başlangıç...”
— “Kendisini görseydin böyle söylemezdin, Harry.”
— “Kimin nesi?”
— “Adı Sibyl Vane.”
— “Hiç duymadım.”
— “Daha kimse duymadı ama bir gün herkes duyacak.
Bir deha...”
— “Sevgili oğlum, hiçbir kadın deha değildir. Kadınlar
bir süs yaratığıdırlar. Söyledikleri beş para etmez ama
pek tatlı söylerler. Kadınlar maddenin ruhu alt etmesini
temsil ederler, erkeklerin ruhun ahlâkı alt etmesini temsil
etmesi gibi.”
— “O ne biçim söz, Harry!”
— “Doğrunun ta kendisi, Dorian'cığım. Şimdi ben
kadınları inceliyorum; onun için, ben bilmeyeceğim de
kim bilecek. Bu konu hiç de benim sandığım kadar
çetrefil değilmiş. En sonunda, anladım ki ancak iki çeşit
kadın var: Boyasızlar, boyalılar. Boyasız kadınlar çok işe
yarar. Saygıdeğer bir kimse olarak tanınmak istersen,
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onlardan birini al, yemeğe götür, yeter. Öbürleri pek hoş
kadınlardır. Yalnız, bir yanlışlık yaparlar: Genç
görünmek için boyanırlar. Ninelerimiz parlak laflar
edebilmek için boyanırlardı. Rouge'la esprit bir arada
giderdi. Bunların hepsi geçti şimdi. Bir kadın kızından on
yaş küçük gösterirse eğer, değme keyfine. Konuşmaya
gelince, Londra'da konuşmaya değer topu topu beş kadın
var, bunların ikisini de namuslu çevrelere almazlar.
Neyse, sen anlat bakayım bana senin şu dâhini. Ne
zamandan beri tanıyorsun?”
— “Ah, Harry! Senin görüşlerin beni öyle korkutuyor
ki!”
— “Aldırma. Ne zamandan beri tanıyorsun?”
— “Üç hafta kadar oluyor.”
— “Peki, nerede tanıdın?”
— “Anlatacağım ama, Harry, sakın kızma. Şu da var ki
seninle tanışmasaydım bu iş olmayacaktı. Hayatla ilgili
her şeyi tanımak için sen benim içimi çılgın bir istekle
doldurdun. Seninle tanıştığımdan beş gün sonra,
damarlarımda bir şey zonklar gibi oldu. Havada pek hoş
bir zehir vardı. Bende bir şehvet tutkusu başlamıştı...
Derken, bir akşam, macera aramaya dışarı çıkmaya karar
verdim. Bana öyle geliyordu ki şu bizim karanlık suratlı,
korkunç Londra'mızın dağarcığında, sizin bir kere
dediğiniz gibi on binlerce insanı, aşağılık günahkârları,
göz kamaştırıcı günahları arasında benim için de bir
şeyler bulunurdu elbette. Aklımdan binlerce şey geçti.
Tehlikenin kendisi bile bana bir zevk veriyordu.”
“Birlikte ilk defa yemek yediğimiz o unutulmaz akşam
bana bir şey söylemiştin, onu hatırladım. “Hayatın gerçek
sırrı güzelliği aramaktır” demiştin. Ne umuyordum
bilmiyorum ama sokağa çıktım, doğuya doğru gittim.
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Biraz sonra birtakım pis sokaklar, kapkara, yeşilliksiz
meydanlar dehlizinde yolumu şaşırdım. Sekiz buçuğa
doğru, pek tuhaf, ufak bir tiyatronun önünden
geçiyordum. Kapısında koca koca havagazı meşaleleri
yanıyordu, pek de kaba-saba ilânlar asılmıştı. Çirkin bir
Yahudi, ağzında kötü cins bir yaprak sigarası, kapıda
duruyordu. Arkasında öyle tuhaf bir ceket vardı ki ben
böylesini ömrümde görmedim. Kıvırcık kâkülleri yağ
içindeydi. O pis gömleğinin göğsünde kocaman bir elmas
parlıyordu. Beni görünce: “Loca ister misiniz, paşam?”
dedi, pek gösterişçi bir yaltaklanmayla şapkasını çıkardı,
öyle bir şey vardı ki onda, Harry, hoşuma gitti. Öyle
acayip bir yaratıktı ki bu adam! Biliyorum, bana
güleceksin. İçeri girdim, tam bir altın verip ön localardan
bir tane aldım. Bugün bile bilmiyorum niye yaptım bunu.
Yalnız, böyle yapmasaydım... Böyle yapmasaydım,
Harry'ciğim, hayatımın en büyük aşkını kaçıracaktım.
Bakıyorum gülüyorsun. Ne korkunçsun!”
— “Gülmüyorum, Dorian. Daha doğrusu, sana
gülmüyorum. Yalnız, “hayatımın en büyük aşkı”
dememelisin. “Hayatımın ilk aşkı” demelisin. Her zaman
sevileceksin, sen de her zaman sevmeyi seveceksin.
Büyük aşk yapacak işleri olmayanlara özgü bir şeydir.
Bir memleketin aylak sınıflarının tek işidir bu. Korkma.
Senin için dağarcıkta pek hoş şeyler var. Bu daha
başlangıç...”
Dorian Gray, öfkeyle: “Sen benim yaradılışımı bu kadar
basit mi buluyorsun?” diye bağırdı.
— “Hayır. Ben senin yaradılışını bu kadar derin
buluyorum.”
— “O da ne demek?”
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— “Ömründe bir kerecik sevenlerdir asıl basit olanlar,
oğlum. Onların dürüstlük, bağlılık dediklerine ben ya
alışkanlık uyuşukluğu derim, ya da hayal eksikliği. Kafa
hayatı için bir şeye saplanıp kalmak neyse, duygu hayatı
için de bağlılık odur: Kısacası, başarısızlığı açıkça
söylemek. Bağlılık! Bir gün şunu inceleyeyim ben.
Bunun içinde mal hırsı var. Birçok şeyler vardır ki
başkalarının kapmasından korkmasak fırlatır atarız.
Neyse, lafını kesmeyeyim. Anlat hikâyeni.”
— “Ha, evet... Bir de baktım ufacık, külüstür bir locada
oturuyorum, karşımda da sahnenin perdesi burnumun
dibinde. Locadan dışarı baktım, yapıyı gözden geçirdim.
Pek bayağı bir yerdi; üçüncü sınıf bir düğün pastası gibi,
baştanbaşa Aşk Perisi, bolluk sepeti resimleri. Balkonla
salon hayli doluydu da, o kırık-dökük sandalyeler
bomboştu; hani bir yer var ya, birinci balkon diyorlar
sanıyorum, hele orada bir tek kişi yoktu. Ellerinde
portakallarla, zencefil biralarıyla kadınlar dolaşıyordu,
fındık, fıstık yiyenler de gırlaydı.”
— “İngiliz tiyatrosunun o parlak günlerindeki gibi olsa
gerek.”
— “Tıpkısı, diyebilirim. Pek sinirdi. Ne yapacağım, diye
düşünmeye başlamıştım, gözüm ilâna ilişti. Ne
oynuyorlardı biliyor musun, Harry?”
— “Bence ya Budala Oğlan'dır, ya da Aptal ama
Günahsız... Babalarımız bu gibi oyunlardan
hoşlanırlarmış, sanırım. Yaşadıkça şunu daha iyi
anlıyorum ki, Dorian, babalarımızı açan şeyler bizi
açmaz. Siyasette olduğu gibi sanatta da “Dedeler hep
haksızdırlar…”
— “Bu oyun bizi açardı açmasına. Romeo ile Juliet'i
oynuyorlardı. Ne yalan söyleyeyim, böyle seviyesiz bir
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yerde oynanacak bir Shakespeare göreceğim diye canım
sıkılmıştı. Yine de, bir bakıma, ilgi duyuyordum. Hiç
olmazsa, başlayıncaya kadar beklemeye karar verdim.
Korkunç bir orkestra vardı, orkestrayı da yer yer çatlak
bir piyanoya oturmuş genç bir Yahudi yönetiyordu. Bunu
görünce az kalsın kalkıp gidiyordum. Derken, perde
kalktı, oyun başladı. “Romeo tıknaz, yaşlı bir beydi;
kaşları mantarla boyanmıştı, boğuk, acıklı bir sesi vardı,
gövdesi de bira fıçısını andırıyordu. Mercutio'nun da
ondan aşağı kalır yeri yoktu. Bu rolü başlangıçta kendi
nüktelerini savuran, koltuklardaki seyircilerle de pek
senli-benli konuşan ortaoyuncusu oynuyordu. Bunların
ikisi de sahne düzeni kadar kaba-saba şeylerdi, bir köy
kulübesinden gelmişe benziyorlardı. Fakat nihayet
Juliet!”
“Gözünün önüne en fazla on yedi yaşında bir kız getir,
Harry. Çiçek gibi bir yüz, Grek heykellerindeki gibi
ufacık bir baş, örgülü koyu kumral saçlar... Gözler içi
tutku dolu menekşe moru birer kuyu, dudaklar birer gül
yapracığı. Ben ömrümde böyle güzel şey görmemiştim.
Bir kere söylemiştin: Hiçbir duygu senin içini
titretmezmiş. Evet, ama bu güzellik, bu salt güzellik
senin de gözlerini yaşartırdı. İnan ki, Harry, gözlerimin
yaşarmasından kızı zor görüyordum.”
“Ya sesi! Ben ömrümde böyle ses duymadım.
Başlangıçta pek alçak perdeden çıkıyordu, insanın
kulağına teker teker dökülür gibi derin, yumuşak
nağmeler. Sonra biraz daha yükseldi, bir flüt, ya da
uzaktan uzağa duyulan bir obua sesini andırdı. Bahçe
sahnesinde de, hani tam gün doğmak üzere bülbüller
öterken duyulan iç ürpertici bir baygınlık vardır, tıpkı
onun gibi oldu. Daha sonra, ara-sıra, kemanların çılgın
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coşkunluğuna bürünüyordu. Bilirsin bir ses kimi vakit
insanı nasıl altüst eder. Bir senin sesin, bir de Sibyl
Vane'in sesi, bunların ikisini de hiç unutamayacağım.
Gözlerimi kapayınca onları işitiyorum, her biri de ayrı
ayrı şeyler söylüyor. Hangisine uyacağımı bilemiyorum.”
“Onu niye sevmeyecekmişim? Seviyorum onu, Harry.
Hayatta her şey o benim için. Her gece gidiyorum onun
oyununu görmeye. Bir akşam Rosalind oluyor, ertesi
akşam Imogen. Bir İtalyan mezarının loşluğunda
sevgilisinin dudaklarından zehir emip öldüğünü gördüm.
Ayağında çorap-pantolon, arkasında yelek, başında hoş
bir şapka, güzel bir oğlan kılığında, Arden ormanlarında
dolaşırken gördüm. Deli oldu, suçlu bir kralın karşısına
geldi, giymesi için sedefotu, tatması için acı otlar verdi.
Günahsızdı, kıskançlığın kara elleri saz gibi boynunu
ezdi. Onu her yaşta, her çeşit elbise içinde gördüm.”
“Basmakalıp kadınlar insanın hayalini hiç işletmez.
Yaşadıkları yüzyılın sınırları içinde kalırlar. Hiçbir ışık
başka biçime sokmaz onları. Şapkalarını gördüğün gibi
kafalarının içini de görürsün. Nerede istersen bulursun
onları. Hiçbirinde bilinmezlik, anlaşılmazlık yoktur.
Sabahleyin Park'ta atla gezerler, öğleden sonra da çay
toplantılarında çene çalarlar. Hep bir örnek
gülümseyişleri, modaya uygun davranışları vardır. Tabak
gibi ortadadırlar. Bir oyuncu kız öyle mi ya! Niçin
“Sevmeye değer tek şey oyuncu kızdır” demedin bana,
Harry?”
— “Ben de birçoğunu sevdim çünkü.”
— “Ah, evet! Saçları boyalı, yüzleri düzeltilmiş o iğrenç
kadınlardan!”
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Lord Henry: “Boyalı saçları, düzeltilmiş yüzleri öyle pek
kötüleme. Kimi zaman bunlarda da olağanüstü bir
güzellik vardır.” dedi.
— “Sibyl Vane'i sana hiç anlatmasaydım keşke.”
— “Anlatmadan duramazdın ki, Dorian. Bütün ömrünce,
bütün yaptığını, ettiğini anlatacaksın sen bana.”
— “Evet, Harry, bence de öyle. Olup bitenleri sana
anlatmadan edemiyorum. Birini öldürecek olsam, gelip
sana açıkça söylerim. Sen de anlarsın beni.”
— “Senin gibiler —hayatın inatçı gün ışınları— adam
öldürmez, Dorian. Neyse, yine de bu sözün hoşuma gitti,
eksik olma. Eh, şimdi söyle bakayım bana —şu kibriti
uzatıversen, e... sağ ol— Sibyl Vane ile ilişkin ne
durumda?”
Dorian Gray ayağa fırladı. Yanakları kızarmış, gözleri
alev gibi yanıyordu.
— “Harry! Sibyl Vane kutsaldır!”
Lord Henry, sesinde garip bir duygululukla:
“Dokunmaya değer şeyler de ancak kutsal olanlardır,
Dorian.” dedi. “Peki ama niye kızıyorsun? Bir gün senin
olacak ya. İnsan sevince kendini aldatmakla başlar,
başkalarını aldatmakla bitirir. Dünyanın aşk macerası
dediği işte budur. Kızı tanıyor musun bari?”
— “Elbette tanıyorum. Tiyatroya ilk gittiğim gece, o
çirkin Yahudi temsilden sonra yanıma geldi, beni sahne
arkasına götürüp onunla tanıştırmayı teklif etti. Tepem
attı. “Juliet öleli yüzlerce yıl oldu, Verona'da mermer bir
mezarda yatıyor.” dedim. Aval aval yüzüme bakışından
anladım ki çok şampanya falan içmişim sanmıştı.”
— “Hiç şaşmam.”
— “Sonra: “Gazete yazarı mısınız?” diye sordu. “Gazete
okuru bile değilim.” dedim. Bunun üzerine korkunç bir
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hayal kırıklığına uğrar gibi oldu. Sonra bana içini döktü.
Bütün oyun eleştirmenleri onun kuyusunu kazmaya
çalışıyorlarmış. Onların hepsi de parayla satın
alınabilirmiş.”
— “Bunda yanılmıyorsa hiç de şaşmam. Yalnız,
görünüşlerine bakılırsa, çoğu pek pahalı olmasa gerek.”
Dorian bir kahkaha attı.
— “Eh, yine de kesesinin elvermeyeceğini düşünür
gibiydi. Neyse, bu sırada tiyatronun ışıklarını
söndürmeye başlamışlardı, çıkmak zorunda kaldım.
Birkaç yaprak sigarasının tadına bakmamı istiyor, bunları
pek ballandırıyordu. Yanaşmadım. Ertesi gece yine
oradaydım. Beni görünce yerlere kadar eğilerek selâm
verdi, pek muhteşem bir sanat koruyucusu olduğumu
söyledi. Shakespeare'e karşı olağanüstü bir tutkusu varsa
da pek sinir bir herifti. Bir keresinde, böbürlenir gibi bir
tavır takınarak anlattı: Beş kere iflâs etmesi hep Şair
yüzündenmiş. Bunu marifet sayıyordu sanki.”
— “Eskiden marifet sayılırdı, Dorian'çığım... Büyük bir
marifet. İnsanların çoğu hayatın düzyazısına pek yüklü
yatırım yaptıkları için iflâs eder. Onun için, insanın
kendini şiir yüzünden mahvetmesi şereftir. Peki, şu
Bayan Sibyl Vane'le ilk önce ne zaman konuştun?”
— “Üçüncü gece. Rosalind'i oynamıştı. Sahne arkasına
gitmekten kendimi alamadım. Ona çiçek atmıştım, o da
bana bakmıştı; değilse bile, baktı sanmıştım. O yaşlı
Yahudi üsteleyip duruyordu. Beni alıp götürmeyi
kafasına koymuş gibiydi. Bunun üzerine, ben de boyun
eğdim. Kızı görmek istemeyişim tuhaftı, değil mi?”
— “Yok, bence hiç de değil.”
— “Niçin, Harry'ciğim?”
— “Başka zaman söylerim. Sen şimdi kızı anlat bana…”
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—“Sibyl’i mi? Ah, pek utangaçtı, pek tatlıydı. Bir çocuk
hali vardır onda. Oyunu üzerine düşündüklerimi
anlatınca, gözleri tatlı bir şaşkınlıkla açıldı. Kendisindeki
güçlülüğün farkında değilmiş gibiydi. İkimiz de pek
heyecanlıydık sanırım. Biz, durmuş, çocuklar gibi
birbirimize bakarken, yaşlı Yahudi, oyuncuların o toz
içindeki odalarının kapısında sırıtarak duruyor, ikimiz
üzerine tumturaklı söylevler veriyordu. Bana yine hep
“Lord” deyip duruyordu; onun için, Sibyl'e: “Lord falan
değilim ben!” demek zorunda kaldım. O da bana: “Siz
daha çok prense benziyorsunuz, ben size Güzel Prens
diyeceğim.” dedi.”
— “İnan ki, Dorian, şu Bayan Sibyl gülmesini pek iyi
biliyormuş.”
— “Anlamıyorsun sen onu, Harry. Beni ancak bir
oyunun kişilerinden biri olarak görüyordu. Hayatı hiç
bilmiyor. Annesiyle oturuyor. Annesi de sararmış
solmuş, yorgun bir kadın. İlk gece, arkasında eflatun
sabahlık gibi bir şeyle, Lady Capulet'yi oynamıştı. Çok
daha iyi günler geçirmiş gibi görünüyor.”
Lord Henry, yüzüklerine göz gezdirerekten: “Bilirim ben
bu görünüşü. Üzüntü verir bana...” diye mırıldandı.
— “Yahudi bana onun hikâyesini anlatmak istedi ama
“Beni ilgilendirmez.” dedim.”
— “İyi demişsin. Başkalarının başından geçen facialar
insana pek yavan gelir.”
— “Benim tek ilgilendiğim şey Sibyl. Nereden gelmiş
olursa olsun, bana ne! O ufacık başından minicik
ayaklarına kadar öylesine tanrısal bir yaratık ki! Her gece
onun oyununu görmeye gidiyorum, her gece daha iyi
oynuyor.”
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— “Şimdi anladım akşam yemeklerini niye artık benimle
yemediğini. Ortada tuhaf bir aşk macerası olduğunu
düşünmüştüm. Varmış ama pek benim umduğum gibi
değil.”
Dorian, o mavi gözlerini açarak: “Her gün ya öğle
yemeğini, ya akşam yemeğini seninle birlikte yiyoruz ya,
Harry'ciğim!” dedi.
— “Hep de öyle geç geliyorsun ki!”
Dorian: “Valla, Sibyl'in oyununu görmeden edemiyorum,
ne yapayım!” diye haykırdı, “Bir tek perde için bile olsa.
Onu görmek için can atıyorum. O ufacık fildişi gövdenin
içinde saklı yaman ruhu düşündükçe, içimi bir ürperti
alıyor.”
— “Bu gece benimle yemek yiyebilirsin, değil mi,
Dorian?”
Dorian “hayır” der gibi başını salladı.
— “Bu gece Imogen oluyor,” dedi, “yarın gece de
Juliet.”
— “Ne zaman Sibyl Vane olacak?”
— “Hiçbir zaman.”
— “Kutlarım seni.”
— “Ne korkunçsun! Bütün dünyanın büyük kadın
kahramanları onda toplanmış. Gülüyorsun ama diyorum
sana: Deha var onda. Seviyorum onu, kendimi de
sevdirmeliyim ona. Sen ki hayatın bütün sırlarını bilirsin,
söyle bana: Sibyl'i nasıl büyülemeliyim ki beni sevsin?
Romeo'yu kıskandırmak istiyorum. Dünyanın bütün
ölmüş âşıkları bizim kahkahamızı işitsin de üzülsün
istiyorum. Bizim tutkumuzun bir soluğuyla onların
tozları dalgalanıp bilince varsın, külleri uyanıp acıya
ersin istiyorum. Ah, Harry, nasıl tapıyorum ona!”
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Dorian bunları söylerken odada bir aşağı, bir yukarı
dolaşıyordu. Yanaklarını pençe pençe al basmıştı.
Korkunç heyecanlıydı.
Lord Henry onu inceden inceye bir zevkle seyrediyordu.
Basil Hallward'un çalışma odasında karşılaştığı o
utangaç, ürkek çocuk neredeydi, şu Dorian nerede!
Yaradılışı bir çiçek gibi gelişmiş, kızıl alevden çiçekler
açmıştı. Ruhu saklandığı yerden sürüne sürüne dışarı
çıkmış, İstek de gelip onu yan yoldan karşılamıştı.
Lord Henry en sonunda: “Peki, ne yapmak niyetindesin?”
diye sordu.
— “Senin de, Basil'in de bir gece benimle gelip onun
oyununu seyretmenizi istiyorum. Sonuçtan zerre kadar
korkmuyorum. Sen onun deha sahibi olduğunu yüzde yüz
kabul edersin. Ondan sonra da ne yapıp yapıp onu
Yahudi'nin elinden kurtarmalıyız. Üç yıl için ona bağlı...
Daha doğrusu, iki yıl, sekiz ay, bugünden sayarak.
Adama biraz para vermek zorunda kalacağım elbet. Bu iş
oldu mu, West End'de bir tiyatro tutacağım, onu gereği
gibi ortaya çıkaracağım. Beni nasıl deli ettiyse dünyayı
da edecek.”
— “Dünyayı deli edemez, yavrucuğum.”
— “Evet, eder. Onda yalnız sanat, o yüce sanat güdüsü
yok; kişilik de var. Sen de bana sık sık söylemişsindir ya,
“Çağımıza güç veren, ilkeler değil, kişiliklerdir.” diye.”
— “Ee, hangi gece gidelim?”
— “Dur bakayım. Bugün salı. Yarın olsun. Juliet'i
oynuyor yarın.”
— “Olur. Sekizde Bristol'da. Basil'e de haber veririm.”
— “Sekizde değil, Harry, yapma! Altı buçukta. Perde
açılmadan orada bulunmalıyız. Birinci perdede
görmelisin onu, Romeo ile karşılaşırken.”
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— “Altı buçuk! Ne biçim saat! Etli ikindi kahvaltısı eder
gibi, ya da İngilizce bir roman okur gibi. Yedi olsun.
Hiçbir kibar insan yediden önce akşam yemeği yemez. O
zamana kadar sen Basil'i görür müsün, yoksa ben bir
pusula göndereyim mi?”
— “Basil'cik! Bir haftadır görmedim ben onu. Ayıp ettim
doğrusu, çünkü o bana portremi gönderdi, hem de özel
olarak çizdiği pek güzel bir çerçeve içinde. O resmi
benden bir ay daha genç diye kıskanıyorum ama ne yalan
söyleyeyim, baktıkça büyük bir zevk duyuyorum. Sen bir
pusula yazsan daha iyi olur bence. Tek başıma görmek
istemem onu. İyle şeyler söylüyor ki canımı sıkıyor. Öğüt
veriyor bana.”
Lord Henry gülümsedi.
— “İnsanlar kendilerinin neye çok ihtiyaçları varsa onu
başkalarına vermeye pek meraklıdırlar. Cömertliğin
daniskası diye işte ben buna derim.”
— “Yo, Basil dünyanın en iyi adamıdır ama biraz dar
kafalı gibi geliyor bana. Seni tanıdığımdan beri anladım
bunu, Harry.”
— “Basil kendisinde hoş olarak ne varsa hepsini
eserlerine koyar, oğlum. Ancak kötü sanatkârları
görmüşümdür, kişilikleri bakımından hoş kimseler
olarak. İyi sanatkârlar ancak yaptıklarıyla vardırlar; onun
için de nasıl bir insan oldukları kimseyi zerre kadar
ilgilendirmez. Büyük bir şair, gerçekten büyük bir şair
bütün yaratıklar arasında en şairane olmayanıdır.
Değersiz şairler ise pek çekicidirler. Dizeleri ne kadar
kötü olursa o kadar ilgi uyandırır. Birinin ikinci sınıf bir
sohbet kitabı yayımlamış olması ona bütün kapıları açar.
Yazmadığı şiirleri yaşamaya başlar. Öbürleri ise
gerçekleştiremedikleri şiirleri yazarlar.”
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Dorian Gray masanın üzerinde duran altın kapaklı büyük
bir şişeden mendiline biraz koku dökerken: “Gerçekten
öyle mi acaba, Harry?” dedi. “Sen söylediğine göre, öyle
olsa gerek. Hadi, ben gidiyorum. Imogen bekliyor beni.
Yarını unutma. Hoşça kal.”
O odadan çıkarken, Lord Henry'nin o ağır gözkapakları
kapandı, düşünmeye koyuldu. Muhakkak ki onu pek az
kişi Dorian Gray kadar ilgilendirmişti, öyleyken, yine de
delikanlının başkasına delicesine tapınması onun ne zerre
kadar canını sıkıyordu, ne de bir kıskançlık
uyandırıyordu. Hoşuna bile gidiyordu. Böylece Dorian
daha ilgi çekici bir inceleme konusu haline geliyordu.
Eskiden beri doğa bilim yöntemlerine bayılırdı ama bu
bilimin basmakalıp inceleme konuları ona pek uydurma,
pek önemsiz görünmüştü. Bunun için de, başkalarını
kesip biçmeyi bitirdiğine göre, kendini kesip biçmeye
başlamıştı.
İnsan hayatı... Bir tek bu konu araştırılmaya değer
görünüyordu ona... Bunun yanında başka hiçbir şeyin
değeri kalmıyordu. Evet, çok doğruydu: İnsan hayatı acı,
sevinç denen cadı kazanı içinde seyrederken yüzüne
camdan maske takamaz, beynini kükürt dumanlarından
koruyamazdı; böylece de korkunç hayallerle, biçimsiz
düşlerle bulanırdı. Öyle incecik zehirler vardı ki
özelliklerini tanıyabilmek için insanın bunlarla
hastalanması gerekirdi. Öyle tuhaf hastalıklar vardı ki
insan bunları öğrenmek isterse onları geçirmesi gerekirdi.
O haldeyken bile, yine de ne büyük mükâfat görürdü!
Bütün dünya insanın gözünde ne de güzelleşirdi!
Tutkunun o acayip mantığını, kafanın renkli duygu
hayatını tanımak, bunların nerede birleştiklerini, nerede
ayrıldıklarını, hangi noktada bağdaştıklarını, hangi
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noktada çatıştıklarını görmek... Çok zevkli bir şeydi bu!
Neye mal olursa olsun, ne önemi vardı ki! İnsan bir
duygu uğruna ne verse azdı.
Biliyordu —bu düşünceyle sarı akik gözlerine bir ışıltı
geldi— evet, biliyordu ki Dorian Gray bu beyaz kıza
onun birtakım sözleri —ahenkli bir biçimde söylenmiş
ahenkli sözler— yüzünden yönelmiş, karşısında
tapınırcasına yerlere kapanmıştı. Büyük ölçüde, bu
delikanlı onun kendi yaratışıydı. Vaktinden önce
olgunlaştırmıştı onu. Bu da bir şeydi. Sıradan insanlar
beklerlerdi ki hayat sırlarını açıklasın; az kişiye, seçme
kişilere ise hayatın sırları perde sıyrılmadan önce belli
olurdu. Kimi vakit sanatın etkisiydi bu; başlıca da
edebiyat sanatının, çünkü edebiyatın tutkularla, kafalarla
yakından alışverişi vardı. Yalnız, ara-sıra da sanatın
yerini karmaşık bir kimse alır, onun işini kendi görürdü;
o da, gerçekten, kendine göre, bir sanat eseriydi, çünkü
şiir gibi, heykel gibi, resim gibi hayatın da inceden
inceye işlenmiş şaheserleri vardı.
Evet, delikanlı vaktinden önce olgunlaşmıştı. Daha
ilkyazdayken ekinlerini biçiyordu. Damarlarında
gençliğin tutkusu atıyordu ama ona bir ağırbaşlılık da
gelmeye başlamıştı. Onu seyretmek bir zevkti. O güzel
yüzüyle, o güzel ruhuyla, insanın hayran olacağı bir şeydi
o. Bu iş nasıl bir sona varacaktı, nasıl bir sona varması
beklenirdi, bunun önemi yoktu. Bir geçitte, ya da oyunda
hoş kişiler vardır, sevinçleri bize uzak görünürse de
üzüntüleri güzellik duygumuzu uyandırır, yaraları da
kızıl güller gibidir; bu delikanlı da onlardandı işte.
Ruhla ten, tenle ruh... ne bilinmezliklerle dolu şeylerdi
bunlar!. Ruhun hayvan yanı da vardı, tenin de yüceldiği
oluyordu. İstekler incelebiliyor, ruh da aşağılık bir hal
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alabiliyordu. Tenin içgüdüsünün nerede sona ereceğini,
ya da vücudun içgüdüsünün nerede başlayacağını kim
bilebilirdi ki? Sıradan ruhbilimcilerin kesin hüküm içeren
ifadeleri ne kadar da saçmaydı! Hâl böyleyken, yine de
çeşitli görüşlerin ileri sürdükleri arasında karar vermek
ne de zordu! Ruh günahın evine yerleşmiş bir gölge
miydi? Yoksa, Giordano Bruno'nun düşündüğü gibi, ten
gerçekten ruhun içinde miydi? Ruhun maddeden
ayrılması anlaşılmaz bir şeydi, ruhun maddeyle
birleşmesi de öyle...
Merak etmeye başladı: Acaba ruhbilimi hayatın en ufak
kımıltısını bile bize aydınlatıverecek kesin bir bilim
haline getirebilecek miydik? Şimdiki halde, biz
kendimizi hep yanlış anlıyorduk, başkalarını da pek
seyrek. Bir şeyi denemiş olmanın ahlâk yönünden hiçbir
değeri yoktu. İnsanların yaptıkları yanlışlıklara verdikleri
isimden başka bir şey değildi bu. Ahlâkçılar, genel
olarak, bunu bir çeşit uyarma gibi görmüşler, kişiliğin
oluşmasında ahlâk yönünden bir etkisi olduğunu ileri
sürmüşler, ne yapmamızı öğreten, nelerden kaçınmamızı
gösteren bir şeymiş gibi göklere çıkarmışlardı. Fakat
diğer yandan, denemede itici bir güç yoktu. Vicdan gibi
bunun da çok az bir eylem gücü vardı. Gerçekten ispat
edilebilen tek şey şuydu: Geleceğimiz de geçmişimiz gibi
olacaktı; bir kere tiksine tiksine işlediğimiz günahı ondan
sonra defalarca seve seve yapacaktık.
Artık açıkça görüyordu ki deneme yolu tutkuların
bilimsel çözümlemesine ulaşmak için tutabileceğimiz tek
yoldu; muhakkak ki Dorian Gray de elinin altında bir
inceleme konusuydu, pek de zengin, verimli sonuçlar
vereceğe benziyordu. Onun şu Sibyl Vane'e karşı
birdenbire kapıldığı delice aşk hiç de yabana atılır bir ruh
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olayı değildi. Belliydi ki merakın bunda büyük payı
olmuştu; bir yandan merak, bir yandan da yeni yeni
şeyler deneme isteği. Fakat yine de basit bir tutku
değildi; oldukça karmaşık bir tutkuydu. Bunun içinde
delikanlılığın doğrudan doğruya şehvet içgüdüsünden
gelen şey hayalin işlemesiyle biçim değiştirmiş, öyle bir
şeye dönüşmüştü ki oğlanın kendisine bile şehvetten uzak
bir şey gibi görünüyordu; bundan dolayı da daha
tehlikeliydi. Bizi en zorlu biçimde kendine köle eden
tutkular kökenleri bakımından kendimizi aldattığımız
tutkulardı. Bizim en zayıf dürtülerimiz niteliklerini
bildiklerimizdi. Sık sık öyle olurdu ya: Başkaları
üzerinde deneme yapıyoruz sanırken gerçekte kendimiz
üzerinde deneme yapardık.
Lord Henry, oturmuş, bunları düşünürken, kapı vuruldu,
içeri uşağı girdi, akşam yemeği için giyinme saatinin
geldiğini hatırlattı. Lord Henry kalktı, sokağa baktı. Gün
batışı karşıki evlerin pencerelerini kızıl bir altına
bürümüştü. Camlar kızmış maden gibi parlıyordu.
Gökyüzü solmuş bir gül gibiydi. Arkadaşının ateş rengi
genç hayatını düşündü, “Bu işin sonu nasıl olacak
acaba?” diye merak etti.
Gece saat yarıma doğru eve döndüğünde, baktı masanın
üzerinde bir telgraf duruyor. Açtı. Dorian Gray'dendi.
Sibyl Vane'le nişanlandığını bildiriyordu.

V
Kız, o külüstür oturma odalarındaki tek koltukta, odaya
süzülen keskin ışığa dönük oturan solgun yüzlü, yorgun
görünüşlü kadının kucağına başını gömmüş, “Ah,
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anneciğim, anneciğim, öyle mutluyum ki!” diye
fısıldıyordu. “Öyle mutluyum ki! Bundan dolayı sen de
mutlu olmalısın!”
Bn. Vane göz kırptı, deri ilâçlarından ağarmış o incecik
ellerini kızının başına koydu.
— “Mutlu mu!” dedi. “Ben ancak senin oyununu
seyrederken mutlu oluyorum, Sibyl. Oyunlarından başka
bir şey düşünmemelisin sen. Bay Isaacs bize karşı çok iyi
davrandı, kendisine para da borçluyuz.”
Kız başını kaldırıp baktı, surat astı.
— “Para mı, anne?” diye haykırdı. “Paranın ne önemi
var! Aşk paradan da üstündür.”
— “Bay Isaacs, borçlarımızı ödememiz, James'i doğru
dürüst giydirebilmemiz için, peşin elli lira verdi bize.
Bunu unutma, Sibyl. Elli lira hayli paradır. Bay Isaacs
büyük iyilik etti doğrusu.”
Kız, ayağa kalkarak, pencereye doğru gitti.
— “Hiç de kibar bir adam değil o, anne. Benimle öyle
konuşuyor ki tiksiniyorum.”
Yaşlı kadın, kavga eder gibi: “O olmasaydı ne yapardık,
bilmiyorum!” dedi.
Sibyl Vane, başını arkaya atarak, bir kahkaha
patlatıverdi.
— “Ona ihtiyacımız kalmadı artık, anne. Güzel Prens
düzenliyor bizim hayatımızı şimdi.”
Durdu. Kanını bir kızıllık bürüdü, yanaklarına da vurdu.
Dudakları hızlı bir solukla aralandı, titredi. Ilık bir tutku
rüzgârı kızı baştan aşağı yaladı geçti, elbisesinin incecik
kıvrımlarını kımıldattı.
— “Onu seviyorum...”
Buna papağan konuşur gibi bir karşılık geldi:
— “Deli kız! Deli kız!”
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Yalancı elmaslar takmış, kanca gibi parmakların
sallanması bu sözlere bir kabalık veriyordu. Kız yine bir
kahkaha attı. Sesinde kafesteki bir kuşun sevinci vardı.
Gözleri havadaki ezgiyi kaptı, ışıklarla yansıttı. Sonra,
sırlarını gizlemek ister gibi, bir ara kapandılar.
Açıldıklarında, üzerlerinden bir düşün sisi geçmişti.
İnce dudaklı akıl o eski koltuktan konuştu, ona ayağını
denk almasını söyledi, sağduyu adını takınan yazarın o
korkaklık kitabından parçalar okudu. Kız dinlemiyordu.
Tutkunluk hapishanesinde özgürdü. Prensi, Güzel Prens'i
onun yanındaydı. Kız, onu karşısında canlandırması için
Anı'ya seslenmişti. Onu aramaya ruhunu yollamış, o da
onu alıp getirmişti. Öpüşü dudaklarında yanıyordu. Kızın
gözkapakları onun soluğuyla sıcacıktı. Bunun üzerine,
Akıl yöntemini değiştirdi, araştırıp soruşturmadan söz
etti. Bu delikanlı zengin olsa gerekti, öyleyse,
evlenmeleri düşünülebilirdi. Kızın kulağının zarlarına
hayat kurnazlığının dalgaları çarpmaya başladı. Ustalık
okları yanından uçuyordu. O ince dudakların oynadığını
görüyor, gülümsüyordu.
Birden, konuşma ihtiyacı duydu. Sözlerle dolu sessizlik
onu sıkıyordu.
— “Anne, anne!” diye haykırdı. “O beni niye bu kadar
seviyor? Ben onu niye sevdiğimi biliyorum. Onu
seviyorum, çünkü Aşk'ın nasıl olması gerekiyorsa o da
tıpkı öyle. Peki, o bende ne buluyor? Dengi değilim ben
onun. Öyleyken kendimi ondan öylesine aşağı görmekle
birlikte, yine de —niçin, bilmiyorum— utanmıyorum
ondan. Koltuklarım kabarıyor... Müthiş, koltuklarım
kabarıyor! Sen de babamı benim Güzel Prens'i sevdiğim
gibi mi severdin, anne?”
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Yaşlı kadın yanaklarına sıvanmış kaba hatların altından
sapsarı kesildi, kuru dudakları bir acının kıvrılışıyla
büküldü. Sibyl ona doğru atıldı, kollarını boynuna doladı,
öptü.
— “Bağışla beni, anne! Biliyorum, babamdan söz etmek
acı veriyor sana. Yalnız, sen onu çok severdin de onun
için acı duyuyorsun. Böyle üzgün üzgün bakma bana.
Sen bundan yirmi yıl önce ne kadar mutluysan ben de
şimdi öylesine mutluyum. Ah, bırak hep mutlu olayım!”
— “Yavrum, âşık olmayı düşünecek yaşta değilsin sen
daha. Sonra, bu delikanlıyı tanıyor musun ki? Adını bile
bilmiyorsun. Hiç yakışık almayacak bir iş bu; hele
James'in Avustralya'ya gitmek üzere olduğu şu sırada.
Düşüneceğim öyle çok şey var ki, senin de daha
düşünceli davranmanı beklerdim diyebilirim. Neyse,
daha önce de dediğim gibi, zenginse...”
— “Ah, anne, anne! Bırak mutlu olayım!”
Bn. Vane kızına şöyle bir baktı, oyuncuların huy
edindikleri yapmacık tiyatromsu bir tavırla ona sarıldı.
Bu sırada kapı açıldı, kumral saçlı bir delikanlı içeri
girdi. Tıknaz yapılıydı; elleri, ayakları iriydi; davranışları
da biraz tüstüm... Ablası gibi görgülü değildi. Kardeş
olduklarına insan pek inanamazdı.
Bn. Vane gözlerini ona dikti, gülümsemesini
derinleştirdi. Kafasında oğlunu bir dinleyici kalabalığına
yükseltti. Tableau'nun çekici olduğunu biliyordu.
Oğlan, iyi yürekli bir homurdanışla: “Öpücüklerinden
birkaçını da bana saklayabilirsin, Sibyl!” dedi.
Sibyl: “Ah! Sen öpülmekten hoşlanmazsın ki, Jim!” diye
haykırdı. “Korkunç kocamış bir ayısın sen.”
Koştu geldi, kardeşine sarıldı.
James Vane ablasının yüzüne sevgiyle bakıyordu.
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— “Gel seninle yürüyüşe çıkalım, Sibyl. Şu korkunç
Londra'yı bir daha görecek miyim, bilmiyorum. Görmek
de istemiyorum valla'.”
Bn. Vane, içini çekerek, şatafatlı bayağı bir tiyatro
elbisesini alıp yamamaya koyulurken: “Böyle kötü şeyler
söyleme, oğlum...” diye mırıldandı. Oğlunun da aralarına
gelmemesine üzülmüş gibiydi. O da gelseydi, durumun
tiyatrodaki bir sahne havasını artırmış olurdu.
— “Niye, anne? Doğru söylüyorum.”
— “Üzüyorsun beni, oğlum. Eminim ki zengin
döneceksin Avustralya'dan. Sömürgelerde toplum hayatı
diye bir şey yoktur bence; onun için, servetini düzdükten
sonra dönüp geleceksin, kendini Londra'da
göstereceksin.”
Delikanlı: “Toplum hayatı!” diye söylendi. “Bunun lafını
bile işitmek istemiyorum. Seni de, Sibyl'i de sahneden
kurtarmak için para kazanmak istiyorum ben. Hiç
sevmiyorum sahne hayatını.”
Sibyl, kahkahayla gülerek: “Ah, Jim! Ayıp ediyorsun!”
dedi. “Neyse, sahi benimle yürüyüşe mi çıkacaksın?
Aman, ne hoş! Arkadaşlarınla vedalaşmaya gideceksin
diye korkuyordum... Sana şu çirkin pipoyu veren Tom
Hardy'ye, ya da bu pipoyu kullanmanla alay eden Ned
Lanton'a... Ne şekersin, son gününü bana veriyorsun!
Nereye gideceğiz? Gel Park'a gidelim.”
Delikanlı, kaşlarını çatarak: “Kılığım berbat!” dedi.
“Park'a ancak süslenmiş, şık kimseler gider.”
Sibyl, kardeşinin ceketinin kolunu süpürerek:
“Saçmalama, Jim!” diye fısıldadı.
James bir ara duraladı. Sonra: “Peki!” dedi. “Yalnız,
giyinmen uzun sürmesin.”

77

Sibyl oynaya, zıplaya kapıdan dışarı fırladı. Merdivenden
yukarı çıkarken türkü söylediği duyuluyordu. Sonra
tepelerinden ayak sesleri geldi. James odada iki, üç kere
gitti, geldi. Sonra, koltukta kımıldamadan oturan gövdeye
doğru döndü.
— “Eşyalarım hazır mı, anne?” diye sordu.
Kadın, gözlerini elindeki işten ayırmadan: “Hepsi hazır,
James.” dedi.
Birkaç aydan beri, şu kaba, ters oğluyla baş başa kalınca
sıkılıyordu. Göz göze geldikleri zaman basit, sıradan
yapısı tedirgin oluyordu. “Oğlan acaba kuşkulanıyor
mu?” diye merak ediyordu. James'in konuşmayışına artık
dayanamaz olmuştu. Evet, oğlu suskunluktan başka bir
belirti göstermiyordu. Kadın sızlanmaya başladı.
Kadınlar saldırılarla savunurlar, birdenbire garip teslim
olmalarla saldırdıkları gibi.
— “Umarım ki gemicilik hayatından memnun kalırsın,
James.” dedi. “Unutma ki kendin seçtin. Bir avukat
yazıhanesine girebilirdin. Avukatlar saygı görürler, en iyi
aileler onları sık sık yemeğe çağırırlar.”
James buna: “Yazıhane hayatını hiç sevmem, memurluk
hayatını hiç sevmem!” diye karşılık verdi. “Yalnız, şunda
hakkın var: Kendi hayatımı kendim seçtim. Ben senden
yalnız bir şey istiyorum: Gözünü Sibyl'den ayırma.
Başına bir belâ gelmesin. Gözünü ondan ayırma, anne.”
— “Çok tuhaf konuşuyorsun, James. Elbette gözümü
Sibyl'den ayırmıyorum.”
— “Her gece tiyatroya bir bey geliyormuş, sahne
arkasına gidip onunla konuşuyormuş. Doğru bir iş mi bu?
Ne dersin buna?”
— “Anlamadığın şeylerden söz ediyorsun, James. Bizim
meslekte yüksek kimselerden ilgi görmeye alışmışızdır.
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Bana da bir gecede bir sürü çiçek gelirdi, oyunumun
iyice ünlendiği zamanlar. Sibyl'e gelince, kurduğu
bağlantı ciddi mi, değil mi, daha bilmiyorum. Yalnız,
şurası kesin ki, sözü geçen delikanlı tam bir beyefendi.
Bana karşı pek kibar davranıyor. Üstelik zengine de
benziyor. Gönderdiği çiçekler de pek güzel.”
James, sert bir tavırla: “Evet ama adını bile bilmiyorsun!”
dedi.
Annesi, sakin bir bakışla: “Bilmiyorum.” dedi. “Asıl
adını daha söylemedi. Romantik bir şey bu, bence... Belki
de soylu bir aileden.”
James dudağını dişledi.
— “Gözünü Sibyl'den ayırma, anne!” diye haykırdı.
“Gözünü ayırma ondan!”
— “Beni çok üzüyorsun, oğlum. Sibyl hep benim
kontrolüm altında. Bu beyefendi zenginse, Sibyl hayatını
niye onunla birleştirmesin? Eminim soylu bir kişi. Bütün
görünüşü bunu gösteriyor, bak sana söyleyeyim. Sibyl
için pek parlak bir evlenme olur. Çok hoş bir çift olurlar.
Delikanlı pek yakışıklı, herkesin gözüne çarpıyor bu.”
James kendi kendine bir şeyler söylendi, o kaba
parmaklarıyla pencerenin camında trampet çaldı. Tam bir
şey söylemek üzere dönmüştü ki kapı açıldı, içeri Sibyl
girdi.
— “İkiniz de ne kadar ciddisiniz!” diye haykırdı. “Ne
var?”
James: “Hiç!” dedi. “İnsan ara sıra ciddi olmalı bence...
Hoşça kal, anne. Ben yemeğimi saat beşte yiyeceğim.
Her şey toparlandı, yalnız gömleklerim kaldı; onun için,
sen rahatsız olma.”
Annesi, gergin bir resmiyetle başını eğerek: “Güle güle,
oğlum.” dedi.
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Oğlunun kendisine karşı takındığı tavra pek canı
sıkılmıştı. Sonra, bakışında da öyle bir şey vardı ki onu
korkutmuştu.
Kız: “Öp beni, anne.” dedi.
O çiçek gibi dudakları solgun yanağa dokundu, buzunu
eritti. Bn. Vane, hayalinde bir tiyatro balkonu arayarak,
yukarı doğru baktı.
— “Yavrum! Yavrum!” diye haykırdı.
James, sabırsızlanarak: “Gel, Sibyl!” dedi.
Annesinin yufka yürekliliğini hiç sevmezdi.
Esintili titrek gün ışığına çıktılar, o iç karartıcı Euston
Yolu'ndan aşağı doğru yürümeye başladılar. Gelip
geçenler böylesine hoş, ince görünüşlü kızın yanındaki o,
üzerinden kaçan kaba elbiseli, asık suratlı, hantal
delikanlıya merakla bakıyorlardı. Yanına bir gül almış
giden bir bahçıvana benziyordu.
Jim, ara sıra, bir yabancının meraklı bakışıyla
karşılaşınca, kaşlarını çatıyordu. Deha sahibi kişilere
hayatlarının ileri yaşlarında gelen, sıradan kimselerde ise
hiç eksik olmayan bir “bakılmaktan hoşlanmamak” huyu
vardır, Jim'de de bu vardı. Sibyl ise, yarattığı etkinin hiç
farkında değildi. Aşkı dudaklarındaki kahkahalarda
titriyordu. Güzel Prens'i düşünüyordu şimdi. Onu daha
çok düşünebilmek için de ondan hiç laf açmıyor, hep
Jim'in yola çıkacağı vapur üzerinde, onun bulacağına pek
emin olduğu altınlar üzerinde, o hınzır, al gömlekli
Avustralya haydutlarının elinden canını kurtaracağı o
bulunmaz zengin kızı üzerinde dil döküp duruyordu.
Çünkü kardeşi gemici mi, gemi sahibinin yüklere bakan
adamı mı, her neyse, ne olacaksa, hep öyle
kalmayacakmış. Yok, hayır! Gemicilerin hayatı pek
korkunç bir şeymiş. Düşünün bir kere: Pis bir gemide
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kapalı kalıyorsunuz; sırtı hörgüçlü, kaba dalgalar içeri
girmeye çalışıyor, kapkara bir rüzgâr direkleri deviriyor,
yelkenleri uzun uzun şeritler halinde yırtıyor! Jim
gemiden Melbourne'da ayrılacakmış. Kaptana kibarca bir
“Hoşça kal!” dileyecek, hemen altın tarlalarına
gidecekmiş. Bir haftaya kalmadan büyük bir halis altın
külçesine rastlayacakmış, şimdiye kadar bulunmuş en
büyük külçe. Bunu alıp, altı atlı polisin koruduğu bir
arabayla kıyıya indirecekmiş. Haydutlar onlara üç kere
saldıracaklar, dere gibi kanlar akaraktan bozguna
uğratılacaklarmış. Yok, hayır! Altın tarlalarına falan
gitmeyecekmiş. Korkunç yerlermiş oralar. Adamlar
meyhanelerde içip içip sarhoş olurlar, birbirlerini
vururlar, küfür ederlermiş. Jim iyi bir koyun yetiştiricisi
olacakmış. Bir akşam atla eve dönerken o güzel zengin
kızını kara bir atın sırtında bir haydut kaçırırken görecek,
kovalayacak, kurtaracakmış. Kız elbette ki ona âşık
olacak, o da ona âşık olacak, evlenecekler, memlekete
gelecekler, Londra'da büyük bir konakta
yaşayacaklarmış. Yine de hayatın dağarcığında Jim için
hayli hoş şeyler varmış. Yalnız, çok uslu olmalı, öfkeye
kapılmamalı, parasını har vurup harman
savurmamalıymış. Sibyl ondan topu topu bir yaş
büyükmüş ama hayatı ondan çok, çok daha iyi bilirmiş.
Sonra, Jim unutmamalı, ona her postayla mektup
yollamalı, her gece de yatmadan önce dua etmeliymiş.
Tanrı çok iyiymiş, onun üzerinden gözünü eksik
etmezmiş. Sibyl de ona hep dua edecekmiş. Böylece, Jim
birkaç yıl sonra pek zengin, pek mutlu dönecekmiş.
Delikanlı, suratını asmış, ablasını dinliyor, hiç karşılık
vermiyordu. Evden ayrıldığı için yüreği sızlıyordu.
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Yine de, üzgün, küskün oluşu yalnız bundan
kaynaklanmıyordu. Pek görmüş geçirmiş değildi ama
Sibyl'in durumundaki tehlikeyi iyice seziyordu. Ona kur
yapan şu züppenin niyeti iyi değildi. Soylu bir kişiydi o,
Jim de işte bunun için ona diş biliyordu. Doğuştan gelme
tuhaf bir duyguydu bu onda. Ne olduğunu bilmiyordu;
bunun için de bu duygu onu daha bir içten sarıyordu.
Annesinin yaradılışındaki saflık ve basitliği, şatafat
düşkünlüğünü de çok iyi biliyor, bunda Sibyl için de,
Sibyl'in geleceği için de sonsuz tehlikeler görüyordu.
Çocuklar ana-babalarını önce severler; büyüyünce onlar
üzerine yargılar verirler; kimi vakit de bağışlarlar.
Annesi mi! Jim'in aklında annesine sormak istediği bir
şey vardı; aylardan beri, hiç konuşmadan, bunun üzerinde
düşünüp durmuştu. Tiyatroda gelişigüzel duyduğu bir
cümle, bir gece tiyatronun arka kapısında beklerken
kulağına gelen bir fısıltı kafasında birtakım korkunç
düşünceleri kapıp koyuvermişti. Yüzüne inmiş bir kırbaç
gibi hatırlıyordu bunu. Kaşları öyle çatıldı ki alnında bir
çukur oldu. Acıyla kıvranarak dudağını dişledi.
Sibyl: “Söylediklerimin bir tek sözcüğünü bile
dinlemiyorsun!” diye bağırdı. “Ben ise senin geleceğin
için ne güzel tasarlar çiziyorum. Bir şey söyle, ne olur!”
— “Ne söyleyeyim?”
Sibyl kardeşine gülümseyerek: “A, uslu duracağını söyle,
bizi unutmayacağını söyle!” dedi. Jim omuz silkti.
— “Asıl sen beni unutabilirsin, Sibyl.”
Sibyl kızardı.
— “O da ne demek, Jim?” diye sordu.
— “Yeni bir arkadaşın varmış. Kim o? Niye anlatmadın
bana? İyi bir niyeti yoktur o adamın.”
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Sibyl: “Sus, Jim!” diye haykırdı. “Aleyhinde konuşma.
Seviyorum ben onu.”
— “Nasıl olur! Daha adını bile bilmiyorsun. Kimin nesi?
Bilmek hakkım benim.”
— “Adı Güzel Prens! Hoşuna gitmedi mi bu isim? Ah,
deli çocuk! Sen yok musun… Görsen, dünyanın en
yaman adamı olduğunu anlarsın. Bir gün tanışırsın ya...
Avustralya'dan dönüp gelince... Öyle hoşlanacaksın ki!
Herkes beğeniyor onu, ben de... seviyorum. Bu gece
tiyatroya gelmeni isterdim. O da gelecek. Ben de, Juliet'i
oynuyorum. Ah, nasıl oynayacağım, görsen! Düşün, Jim:
Birini seviyorsun, Juliet'i oynuyorsun! O da, orada
oturuyor! Onun zevki için oynuyorsun! Korkarım ki
kumpanyayı ürküteceğim... Ürküteceğim, ya da sevinçten
deli edeceğim. İnsanın âşık olması kendi kendini aşması
demektir. O zavallı korkunç Bay Isaacs içki tezgâhı
başında serseri arkadaşlarına: “Bu kız bir dâhi!” diye
haykıracak. Beni şimdiye kadar yargılanmadan kabul
edilecek bir şey sayardı; bu gece bir keşif olarak ilân
edecek. Seziyorum bunu... Bütün bunlar da onun Güzel
Prens'i, benim bulunmaz sevgilim, iyilik tanrım
sayesinde olacak. Ama onun yanında yoksul
kalıyormuşum ben. Yoksul mu? Ne önemi var!
Yoksulluk kapıdan içeri girince aşk pencereden dışarı
kaçarmış. Atasözlerimizi yeniden yazmalı. Kışın
söylenmiş sözler onlar; şimdi yaz... Benim için ilkyaz,
diyebilirim; mavi göklerde çiçek bayramı.”
Delikanlı, surat asarak: “Soylu kişiymiş!” dedi.
Sibyl, türkü söyler gibi bir sesle: “Prens!” dedi. “Daha ne
istiyorsun?”
— “Seni kendine köle yapmak istiyordur.”
— “Özgür olmayı düşündükçe tüylerim ürperiyor.”
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— “Ayağını tetik almanı istiyorum.”
— “Onu görmek kendisine tapınmak demektir, tanımak
da ona güvenmek.”
— “Aklını bozmuşsun sen onunla, Sibyl!”
Sibyl kahkahayla güldü, kardeşinin koluna girdi.
— “Ah, şeker Jim'ciğim benim! Sanki yüz
yaşındaymışsın gibi konuşuyorsun. Bir gün olacak sen de
seveceksin. Ne olduğunu o zaman anlarsın. Asma öyle
suratını. Uzaklara giderken, beni şimdiye dek görmediğin
kadar mutlu bıraktığına sevinirsin elbette. İkimizin de
hayatı çok zor, korkunç güçlükler içinde geçti. Artık
değişecek. Sen yepyeni bir dünyaya gidiyorsun, ben de
yepyeni bir dünya buldum. Bak şurada iki sandalye var;
oturalım da süslü kişileri seyredelim.”
Seyre çıkmış bir kalabalığın arasında sandalyelerine
oturdular. Yolun karşısındaki lâle tarhları halka halka
fışkıran bir ateş gibi alev alev yanıyordu. Titreşen havada
beyaz bir toz, süsen tozundan bir bulut gibi, asılı
duruyordu. Parlak renkli güneş şemsiyeleri koca koca
kelebekler gibi oynaşıyor, inip kalkıyordu.
Sibyl kardeşini konuşturdu; neler umduğunu, neler
tasarladığını anlattırdı. Oğlan kendini zorlayarak, ağır
ağır konuşuyordu. Dama oynayanların karşılıklı taş
sürmeleri gibi, sırayla birer laf ileri sürüyorlardı. Sibyl
sıkılır gibi oldu. İçindeki sevinci kardeşine iletemiyordu.
Elde edebildiği tek şey o somurtuk dudaklarda kıvrılan
belli-belirsiz bir gülümsemeydi.
Biraz sonra Sibyl sustu. Birdenbire, gözüne altın bir saç
parıltısı, kahkahayla gülen dudaklar ilişti. Açık bir
arabada, yanında iki kadınla, Dorian Gray geçiyordu.
Kız ayağa fırladı.
—“İşte o!” diye haykırdı.
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Jim Vane: “Kim?” dedi.
Ablası, arabanın ardından bakaraktan: “Güzel Prens!”
diye karşılık verdi.
Jim de ayağa fırladı, ablasını hoyratça kolundan yakaladı.
— “Göster bana onu! Hangisi? Göster! Görmeliyim!”
diye haykırdı.
Bu sırada, Benvick Dükü'nün iki çifte arabası araya girdi;
o aradan çekilince de öbür araba Park'tan çıkmıştı.
Sibyl, üzgün üzgün: “Gitti!” diye fısıldadı. “Görmeni
isterdim.”
— “Ben de isterdim. Çünkü Tanrı'ya andım olsun, bu
adam sana bir kötülük edecek olursa, öldürürüm onu!”
Sibyl kardeşine ürkerek baktı. Jim söylediklerini bir daha
söyledi. Bunlar havayı bıçak gibi kesti. Çevredeki
insanlar ağızlan açık bakmaya başladılar. Sibyl'in
yanında duran bir kadın kıs kıs güldü.
Sibyl: “Gel, Jim, gidelim.” diye fısıldadı.
Jim, suratını asmış, kalabalığın arasından, ablasının
ardından gidiyordu. Yalnız, söylediklerinden dolayı
içinde bir sevinç duymuyor da değildi. Ahilleus
Heykeli'ne gelince, Sibyl arkasına döndü. Gözlerinde bir
acıma vardı ki dudaklarında gülümseme oldu. Kardeşine
doğru başını salladı.
— “Sen delisin, Jim, adamakıllı deli! Hırçın bir
çocuksun, işte bu kadar! O korkunç şeyleri nasıl
söyleyebilirsin? Ne söylediğini bilmiyorsun. Demek ki
kıskanıyorsun, iyiliğimi istemiyorsun... Bu budur! Ah ne
kadar isterim senin de birini sevmeni! Aşk herkesi iyi bir
insan haline getirir. Senin o söylediklerin çok kötü
şeylerdi.”
Jim: “On sekiz yaşındayım, ne yaptığımı da bilirim!”
diye karşılık verdi. “Annemden hayır yok sana. Seninle
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nasıl ilgilenmesi gerektiğini bilmiyor. Avustralya'ya
gitmeye niyet ettiğime şimdi pişman oldum. Vazgeçmeyi
bile düşünüyorum. Vazgeçerdim de, sözleşmeler
imzalanmasaydı.”
— “Yok, işi bu kadar büyütme, Jim. Hani eskiden
annemin oynamasını pek sevdiği o saçma sapan acıklı
oyunlar vardır ya, onlardaki kahramanlara benziyorsun.
Kavga edecek değilim seninle. Onu gördüm, hem de, ah!
Tam bir mutluluk içinde... Kavga edecek değiliz. Bilirim,
benim sevdiğim birine dünyada kötülük etmezsin sen,
öyle değil mi?”
Buna, asık suratla: “Sen onu sevdikçe edemem sanırım.”
diye karşılık geldi.
Sibyl: “Ömrüm boyunca seveceğim ben onu!” diye
haykırdı.
— “Ya o?”
— “O da öyle.”
— “İyi eder.”
Sibyl kardeşinden uzağa çekildi. Sonra, kahkahayla
gülerek, onun kolunu sıktı. Çocuktu, ne olacak!
Mermer Kemer'e gelince bir otobüse el ettiler. Otobüs
onları Euston Yolu'ndaki o derme çatma evlerine yakın
bir yerde bıraktı. Saat beşi geçiyordu, Sibyl oyundan
önce iki saat kadar uzanmalıydı. Jim bunda ayak diredi.
Anneleri yanlarında yokken ayrılmaları daha iyi olurmuş.
Anneleri sahne yaratırmış, o ise hangi çeşitten olursa
olsun, sahneyi hiç sevmezmiş.
Sibyl'in odasında ayrıldılar. Delikanlının yüreğini
kıskançlık bürümüştü. O yabancıya karşı zorlu, öldürücü
bir hınç duyuyordu. Bu adam ikisinin arasına girmiş gibi
geliyordu ona. Öyleyken, ablası kollarını onun boynuna
dolayıp da parmaklan saçlarının arasında dolaşınca
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birdenbire yumuşadı, tam bir sevgiyle öptü onu. Aşağı
inerken gözlerinde yaş vardı.
Annesi aşağıda bekliyordu. Jim içeri girince, dediği
saatte dönmediği için söylendi. Oğlan buna karşılık
vermedi, yemeğe oturdu. Masanın çevresinde sinekler
uçuşuyor, lekeli sofra örtüsüne konup kalkıyorlardı. Jim,
otobüslerin gürültüsü, tramvayların zangırtısı arasından,
kendine kalan dakikaları birer birer yiyen uğultulu sesi
duyuyordu.
Biraz sonra, tabağını ileri doğru sürdü, başını elleri
arasına aldı. Öğrenmeye hakkı olduğunu düşünüyordu.
Kuşkulandığı gibiyse, bunu kendisine daha önce
söylemeliydiler. Annesi, korkunun ağırlığı altında
uyuşmuş, ona öyle bakıyordu. Sözler dudaklarından
kendiliğinden döküldü. Buruşuk bir dantel mendili
parmaklan arasında ezip duruyordu. Saat altıyı vurunca,
Jim kalktı, kapıya doğru gitti. Sonra, döndü, annesine
baktı. Göz göze geldiler. Oğlan annesinin gözlerinde
çılgın bir yalvarış gördü. Bu onu öfkeden deli etti.
— “Sana bir şey soracağım, anne!” dedi.
Kadının gözleri dalgın dalgın odada dolaştı. Karşılık
vermedi.
— “Doğruyu söyle bana. Öğrenmek hakkım. Babamla
evli miydiniz?”
Kadın derin derin bir göğüs geçirdi. Rahat bir soluk
almıştı. O korkunç an, haftalardan, aylardan beri, gece,
gündüz korktuğu an en sonunda gelmişti; öyleyken, o
yine de korkuya kapılmamıştı. Gerçekten, bir bakıma
hayal kırıklığına uğramıştı. Soru kabaca, açıktan açığa
sorulmuş olduğuna göre açık bir karşılık vermek
gerekiyordu. Yavaş yavaş hazırlayarak sorulmamıştı. Pek
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çiğ bir şeydi bu. Hazırlanmakta olan bir oyunun kötü
yapılmış denemesine benziyordu.
Hayatın sert ve acımasızlığına şaşarak: “Hayır.” diye
karşılık verdi.
Oğlan, yumruklarını sıkarak: “Demek ki babam
ahlâksızın biriymiş!” diye haykırdı.
Annesi başını iki yana salladı.
— “İstediği gibi davranamayacağını biliyordu.
Birbirimizi çok seviyorduk. Sağ olsaydı, hepimizin
geçimini sağlardı. Aleyhinde konuşma, oğlum. Babandı o
senin. Hem de bir beyefendiydi. Gerçekten, çok soylu bir
ailedendi.”
Jim'in dudaklarından bir küfür fırladı.
— “Kendime aldırdığım yok!” diye haykırdı. “Yalnız,
Sibyl'i kendi havasına bırakma... Bu da beyefendi, değil
mi... Sibyl'i seven... ya da sevdiğini söyleyen? O da soylu
bir aileden, sanırım.”
Bir ara, kadın çirkin bir utanma duygusuna kapıldı. Başı
önüne sarktı. Elleri titreye titreye gözlerini sildi.
— “Sibyl'in annesi var...” diye mırıldandı. “Benim
yoktu.”
Bu söz oğlana pek dokundu. Annesine doğru geldi, eğilip
onu öptü.
— “Babamı sormakla seni üzdümse bağışla beni!” dedi.
“Ne yapayım, elimde değildi. Ben gideyim artık.
Unutma, artık gözeteceğin bir tek çocuğun var. Şunu da
bil ki bu adam ablama kötülük ederse, kim olduğunu
öğrenirim, arar bulurum, köpek gibi gebertirim. Ant
içiyorum!”
Bu korkutmadaki aşırı taşkınlık, bunu söylerken oğlanın
takındığı hırslı tavır, o çılgınca acıklı sözler karşısında
kadın hayatı daha canlı bir biçimde gördü. Böyle bir
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havanın yabancısı değildi. Daha rahat bir soluk aldı,
aylardan beri ilk defa olarak da oğluna gerçekten hayran
kaldı. Bu sahneyi hep bu duygu ölçüsünde daha da
sürdürmek isterdi ama oğlan kısa kesti. Sandıklar aşağı
indirilecek, kılıflar aranıp bulunacaktı. Apartman kapıcısı
içeri girip çıkıyordu. Arabacıyla pazarlık işi de vardı.
Böyle bir zaman ıvır-zıvır işlerle ziyan olup gidiyordu.
Oğlu arabaya binmiş giderken, kadın, yeni bir hayal
kırıklığı duygusuyla, o buruşuk dantel mendili
pencereden salladı. Büyük bir fırsatı kaçırmış olduğunu
biliyordu. Kendini avutmak için, kızına: “Şimdi
gözeteceğim bir tek çocuğum kaldı ya, öyle bir üzgünlük
var ki içimde!” dedi. Oğlunun söylediği bu sözü
unutmamıştı. Hoşuna gitmişti. Oğlanın savurduğu o
korkutucu sözleri anlatmadı. Coşkunlukla, taşkınlıkla
söylenmiş sözlerdi bunlar. Ona öyle geliyordu ki bir gün
gelecek, buna hepsi güleceklerdi.

VI
O akşam, Basil Hallward, Bristol'da, üç kişilik sofranın
hazırlandığı özel küçük odadan içeri girerken, Lord
Henry: “Haberi duydun değil mi, Basil?” diye sordu.
Ressam, karşısında iki-büklüm duran garsona şapkasıyla
paltosunu verirken: “Hayır, Harry.” dedi. “Ne olmuş?
Siyasetle ilgili değildir, umarım. O gibi haberler
ilgilendirmez beni. Avam Kamarası'nda resmi yapılmaya
değer pek kimse yok. Buna karşılık, pek çoğu şöyle bir
badanadan geçirilse iyi olur.”
Lord Henry: “Dorian Gray nişanlanmış!” dedi, bunu
söylerken de ona bakıyordu.
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Basil irkildi. Sonra kaşlarını çattı.
— “Dorian nişanlanmış mı!” diye haykırdı. “Olamaz!”
— “Olmuş işte.”
— “Kiminle?”
— “Ufak bir oyuncu kızla...”
— “İnanamam. Dorian akıllıdır, böyle şey yapmaz.”
— “Dorian o kadar akıllıdır ki ara sıra çılgınlıklar yapar,
Basil'ciğim.”
— “Evlenmek hiç de ara sıra yapılacak bir şey değildir
ki, Harry.”
Lord Henry, gayet rahat bir tavırla: “Yalnız Amerika'da
öyledir.” diye ekledi. “Sonra, evlenmiş demedim ki ben.
Nişanlanmış dedim. O başka, o başka. Evlendiğimi çok
iyi hatırlıyorum da nişanlandığımı hiç hatırlamıyorum.
Hiç nişanlanmadım gibi geliyor bana.”
— “Evet ama, Dorian'ın ailesini, durumunu, servetini
düşün. Kendinden bu kadar aşağı biriyle evlenmesi
gülünç!”
— “Onu bu kızla evlendirmek istiyorsan bu dediğini
kendisine söyle, Basil. Muhakkak evlenir. İnsan
adamakıllı saçma bir şey yaparsa bunu en yüce
duygularla yapar.”
— “Umarım ki iyi bir kızdır, Harry. Dorian'ın aşağılık
birine bağlanmasını istemem. Böyle biri onun kişiliğini
alçaltır, kafasını mahveder.”
Lord Henry, vermutla portakal özü karışık kadehinden
bir yudum alarak: “A, iyiden de üstün... Güzelmiş!” diye
mırıldandı. “Dorian öyle söylüyor. Bu gibi şeylerde de
pek yanılmaz. Senin yaptığın portresi onun insanların
görünüşlerine değer vermesini hızlandırdı. Bu portrenin,
daha başka iyi etkileri arasında, bu da var. Kızı bu gece
göreceğiz, oğlan sözünü unutmazsa.”
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— “Sahi mi söylüyorsun?”
— “Elbette, Basil. Şu anda benden başka kimsenin
bundan daha gerçek bir laf edebileceğini
düşünemiyorum.”
Ressam, odada bir aşağı, bir yukarı gezinerek, bir yandan
da dudağını dişleyerek: “Peki, sen beğeniyor musun
Dorian'ın yaptığını, Harry?” diye sordu. “Beğenmiyorsun
sanırım. Pek saçma bir tutulma bu.”
— “Ben artık hiçbir şeyi ne beğeniyorum, ne
beğenmiyorum. Hayata karşı saçma bir tutumdur bu, bir
şeyi beğenip beğenmemek. Biz bu dünyaya ahlâk
üzerindeki önyargılarımızı ortaya sermeye gelmedik.
Şunun, bunun dediğine ben hiç kulak asmam, hoş
kimselerin yaptıklarına da hiç karışmam. Birinin kişiliği
beni sararsa, onun seçtiği yol da bana pek hoş görünür.
Dorian Gray Juliet'i oynayan güzel bir kıza âşık olmuş,
evlenmek istemiş. Evlenir evlenir... Çapkın Roma
İmparatoriçesi Messalina’yla bile evlense değerini
kaybetmez. Bilirsin, ben hiç de evlenmeden yana
değilimdir. Evlenmenin en büyük kusuru insanı bencil
olmaktan vazgeçirmesidir. Bencil olmayan kimseler de
renksizdirler. Kişilikleri yoktur. Bu böyle ya, yine de
öyle yaradılışta kimseler vardır ki evlenme onları daha
karmaşık yapar. Bencilliklerini bırakmazlar, buna daha
birçok kişilik eklerler. Birçok hayatı birden yaşamak
zorunda kalırlar. Daha geniş çapta örgütlenirler; daha
geniş çapta örgütlenmek de, diyebilirim ki, insan
varlığının amacıdır. Kaldı ki, insanın başından her geçen
şey —evlilik aleyhinde ne söylenirse söylensin— ne de
olsa bir denemedir. Umarım ki Dorian bu kızı alır, altı ay
ona çılgınca tapar, sonra birdenbire başkasına tutulur.
Böylece, bulunmaz bir inceleme konusu olur.”
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— “Bunların hiçbirini içten söylemiyorsun ya, Harry.
Bunu sen de biliyorsun. Dorian Gray'in hayatı
mahvolursa, en çok üzülen sen olursun. Görünmek
istediğinden çok daha iyi bir insansındır sen.” '
Lord Henry kahkahayla güldü.
— “Başkalarını iyi insan olarak düşünmeye çalışmamız
kendimizden korkmamızdandır. İyimserliğin temeli
korkudur, başka bir şey değil. Bizim için belki de bir
nimet olan birtakım erdemleri başkasına mal etmekle
cömert davrandığımızı düşünürüz. Belki daha çok borç
alabiliriz diye bankerimizi göklere çıkarırız; kesemizi
kurtarmak umuduyla dağ başındaki haydudun iyi
yanlarını bulmaya çalışırız. Ne söylüyorsam inanarak
söylüyorum. İyimserliği hiç sevmem…”
“Birinin hayatının mahvolmasına gelince, hiç kimsenin
hayatı mahvolmaz, elverir ki gelişmesi önlenmesin. Bir
yaradılışı bozmak istiyorsan, ona yeni bir biçim vermeye
kalk, yeter. Evlenmeye gelince, saçma bir şey elbette ama
erkekle kadın arasında daha başka, daha ilginç bağlar da
vardır. İkisine de bu yolda cesaret vereceğim elbette.
Modaya uydukları için hoş kimseler ikisi de. Hah, işte
Dorian geldi. Kendisi daha uzun uzun anlatır sana.”
Delikanlı, kanatlan atlas astarlı akşam pelerinini
üzerinden sıyırıp atarken: “Harry'ciğim, Basil'ciğim, beni
kutlayabilirsiniz!” diye haykırdı, arkadaşlarının elini
sıktı. “Hiç bu kadar mutlu olduğumu bilmiyorum. Evet,
birdenbire oldu. Gerçekten hoş şeyler öyle olur. Yine de,
bütün ömrümce beklediğim tek şeymiş gibi geliyor
bana.”
Coşkunluktan, sevinçten kıpkırmızıydı, olağanüstü de
güzel görünüyordu.
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Basil: “Dilerim ömrünün sonuna kadar mutlu olasın,
Dorian.” dedi. “Yalnız, nişanlandığını bana haber
vermediğin için darıldım sana. Harry'ye haber
vermişsin.”
Lord Henry, elini delikanlının omzuna koyup
gülümseyerek: “Ben de geç kaldığın için darıldım sana!”
dedi. “Gel, oturalım bakalım da görelim yeni aşçıbaşı
nasılmış. Sonra da bu iş nasıl olupbitti, anlatırsın bize.”
O ufak yuvarlak masadaki yerlerine otururlarken, Dorian:
“Anlatılacak pek bir şey yok!” dedi. “Bütün olup biten
şu: Dün akşam senden ayrıldıktan sonra, Harry,
giyindim, senin beni götürdüğün Rupert Caddesi'ndeki, o
ufak İtalyan lokantasında biraz bir şey yedim, saat
sekizde tiyatroya gittim. Sibyl Rosalind'i oynuyordu.
Dekor berbattı elbet, Orlando'yu oynayan da gülünç.
Fakat Sibyl! Görmeliydiniz! Hele erkek elbisesiyle
çıkınca, bitirimdi. Arkasında kolları kiremit rengi, bedeni
yosun yeşili kadife bir ceket; ayağında çapraz bağlı,
dapdaracık kahverengi bir çorap pantolon; başında ufacık
yeşil bir bere, berenin tepesinde de bir mücevher
ortasında şahin tüyü; üzerine de koyu kırmızı astarlı,
kukuletalı bir pelerin almıştı. Ben onu hiç böylesine
güzel görmemiştim. Hani senin çalışma odanda bir
Tanagra biblosu var ya, Basil, işte onun bütün inceliği
Sibyl'de de vardı. Saçları, solgun bir gülün çevresindeki
koyu renk yapraklar gibi, yüzünü kuşatıyordu.
“Oynayışına gelince... E, bu gece göreceksiniz.
Doğuştan sanatkâr. O külüstür locada, kendimden
geçtim, kalakaldım. Londra'da, on dokuzuncu yüzyılda
bulunduğumu unuttum. Sevgilimle, şimdiye kadar
kimsenin görmediği bir ormandaydım… Oyun bittikten
sonra, sahne arkasına geçtim, onunla konuştum. Karşı
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karşıya otururken, birden, daha önce hiç görmediğim bir
bakış geldi gözlerine. Dudaklarım dudaklarına doğru
gitti. Öpüştük. O sırada içimde neler duydum, anlatamam
size. Bana öyle geldi ki bütün hayatım daralmış,
daralmış, gül rengi bir tek noktada toplanmıştı. Sibyl
baştan aşağı titriyor, bir ak nergis gibi sarsılıyordu.
Sonra, dizlerinin üzerine attı kendini, ellerimi öptü.”
“Biliyorum, bunları anlatmamalıyım size ama elimde
değil. Nişanlandığımız gizli kalacak, elbet. Annesine bile
söylemedi. Benim bekçilerim ne diyecekler bu işe,
bilmem. Lord Radley küplere biner kesin. Umurumda
değil. Bir yıla kalmadan, kendi başıma buyruk olacağım,
o zaman istediğimi yaparım. İyi yaptım, değil mi, Basil,
aşkımı sahneden almakla, karımı Shakespeare'in
oyunlarında bulmakla? Konuşmayı Shakespeare'den
öğrenen dudaklar sırrını kulaklarıma fısıldadı.
Rosalind'in kolları boynuma dolandı, Juliet'i
dudaklarından öptüm.”
Basil Hallward, ağır ağır konuşarak: “Evet, Dorian, iyi
yaptın bence.” dedi.
Lord Henry: “Bugün gördün mü onu?” diye sordu.
Dorian Gray başını iki yana salladı.
— “Arden ormanlarında bıraktım, Verona bahçelerinde
bulacağım.”
Lord Henry şampanyasını düşünceli düşünceli içti.
— “Evlenme sözünü ne zaman ettin, Dorian? Buna
karşılık o ne dedi? Belki de unuttun.”
— “Bir alışveriş gibi yapmadım ben bu işi, Harry'ciğim.
Resmen evlenme teklif etmiş de değilim. “Seni
seviyorum!” dedim, o da bana: “Ben senin karın olmaya
lâyık değilim.” dedi. Lâyık değilmiş! Onun yanında
dünya gözüme görünmüyor, ayol!”
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Lord Henry: “Kadınlar işlerini iyi biliyorlar...” diye
mırıldandı. “Bizden çok daha iyi biliyorlar. Bu gibi
durumlarda biz evlenme sözünü etmeyi falan unuturuz,
hep onlar hatırlatırlar.”
Basil Hallward elini onun koluna koydu.
— “Yapma, Harry. Dorian'ın canını sıktın, öteki
erkeklere benzemez o. Kimseye dünyada kötülük etmez,
ince ruhludur.”
Lord Henry karşıdan şöyle bir baktı.
— “Ben hiçbir zaman Dorian'ın canını sıkmam. Bir
insanın bir şey sorması için en iyi neden, sormasını hoş
gördüren tek neden meraktır; ben de merak ettiğim için
sordum. Benim şöyle bir görüşüm vardır: Evlenmeyi hep
kadınlar bize teklif eder, biz onlara değil. Yalnız, orta
tabaka arasında böyle değil, elbet. Orta tabaka geri
kafalıdır da ondan.”
Dorian Gray kahkahayla gülerek başını arkaya attı.
—“Sen yok musun, Harry! Neyse, aldırmıyorum, insan
sana kızamaz ki. Sibyl'i görünce anlayacaksın: Ona
kötülük edebilen canavardır, kalpsiz bir canavar. İnsan
sevdiği şeyi nasıl olur da alçaltır, anlayamıyorum. Sibyl
Vane'i seviyorum ben. Onu altın bir ayaklık üzerine
koymak, benim olan kadına dünyanın tapındığını görmek
istiyorum. Evlenme nedir? Geri dönülmez bir söz.
Bundan dolayı da sen onunla alay edersin. Yok, alay
etme! Geri dönülmez bir söz vermek istiyorum ben.
Onun bana güvenmesi beni ona bağlıyor; onun bana
inanması beni iyi bir insan yapıyor. Onun yanındayken,
senden öğrendiklerime pişman oluyorum. Senin şimdiye
kadar tanıdığından bambaşka biri oluveriyorum.
Değiştim ben. Sibyl Vane'in bana elini dokundurması
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bile seni de, bütün o yanlış, kandırıcı, zehirli, hoş
görüşlerini de unutturuveriyor bana.”
Lord Henry, biraz salata alarak: “Neymiş benim o
görüşlerim?” diye sordu.
— “Hayat üzerine görüşlerin, aşk üzerine görüşlerin,
zevk üzerine görüşlerin... Kısacası, bütün görüşlerin,
Harry...”
Lord Henry, o ağır, ahenkli sesiyle: “Zevk insanın
üzerinde bir görüşü olmasına değer tek şeydir.” diye
karşılık verdi. “Yalnız, korkarım ki bu görüş benimdir
diye iddia edemeyeceğim. Doğanın görüşü bu, benim
değil. Zevk doğanın denemesidir, beğendiği tek şeydir.
Mutlu olunca iyi bir insan oluruz ama bir iyilik edince
her zaman mutlu olamayız.”
Basil Hallward: “Peki ama iyi insan derken ne demek
istiyorsun?” diye haykırdı.
Dorian da, sandalyesinin arkasına yaslanarak, masanın
ortasında duran koca bir demet mor dudaklı süsenin
üzerinden Lord Henry'ye bakarak: “Evet,” dedi, “iyi
insan derken ne demek istiyorsun, Harry?”
Lord Henry, ince uçlu, solgun parmaklarıyla kadehinin
incecik sapından tutarken: “İyi insan kendisiyle uyum
halinde olan kimsedir.” diye karşılık verdi. “Başkalarıyla
uyum halinde olmaya zorlanmaktan uyumsuzluk doğar,
insanın kendi yaşayışı... En önemli şey işte budur.
Başkalarının yaşayışına gelince, ukalâlık etmek, ya da
sofu görünmek isteyen bunlar üzerine kendi ahlâk
düşüncelerini ortaya sersin, kimin umurunda! Kaldı ki,
bireyciliğin, gerçekten, daha üstün bir amacı var.
Bugünkü ahlâk insanın kendi çağının örneğini
benimsemekten başka bir şey değil. Bence çağının
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örneğini benimsemek aydın bir kişi için en büyük
ahlâksızlıktır.”
Ressam: “Evet ama insan yalnız kendisi için yaşarsa
bunu korkunç pahalıya öder, elbette, öyle değil mi,
Harry?” diye ortaya bir düşünce attı.
— “Evet, bugün her şeyden dolayı bizi ağır borçlu
çıkarıyorlar. Diyebilirim ki yoksulların asıl felâketi,
ellerinden her şeyden vazgeçmekten başka bir şeyin
gelmeyişidir. Güzel şeyler gibi, güzel günahlar da
zenginlerin imtiyazı tabii...”
— “İnsan borcunu paradan başka şeyle ödemeli.”
— “Ne gibi şeylerle, Basil?”
— “A, ne bileyim... Pişmanlıkla, acıyla, şey... düştüğünü
anlamakla...”
Lord Henry omuz silkti.
— “Ortaçağ sanatı güzeldir ama aziz dostum, Ortaçağ
duyguları bayatladı artık. Romanlarda kullanılabilir
bunlar, elbette. Çünkü romanda kullanılabilecek şeyler
gerçekte artık kullanılmaz olmuş şeylerdir. İnan bana,
hiçbir uygar kişi bir zevkten dolayı pişmanlık duymaz;
uygar olmayan bir kimse de zevk nedir bilmez.”
Dorian haykırdı: “Ben biliyorum! Birine tapınmak.” Lord
Henry, eline aldığı bir yemişle oynayarak:
“Tapınılmaktan daha iyidir elbette.” diye karşılık verdi
buna. “Tapınılmak insanı tedirgin eder. Eskiçağ insanları
tanrılarını ne gözle görmüşlerse kadınlar da bizi o gözle
görüyorlar. Bize tapıyorlar, hep kendileri için bir şey
yapalım diye başımızın etini yiyorlar.”
Delikanlı, ağırbaşlı bir tavırla: “İstedikleri her şeyi daha
önce kendileri bize vermişlerdir, diyebilirim.” diye
mırıldandı. “İçimizde aşkı onlar yaratıyorlar. Geri
istemeye hakları var.”
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Basil: “Çok doğru, Dorian!” diye haykırdı.
Lord Henry: “Hiçbir şey çok doğru değildir.” dedi.
Dorian: “Bu dediğimiz çok doğru!” diye onun sözünü
kesti. “Şunu kabul et ki, Harry, kadınlar erkeklere
hayatlarının altınını veriyorlar.”
Lord Henry: “Olabilir!” diye içini çekti. “Yalnız, hep de
bozuk para olarak geri isterler. İşte mesele bu... Akıllı bir
Fransız'ın dediği gibi, bize şaheserler yaratmak isteğini
aşılarlar, sonra da bunları yapmamızı önlerler.”
— “Korkunçsun, Harry! Bilmiyorum senden niçin bu
kadar hoşlanıyorum.”
Lord Henry buna: “Benden hep hoşlanacaksın, Dorian.”
diye karşılık verdi. “Birer kahve içer misiniz,
arkadaşlar?.. Garson! Kahve getir, şampanyayla sigara da
getir. Yok yok, sigara istemez, bende var. Senin yaprak
sigarası içmene müsaade edemem, Basil. Sigara iç.
Sigara dörtdörtlük zevklerin dörtdörtlük bir örneğidir.
Nefis bir şeydir, insanı doyurmadan bırakır. İnsan daha
ne ister? Evet, Dorian, benden hep hoşlanacaksın.
İşlemeye cesaret edemediğin günahları temsil ediyorum.”
Delikanlı, garsonun masaya bıraktığı alev püsküren
gümüş ejderden sigarasını yakarken: “Ne saçmalıklar
söylüyorsun, Harry!” diye haykırdı. “Hadi gelin,
tiyatroya gidelim. Sibyl sahneye çıkınca size yeni bir
hayat ufku gelir. Hiç tanımadığınız bir şeyi temsil edecek
o size.”
Lord Henry, yorgun bir bakışla: “Her şeyi tanıdım ben.”
dedi. “Yalnız, yine de yeni bir duyguya hazırım. Fakat
korkarım ki, hiç olmazsa benim için, yeni diye bir şey
yok. Ama senin o yaman kız bana heyecan verebilir.
Oyunu severim. Hayattan öylesine daha gerçektir ki!
Hadi gidelim. Sen benimle geleceksin, Dorian.
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Kusura bakma, Basil, benim arabada ancak iki kişilik yer
var. Sen arkamızdan faytonla gelirsin.”
Kalktılar, paltolarını giydiler, kahvelerini ayakta içtiler.
Ressam hiç konuşmuyor, düşünceli duruyordu. Üzerine
bir üzgünlük çökmüştü. Şu evlenme işine bir türlü aklı
yatmamıştı. Yalnız, bu ona yine de başa gelebilecek
şeylerin birçoğundan daha iyi görünüyordu.
Birkaç dakika sonra aşağı indiler. Basil, kararlaştırıldığı
gibi, tek başına başka bir arabaya bindi. Gözlerini önden
giden ufak kupa arabanın titreyen ışıklarına dikmişti.
Üzerine tuhaf bir yalnızlık duygusu geldi. Dorian Gray'in
kendisi için artık eski Dorian Gray olmayacağını
seziyordu. Aralarına hayat girmişti... Gözleri karardı,
kalabalık, ışıklı caddeler buğulandı. Araba tiyatronun
önüne yanaştığı vakit, yıllarca yaşlanmış gibiydi.

VII
Tiyatro, nedense, o gece pek kalabalıktı. O şişko Yahudi
yönetici, yılışık, titrek bir sırıtışla ağzı kulaklarında,
onları kapıdan karşıladı; yapmacık bir yalakalıkla,
elmaslar içindeki o şişman elleriyle yol göstererek ve
avazı çıktığı kadar yüksek sesle de konuşarak onları
localarına kadar götürdü. Dorian Gray ondan şimdi daha
da tiksinmişti. Sanki güzel sevgili Miranda'yı aramaya
gelmişti de çirkin ve hain Caliban'la karşılaşmıştı. Öte
yandan, Lord Henry ise adamdan oldukça hoşlanmıştı;
değilse bile, öyle söylüyordu. Elini sıkmaya can attı,
gerçek bir dehayı keşfetmiş, şiir yüzünden iflâsa
sürüklenmiş bir adamla tanıştığı için kıvanç duyduğunu
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söyledi. Basil Hallward salondaki yüzleri seyretmekle
oyalanıyordu.
Sıcak pek boğucuydu; o kocaman yapma gün ışığı
lambası da san ateşten yapracıklı dev boy bir yıldızçiçeği
gibi alev saçıyordu. Balkondaki gençler ceketlerini,
yeleklerini çıkarmışlar, kenara asmışlardı. Karşıdan
karşıya birbirleriyle konuşuyorlar, yanlarındaki özentili
giyinmiş kızlarla portakallarını bölüşüyorlardı. Salonda
kadınların kimisi kahkahalarla gülüyordu. Pek cırlak, pek
biçimsiz bir sesleri vardı, içki tezgâhının bulunduğu
yerden fırlayan mantarların sesi geliyordu.
Lord Henry: “Yahu amma da insanın tapınacağı kadını
bulabileceği yer yani!” dedi.
Dorian Gray: “Evet!” diye karşılık verdi. “Onu ben
burada buldum; o da, gerçekten, bütün yaratıkların
üstünde tapınılacak bir kadın! Oyununu görünce her şeyi
unutacaksın. O sahneye çıktı mı, gördüğün bütün şu
sıradan kaba-saba yüzler, bütün şu kaba davranışlar
değişiveriyor. Susup, öyle, oturuyorlar, onu
seyrediyorlar. Sibyl onları isterse güldürüyor, isterse
ağlatıyor. Bir kemanı dile getirir gibi dile getiriyor onları.
Ruh veriyor onlara. İnsan onların da kendisiyle bir etten,
bir kandan yaratılmış olduğunu anlıyor.”
Lord Henry tiyatro dürbünüyle balkondakileri gözden
geçiriyordu.
— “İnsanın kendisiyle bir etten, bir kandan! Aman, sakın
ha!” diye haykırdı.
Ressam: “Sen ona aldırma, Dorian!” dedi. “Ben
anlıyorum senin ne demek istediğini. Bu kıza da
güveniyorum. Senin sevdiğin bir kimse yaman biri olsa
gerek; senin üzerinde anlattığın etkiyi yaratan bir kız ince
yaradılışlı, yüksek ruhlu olsa gerek, insanın yaşadığı çağı
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yüceltmesi... Yapmaya değer bir şeydir, doğrusu. Bu kız
şimdiye kadar ruhsuz yaşamış olanlara ruh verebiliyorsa,
ömürleri yavanlık, çirkinlik içinde geçmiş olanlarda
güzellik duygusu yaratabiliyorsa, onları bencilliklerinden
sıyırıp da başkalarının derdi için gözyaşı dökmelerini
sağlayabiliyorsa, senin bütün hayranlığına, dünyanın
bütün hayranlığına lâyıktır. Onunla evlenmen pek
yerinde bir şey... Başlangıçta böyle düşünmemiştim ama
şimdi kabul ediyorum. Tanrı Sibyl Vane'i senin için
yaratmış. O olmasaydı sen yarım kalırdın.”
Dorian Gray, arkadaşının elini sıkarak: “Sağ ol, Basil!”
dedi. “Biliyordum beni anlayacağını. Harry her şeye boş
vermiş bir adam ve bazen korkutuyor beni. İşte orkestra
başlıyor. Pek berbat bir şey ama topu topu beş dakika
sürüyor. Sonra perde açılacak, bütün ömrümü vereceğim,
iyi olarak nem varsa hepsini verdiğim kızı göreceksin.”
Bir çeyrek saat sonra, olağanüstü bir alkış tufanı
arasında, Sibyl Vane sahneye çıktı. Evet, gerçekten güzel
kızdı... Lord Henry'nin hayatında gördüğü en güzel
yaratıklardan biri. Üzerindeki o sıkılgan incelikte, ürkek
bakışlarında bir orman perisi hali vardı. Coşmuş,
kaynaşan kalabalığa bakarken yanaklarına gümüş bir
aynaya bir gülün kırmızılığının vuruşu gibi belli-belirsiz
bir kızartı geldi. Bir iki adım geri gitti, dudakları titrer
gibi oldu. Basil Hallward ayağa fırladı, alkışlamaya
başladı. Dorian Gray, rüyadaymış gibi, kımıldamadan,
öyle, durmuş, ona bakıyordu. Lord Henry dürbünüyle
baktı.
— “Hoş kız! Hoş kız!” diye mırıldandı.
Sahne Capulet'in eviydi. Romeo, yol kıyafetiyle, yanında
da Mercutio ile öbür arkadaşları, içeri girdi. Orkestra —
buna orkestra denirse— bir iki nota bir şey çaldı, dans
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başladı. O kaba-saba, yırtık-pırtık giyinmiş oyuncuların
kalabalığı arasında, Sibyl Vane daha üstün bir dünyanın
yaratığıymış gibi oynuyor, gövdesi suda sallanan bir bitki
gibi kıvrılıyordu. Boynunun kıvrılışı da bir ak lâle
kıvrılışıydı. Elleri serin bir fildişinden yapılmış gibiydi.
Fakat nedense, pek huzursuzdu. Romeo'yu görüp gözleri
üzerine dikilince hiçbir sevinç belirtisi göstermedi.
Söyleyeceği kısa bir şeydi ama onu bile pek yapmacık bir
biçimde söyledi:
Ey iyi yürekli hacı, eziyet ediyorsun eline,
Bu işte sana bağlılığı pek kahramancadır.
Çünkü hacılar dokunur ermişlerin ellerine,
Filistin'den gelen hacıların öpüşü avuç avucadır.
Ondan sonraki karşılıklı kısa konuşma da pek yapmacıklı
oldu. Kızın sesi güzeldi ama söyleyiş tarzı konuya hiç
uymuyordu. Yanlış renk kullanıyordu. Şiirin bütün
canlılığını öldürüyordu. Heyecana bir uydurmalık
veriyordu.
Dorian Gray onu seyrederken sapsarı kesildi. Şaşırmış,
telâşlanmıştı. Arkadaşlarının ikisi de bir şey söylemeye
korkuyorlardı. Kızı pek acemi bulmuşlardı. Korkunç bir
hayal kırıklığına uğramışlardı.
Yine de Juliet'i oynayan bir oyuncunun asıl sınavını
ikinci perdedeki balkon sahnesinde vereceğini
düşünüyorlardı. Onu beklediler. Sibyl orada da başarısız
olursa, demek ki iş yoktu.
Sibyl ay aydınlığına çıkınca pek hoş göründü. Bu inkâr
edilemezdi. Yalnız, oynayışının yapmacıklığı dayanılır
şey değildi, gittikçe de kötüleşti. Davranışları gülünç bir
kimliğe büründü. Bütün söylediklerini aşırı bir ölçüde
üzerinde dura dura söylüyordu. Şu güzel parçayı da
ezbere okumayı ikinci sınıf bir hitabet öğretmeninden
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ders almış okullu bir kızın kendini zorlayarak sözcüklerin
üzerine basa basa okuyuşu gibi söyledi:
Biliyorsun ki yüzümde gecenin perdesi vardı;
Yoksa bu gece benden işittiklerini söylerken
Yanaklarımı bir genç kız kızartısı bürürdü...
Balkona abanıp da sıra şu güzel dizlere gelince, sözlerin
anlamını zerre kadar kavrayamamış gibi söyledi:
Senden sevinç duyuyorsam da,
Bu geceki anlaşmamızdan hiç sevinçli değilim:
Pek acele, apansız, pek birdenbire,
Tıpkı şimşek gibi; şimşek de öyledir ya:
“Çakıyor!” der demez sona erer.
İyi geceler, sevgilim!
Bu sevgi tomurcuğu, yazın olgunlaştıran nefesiyle,
Bir dahaki buluşmamızda güzel bir çiçek olur belki de...
Heyecanlı oluşundan değildi bu. Gerçekten, heyecanlı
olmak şöyle dursun, iyice kendindeydi. Kötü bir sanat
anlayışından ileri geliyordu bütün bunlar. Tam bir
başarısızlığa uğramıştı. Salondaki, balkondaki o
okumamış, sıradan seyirciler bile oyuna karşı ilgilerini
kaybettiler. Kımıldanmaya, birbirleriyle konuşmaya, ıslık
çalmaya başladılar. Yahudi yönetici, giyinme odasının
arkasında duruyordu, ileri doğru atılıp öfkeyle küfür etti.
Oralı olmayan tek kişi kızın kendisiydi.
İkinci perde sona erince bir ıslık fırtınasıdır koptu. Lord
Henry koltuğundan kalktı, paltosunu giydi.
— “Çok güzel kız ama Dorian,” dedi, “iyi oynayamıyor.
Hadi gidelim.”
Delikanlı, sert, acı bir sesle: “Ben sonuna kadar
seyredeceğim.” dedi. “Gecenizi ziyan ettiğim için çok
üzüldüm. İkinizden de özür dilerim.”

103

Basil: “Bence Sibyl hasta da ondan, Dorian'cığım.” dedi.
“Başka bir gece geliriz.”
Dorian: “Keşke hasta olsaydı!” dedi. “Bana öyle geliyor
ki sinirli, soğuk; başka bir şey değil. Baştanbaşa
değişmiş. Dün gece büyük bir sanatkârdı; bu gece orta
çapta, sıradan bir oyuncu.”
— “Sevdiğin birinden böyle söz etme, Dorian. Sevgi
sanattan daha üstün bir şeydir.”
Lord Henry: “İkisi de taklidin başka başka biçimleridir, o
kadar.” diye düşüncesini belirtti. “Hadi, gidelim. Sen de
artık kalma, Dorian. Kötü oyun görünce insanın keyfi
kaçar. Ayrıca, karının oyuncu olarak kalmasını
istemezsin, sanırım. Onun için, Juliet'i tahta bir kukla gibi
oynamış, ne çıkar! Çok güzel kız; oyundan az anladığı
gibi hayattan da az anlıyorsa, ne mutlu sana! Bizi çeken
iki çeşit insan vardır: Her şeyi bilenlerle, hiçbir şeyi
bilmeyenler. Bırak şu üzgün hali, be oğlum! Genç
kalmanın sırrı hiçbir zaman can sıkıcı bir duyguya
kapılmamaktır. Gel, hep birlikte kulübe gidelim,
sigaralarımızı tüttürüp Sibyl Vane'in güzelliğine kadeh
kaldıralım. Güzel kız. Daha ne istiyorsun?”
Delikanlı: “Çekil, Harry!” diye haykırdı. “Yalnız kalmak
istiyorum. Sen de git, Basil. Öf! Anlamıyorsunuz,
yüreğim parçalanıyor!”
Gözlerine sıcak yaşlar geldi. Dudakları titredi. Locanın
arkasına doğru atılarak, ellerini yüzüne örttü, duvara
kapandı.
Lord Henry: “Gel gidelim, Basil.” dedi.
Sesinde tuhaf bir sevgi vardı. İki genç adam birlikte
çekilip gittiler. Birkaç dakika sonra, sahne ışıkları yandı,
perde kalktı, üçüncü perde başladı. Dorian Gray yine
yerine geçip oturdu. Benzi solmuştu. Mağrur, ilgisiz bir
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tavrı vardı. Oyun uzayıp gidiyor, hiç bitmeyecekmiş gibi
geliyordu. Seyircilerin yarısı, o kaba ayakkabılarıyla yeri
gümbürdete gümbürdete, kahkahalarla kalkıp gittiler.
Tam bir fiyasko olmuştu. Son perde hemen hemen boş
bir salona karşı oynandı. Perde kıs-kıs gülüşmeler, birkaç
da homurdanma üzerine kapandı.
Oyun biter bitmez, Dorian Gray sahne arkasına koştu,
giyinme odasından içeri daldı. Kız orada tek başınaydı.
Yüzünde zafer kazanmış gibi bir hal vardı. Gözleri parlak
bir ateşle yanıyordu. Üzerinden ışık fışkırır gibiydi.
Aralanmış dudakları ancak kendilerine özgü bir sırrı
düşünerek gülümsüyordu.
Dorian içeri girince Sibyl ona baktı, yüzünü sonsuz bir
sevinç kapladı.
— “Ne kötü oynadım bu gece, değil mi, Dorian?” diye
haykırdı.
Dorian Gray, ona şaşkın şaşkın bakarak: “Korkunç!”
dedi. “Korkunç! Berbat! Hasta mısın sen? Ne yaptın, hiç
haberin yok! Ben ne acı çektim, hiç haberin yok!”
Kız gülümsedi.
— “Dorian...” dedi. Bu adı sanki dudaklarına baldan tatlı
geliyormuş gibi söylemişti. “Anlamalıydın, Dorian.
Neyse, şimdi anlıyorsun, değil mi?”
Dorian Gray, öfkeyle: “Neyi anlıyorum?” diye sordu.
— “Niçin bu gece kötü oynadığımı... Niçin bundan sonra
hep kötü oynayacağımı... Niçin bir daha iyi
oynayamayacağımı...”
Dorian omuzlarını kaldırdı.
— “Hastasın sen, bence. Hastayken oyuna çıkmamalısın.
Gülünç oluyorsun. Arkadaşlarım sıkıldılar. Ben de
sıkıldım.”
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Sibyl onun anlattıklarını dinlemiyor gibiydi. Sevinçten
kendini kaybetmişti. Üzerine bir mutluluk baygınlığı
gelmişti.
— “Dorian, Dorian!” diye haykırdı. “Seninle tanışmadan
önce, oyun benim hayatımdaki tek gerçekti. Ancak
sahnede yaşıyordum. Hepsi bana gerçekmiş gibi
geliyordu. Bir gece Rosalind'dim, ertesi gece Portia.
Beatrice'nin sevinci benim sevincimdi, Cordelia'nın
üzüntüsü de benim üzüntüm. Her şeye inanıyordum.
Benimle birlikte oynayan basbayağı insanlar birer tanrı
gibi geliyordu bana. Boyalı sahneler benim dünyamdı.
Gölgelerden başka bir şey bilmiyordum, onları gerçek
sanıyordum. Sen geldin, ah, benim güzel sevgilim!
Ruhumu esaretten kurtardın. Gerçek neymiş, sen öğrettin
bana. Ömrümde ilk defa bu gece gözlerim şimdiye kadar
içinde oynadığım uydurma sahnenin kofluğunu,
çirkinliğini, saçmalığını deldi geçti. İlk defa bu gece
anladım Romeo'nun iğrenç, yaşlı, boyalı bir adam
olduğunu, bahçedeki ay aydınlığının yapma olduğunu,
sahnenin pek bayağı olduğunu, söylediğim sözlerin yalan
olduğunu, benim sözlerim olmadığını, söylemek
istediğim sözler olmadığını. Çok daha yüce bir şey
getirdin sen bana; öyle yüce bir şey ki bu, bütün sanat
onun ancak bir gölgesi. Aşk gerçekte neymiş, bunu bana
sen anlattın.”
“Sevgilim! Sevgilim! Güzel Prens! Hayat Prensi!
Gölgelerden bıktım artık. Sanattan çok daha üstünsün sen
benim için. Oyunun kuklalarını ben ne yapayım artık! Bu
gece sahneye çıkınca, nasıl oldu da her şeyi
kaybediverdim, anlayamadım. Çok güzel oynayacağım
sanmıştım. Baktım hiçbir şey yapamıyorum. Derken,
bunun ne demek olduğunu birden anladım. Bunu
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anlayınca da sevindim. Ahalinin ıslıkladığını duydum,
güldüm. Bizim aşkımız gibi bir aşktan ne anlarlardı
onlar!”
“Al beni götür, Dorian... Baş başa kalacağımız bir yere
götür beni. Tiksiniyorum sahneden. İçimde duymadığım
bir duygunun taklidini yapabilirim ama beni bir ateş gibi
yakan şeyin taklidini yapamam. Ah, Dorian, Dorian!
Bunun ne demek olduğunu şimdi anlıyorsun, değil mi?
Elimden gelseydi bile, yalancıktan seviyormuş gibi
yapmak günah işlemek gibi gelirdi bana. Bunu bana sen
öğrettin.”
Dorian Gray kendini divanın üzerine attı, yüzünü öbür
yana çevirdi.
— “Aşkımı öldürdün!” diye söylendi.
Kız ona şaşkın şaşkın baktı, bir kahkaha attı. Dorian buna
karşılık bir şey söylemedi. Sibyl yanına geldi, o ufacık
parmaklarıyla saçlarını okşadı. Yere diz çöktü, onun
parmaklarını alıp dudaklarına bastırdı.
Dorian elini çekti, bir ürperti geçirdi. Sonra ayağa fırladı,
kapıya doğru gitti.
— “Evet!” diye haykırdı. “Aşkımı öldürdün! Hayalimi
canlandırıyordun sen benim. Şimdi merakımı bile
uyandırmıyorsun. Üzerimde hiçbir etki yaratmıyorsun.
Seni seviyordum, çünkü hayranlık uyandırıyordun, dehan
vardı, kafan vardı; çünkü büyük şairlerin hayallerini
gerçekleştiriyordun, sanatın gölgelerine biçim
veriyordun, öz veriyordun. Bütün bunları silkip attın.
Yavan, saçma bir insan oldun. Ah! Ne deliymişim de seni
sevmişim! Ne deliymişim! Benim için artık hiçbir şey
değilsin sen. Bir daha hiç görmeyeceğim seni. Bir daha
hiç düşünmeyeceğim seni. Adını bir daha hiç
anmayacağım. Eskiden benim için neydin, bilmiyorsun.
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Niçin... Ah, düşünmeye bile dayanamıyorum. Seni hiç
görmeseydim keşke! Hayatımın hayalini mahvettin.
“Sevmek sanatıma engel oluyor” dediğine göre, demek ki
sevgi nedir pek bilmiyorsun. Sanatın olmadıkça sen bir
hiçsin. Ünlü, parlak, muhteşem bir insan yapacaktım ben
seni. Dünya tapacaktı sana, benim soyadımı taşıyacaktın.
Şimdi nesin sen? Yüzü güzel üçüncü sınıf bir oyuncu...”
Kız bembeyaz oldu, titremeye başladı. Ellerini birbirine
kenetledi, boğulur gibi konuştu:
— “Sahiden söylemiyorsun, değil mi, Dorian?” diye
mırıldandı. “Oyun yapıyorsun.”
Dorian, acı acı: “Oyun mu yapıyorum!” diye karşılık
verdi. “Oyunu sana bırakıyorum ben. Pek güzel
oynuyorsun çünkü.”
Kızın dudaklarından boğuk bir inilti koptu. Kendini onun
ayakları dibine attı, basılıp çiğnenmiş bir çiçek gibi kaldı.
"
— “Dorian, Dorian, bırakma beni!” diye fısıldadı, “İyi
oynayamadığıma ben de çok üzüldüm. Hep sen vardın
aklımda. Neyse, bir daha deneyeceğim... Evet, bir daha
deneyeceğim. Birdenbire içime doluverdi... Sana olan
sevgim. Beni öpmeseydin... Öpüşmeseydik, bunun ne
olduğunu hiç anlamazdım, bence. Öp beni bir daha,
sevgilim. Kaçma benden. Dayanamam. Ah, kaçma
benden! Kardeşim... Neyse, aldırma. Yapacağından değil
ya. Efelik tasladı... Peki ama sen... Ah! Bu gece için
bağışlayamaz mısın beni? Çok çalışacağım, ilerlemeye
bakacağım. Dünyada her şeyden çok seni seviyorum diye
katı yürekli davranma bana karşı. Ne de olsa, topu topu
bir kere canını sıktım senin. Yerden göğe kadar hakkın
var, Dorian. Daha iyi bir sanatkâr olarak görünmeliydim.
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Delilik ettim. Ne yapayım, elimde değildi. Ah, bırakma
beni, bırakma beni!”
Çılgın bir hıçkırıkla boğulur gibi oldu. Yaralı bir hayvan
gibi, yerde kıvrıldı kaldı.
Dorian Gray, o güzel gözleriyle, yukarıdan aşağı ona,
öyle, bakıyordu. Dudakları hoş bir alayla kıvrılmıştı.
Artık sevmediğimiz kimselerin duygulu halleri bize biraz
gülünç gelir. Dorian Gray de Sibyl Vane'i şimdi gülünç
kaçan acıklı bir durumda görüyordu. Gözyaşları,
hıçkırıkları canını sıkıyordu.
En sonunda, o durgun, duru sesiyle: “Ben gidiyorum.”
dedi. “Seni üzmek istemem ama ne yapayım ki seni bir
daha göremem. Hayal kırıklığına uğrattın beni.”
Sibyl sessiz sessiz ağladı. Buna karşılık bir şey
söylemedi. Yalnız, sürüne sürüne biraz daha yakınına
geldi. O ufacık elleri, görmeden, uzandı, onu arar gibi
yaptı.
Dorian topuklarının üzerinde döndü, odadan çıktı. Bir iki
dakika sonra tiyatrodan çıkmıştı. Nerelere gitmişti, pek
bilmiyordu. Loş sokaklarda dolaştığını, kapkara gölgeli
dar kemerlerin, korkunç görünüşlü evlerin önünden
geçtiğini hatırlıyordu. Boğuk sesli, çatlak kahkahalı
kadınlar ardından seslenmişler, sarhoşlar dönüp küfür
etmişler, canavar maymunlar gibi söylenmişlerdi.
Eşiklere öbeklenmiş pis çocuklar görmüş, karanlık
avlulardan haykırışlar, küfürler duymuştu. Gün doğmak
üzereyken kendini Covent Garden yakınlarında buldu.
Karanlık sıyrıldı, ölgün ışıltılarla aydınlandı, gökyüzü
çukurlaştı, çukurlaştı, tam bir inci oldu. Başlarını
sallayan zambaklarla dolu koca arabalar cilâlı boş
sokaklardan, gümbürdeyerek, ağır ağır geçtiler. Hava
çiçeklerin kokusuyla ağırlaşmıştı. Çiçeklerin güzelliği de
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Dorian'a acısını dindirecek bir ilâç gibi geliyordu.
Arabaların ardından pazaryerine girdi, adamların
yüklerini boşaltımlarını seyretti. Beyaz gömlekli bir
arabacı ona biraz kiraz verdi. Dorian: “Sağ ol!” dedi.
Adamın para almayışına şaştı, aceleyle yemeye başladı.
Kirazlar o gece toplanmıştı; ayın soğukluğu içlerine
işlemişti. Önünden, alacalı lâlelerle, san, kırmızı güllerle
dolu sandıklar taşıyan oğlanlar, uzun bir kuyruk halinde,
sıra olmuş gidiyorlar, yeşim taşı yeşili sebze yığınlarının
arasından başlarını uzatıp yollarını bularak geçiyorlardı.
Kurşuni direkleri güneşten ağarmış kemerin altında,
saçları çiyden ıslanmış bir öbek başı açık kız açık artırma
ile satışın sona ermesini bekliyordu. Daha başkaları da
Piazza'daki kahvenin dışarı açılır kapıları çevresinde
toplanıyordu. Hantal araba beygirleri kaba taşlar üzerinde
ayakları kayıp düşüyorlar, çıngıraklarını, süslerini
sallayarak debeleniyorlardı. Sürücülerin kimisi, bir çuval
yığını üzerine uzanmış, uyuyordu. Alaca boyunlu,
pembecik ayaklı güvercinler oradan oraya dolaşıp
tohumları kapıyorlardı.
Dorian, biraz sonra, iki tekerlekli bir araba tuttu, eve
geldi. Bir iki dakika eşikte oyalandı, sessiz meydana,
panjurları sıkı sıkıya kapalı ablak pencerelere, gözlerini
adamın üzerine dikmiş kepenklere baktı. Gökyüzü şimdi
salt yakut olmuştu, evlerin damları da bunun üzerinde
gümüş gibi parıldıyordu. Karşıdaki bir bacadan
dumandan incecik bir sorguç yükseliyor, sedef rengi
havada eflatun bir şerit olup kıvrılıyordu.
Girişteki o, duvarları meşe tahtası kaplı büyük sofanın
tavanına asılı, kim bilir hangi dukanın gemisinden kalma
yaldızlı kocaman Venedik fenerinin içinde üç havagazı
ağzından titrek titrek ışıklar hâlâ yanıyordu; ak ateşle
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çevrili, alevden birer mavi yaprağı andırıyorlardı. Dorian
bunları söndürdü. Şapkasıyla pelerinini masanın üzerine
fırlatıp attıktan sonra, kitaplıktan geçti, yatak odasının
kapısına doğru yürüdü. Zemin katta, sekiz köşe büyük bir
odaydı bu. Dorian burasını, yeni yeni başlayan şatafat
merakıyla, daha geçenlerde kendine göre süsletmiş,
donatmış, duvarlara, Yeniden Doğuş çağı tarzı acayip
halılar astırmıştı. Bunları Selby Royal'da kullanılmayan
bir tavan arasında bulmuştu.
Kapının tokmağını çevirirken, gözüne Basil Hallward'un
yaptığı portresi ilişti. Şaşırmış gibi, döndü bir daha baktı.
Sonra, odasına doğru yeniden yoluna koyuldu. Aklı bir
şeye takılmış gibi bir hali vardı. Yakasındaki çiçeği
çıkardıktan sonra, şöyle bir duraksar gibi oldu. En
sonunda, döndü, resmin yanına gitti, gözden geçirdi.
Saman rengi ipek perdelerin arasından güçlükle süzülen
loş aydınlıkta, resimdeki yüz biraz değişmiş gibi geldi
ona. Anlatımı başka türlüydü. Ağız biraz katı yürekli bir
hal almış gibiydi. Tuhaf şeydi, doğrusu.
Döndü, pencereye gidip perdeyi açtı. Parlak sabah ışığı
odaya boşandı, acayip gölgeleri loş köşelere sürdü,
gölgeler oralara ürpererek sindiler. Portrenin yüzünde
gözüne çarpan o tuhaf anlam gitmemiş, üstelik şimdi
daha da güçlenmişti. Alev alev dalgalanan ateşli gün ışığı
ağzın çevresindeki katı yüreklilik çizgilerini ona öyle
açıkça gösterdi ki korkunç bir şey yaptıktan sonra aynada
kendine bakıyormuş gibi oldu.
Gözlerini kırpıştırdı, masanın üzerinden Lord Henry'nin
birçok hediyesinden biri olan, fildişinden işleme Aşk
Perisi oymalarıyla çerçeveli, yumurta biçimi aynayı aldı,
parlak derinliklerine çabucak bir baktı. Kızıl dudaklarını
hiç de öyle bir çizgi kuşatmış değildi. Ne demekti bu?
111

Gözlerini ovuşturdu, resme daha yaklaştı, bir daha
gözden geçirdi. Resmin kendisinde hiçbir değişiklik
belirtisi yoktu ama yüzde yüz, bütün anlamı değişmişti.
Ona öyle gelmiş değildi. İşte, apaçık ortadaydı. Kendini
bir koltuğa attı, düşünmeye başladı. Birden, resmin bittiği
gün, Basil Hallward'un çalışma odasında söyledikleri
aklına geldi. Evet, iyice hatırlıyordu. “Ben genç kalsam
da portre yaşlansa! Benim güzelliğim sararıp solmasa da,
tutkularımın, günahlarımın yükü şu kanava üzerindeki
yüze binse! Çekilen acıların izleri, düşünce kırışıkları
resme işlense de daha yeni yeni anladığım
delikanlılığımın incecik narin çiçeği, güzelliği hiç
bozulmasa!” gibi delice bir istek dudaklarından
dökülüvermişti. Peki, ama bu isteği yerine gelmiş değildi
ya! Olacak şeyler değildi bunlar. Düşünmek bile
gülünçtü, öyleyken, işte resim karşısındaydı, ağzındaki o
katı yüreklilik çizgisiyle.
Zalim! Zalimce mi davranmıştı? Kabahat kızdaydı,
kendisinde değil. Onu hayalinde büyük bir sanatkâr
olarak canlandırmış, üstün bir kadın saydığı için ona
kalbini vermişti. Derken, kız onu hayal kırıklığına
uğratmıştı. Sıradan, değersiz biri olduğunu göstermişti.
Yine de, ayaklarının dibinde yatmış, ufak bir çocuk gibi
hıçkırışı gözünün önüne gelince, Dorian'ın içinde sonsuz
bir pişmanlık uyandı. Kızı kılı kıpırdamadan seyrettiğini
hatırladı. Niçin böyle yaratılmıştı o? Tanrı ona niye böyle
bir ruh vermişti?
Hayır, acı çekmesine, kendisi de acı çekmişti. Oyunun
sürdüğü o üç saat boyunca yüzyıllara bedel acılar çekmiş,
bitmez tükenmez işkenceler içinde yaşamıştı. Onun da
hayatı kızın hayatından aşağı kalmıyordu. Kendisi onu
bir ömür boyu yaraladıysa, kız da onu bir an için
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yaralamıştı. Kaldı ki kadınlar acıya erkeklerden daha iyi
katlanırlardı. Duygularıyla yaşarlardı onlar. Ancak
duygularını düşünürlerdi. Bir erkeği kendilerine dost
tuttularsa ancak kavga edecekleri birini bulmak içindi.
Lord Henry söylemişti bunu, Lord Henry de kadınların
ne olduğunu iyi biliyordu. Sibyl Vane'i Dorian niçin
kendine dert edinecekti? Artık bir şeyi değildi ki.
Evet ama resim? O ne diyecekti bu işe? Dorian'ın
hayatının sırrı ondaydı, başından geçenleri o
anlatıveriyordu. Kendi güzelliğini sevmesini öğretmişti
ona. Kendi ruhundan tiksinmesini de mi öğretecekti
yoksa? Dorian ona bir daha bakabilecek miydi ki?
Yok, yok... Sinir yorgunluğundan kapıldığı bir hayaldi
bu, başka bir şey değil. Geçirdiği o korkunç gece ardında
birtakım hayaletler bırakmıştı. İnsanları deli eden o
ufacık kızıl benek birden onun da beynine düşmüştü.
Resmin değiştiği falan yoktu. Delilikti bunu düşünmek.
Yine de, işte portre, o değişen yüzüyle, zalimce
gülüşüyle, gözlerini dikmiş, ona bakıyordu. Parlak saçları
sabah ışığında pırıldıyordu. Mavi gözleri onun gözlerine
değdi. Dorian derin bir acıma duydu; kendine karşı değil,
kendisinin şu yağlıboya resmine. Şimdiden değişmişti,
daha da değişecekti. Altını donuklaşacak, kararacaktı.
Kırmızı, beyaz gülleri solacaktı. Kendisinin işlediği her
günaha karşılık resme bir leke düşecek, onun güzelliğini
bozacaktı.
Hayır, günah işlemeyecekti artık... Resim, değişsin,
değişmesin, onun için vicdanın gözle görülür bir timsali
olacaktı. Şeytanın vesveselerine karşı direnecekti. Lord
Henry ile bir daha görüşmeyecekti... Hiç olmazsa, onun o
gizliden gizliye zehirleyici görüşlerini dinlemeyecekti.
Olmayacak şeylere karşı içinde ilk istek Basil
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Hallward'un bahçesinde onun anlattıklarını dinlerken
uyanmıştı. Gidip Sibyl Vane'i bulacak, kusurlarını
bağışlatacak, onunla evlenecek, onu yeniden sevmeye
çalışacaktı.
Evet, böyle yapmak düşerdi ona. Kız ondan daha çok acı
çekmiş olsa gerekti. Zavallıcık! Dorian ona karşı pek
bencil, pek katı yürekli davranmıştı. Birlikte mutlu
olurlardı. Onunla çok güzel, temiz bir hayat geçirebilirdi.
Kalktı, gidip portrenin önüne geniş bir pano çekti. Resme
gözü değince ürpermişti. Kendi kendine: “Ne korkunç!”
diye mırıldandı. Gitti pencereyi açtı. Dışarı, otların
üzerine adım atınca derin bir soluk aldı. Serin sabah
havası onun bütün o kara düşüncelerini silivermiş
gibiydi. Yalnız Sibyl'i düşünüyordu. İçinde sevgisinin
belli-belirsiz bir yankısı yeniden uyanmıştı. Üst üste
birkaç kere adını andı. Kırağı yağmış bahçede ötüşen
kuşlar çiçeklere Sibyl'i anlatıyorlardı sanki…

VIII
Uyandığında vakit öğleni çoktan geçmişti. Uşağı,
parmaklarının ucuna basa basa, kaç kere içeri süzülmüş,
uyandı mı diye bakmaya gelmişti. Genç beyinin bu
saatlere kadar uyumasına şaşmıştı. En sonunda çıngırak
çaldı. Victor, eski Sevres çinisinden ufak bir tepsinin
üzerinde bir fincan çayla bir yığın mektup, usulca geldi;
yüksek üç penceredeki mavi astarları ışıl-ışıl yanan
zeytin yeşili atlas perdeleri açtı.
Gülümseyerek: “Beyefendi bu sabah çok uyudular.” dedi.
Dorian Gray, uykulu gözlerle: “Saat kaç, Victor?” diye
sordu.
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— “Biri çeyrek geçiyor, Beyefendi.”
Ne geç olmuştu! Yatağında doğruldu, çayından bir-iki
yudum aldıktan sonra, mektupları elden geçirdi. Biri
Lord Henry'dendi, o sabah elden gelmişti. Bir ara
duraksadı. Sonra bu mektubu bir yana ayırdı. Ötekileri
çabucak açtı. Zarfların içinden her zamanki gibi yine bir
sürü kart, yemek daveti, özel sergi bileti, yoksullar
yararına verilecek konserlerin programları falan çıktı.
Kibar tabakadan gençlere bunlardan her sabah yağardı.
Bir de hayli yüklü bir fatura vardı. On beşinci Louis tarzı
gümüş bir tuvalet takımı almıştı, hayli uğraştıktan sonra...
Hesabı koruyucularına göndermeye daha cesaret
edememişti, çünkü pek eski kafalı kimselerdi, gereksiz
şeylerin bizim için tek gerekli şeyler haline geldiği bir
çağda yaşadığımızı anlayamıyorlardı. Sonra, Jermyn
Caddesi'ndeki tefecilerden de bir sürü mektup vardı. Pek
nazikçe yazılmış olan bu mektuplar Dorian'a belirli bir
süreyle, en düşük faizle istediği kadar borç para
verebileceklerini bildiriyorlardı.
On dakika kadar sonra kalktı, arkasına ipek işlemeli
Kaşmir yünlüsünden pek şatafatlı bir hırka alarak,
mermer döşeli banyoya geçti. O uzun uykudan sonra
serin havayla kendine geldi. Başından geçenleri
unutuvermiş gibiydi. Bir iki kere, belli belirsiz bir
duyguya kapıldı: Sanki tuhaf bir acıklı oyunda rol almış
gibi geliyordu ona; yalnız, bunda bir rüyanın gerçekdışı
havası da yok değildi. Giyinir giyinmez, kitaplığa geçti,
açık pencereye yakın ufak bir yuvarlak masada
hazırlanmış olan Fransız usulü hafif bir kahvaltıya
oturdu. Hava pek güzeldi. Ilık hava baharat kokusuyla
doluydu sanki. İçeri bir arı girdi, Dorian'ın yanı başında
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duran, kükürt sarısı güllerle dolu, mavi bir kâsenin
çevresinde vızıldadı.
Dorian kendini oldukça mutlu hissediyordu. Birden, gözü
portrenin önüne çektiği panoya çarptı. Yerinde zıpladı.
Uşak, sofraya bir omlet koyarken: “Beyefendiye soğuk
mu geldi?” diye sordu. “Pencereyi kapatayım mı?”
Dorian başını iki yana salladı.
— “Üşümedim.” diye mırıldandı.
Doğru muydu? Portre sahiden değişmiş miydi? Yoksa
daha önceki sevinçli bakış yerine korkunç bir bakış
görmüş olması hayalinin bir oyunu muydu? Üzerine
yağlıboya resim yapılmış bir bez değişir miydi hiç!
Gülünç şeydi, doğrusu! Bir gün Basil'e anlatacağı güzel
bir hikâye çıkmıştı! Basil gülecekti.
Yine de çok iyi hatırlıyordu. Önce loşlukta, sonra parlak
sabah aydınlığında, o biçimi bozulmuş dudakların
çevresinde katı yürekliliği, zalimliği gösteren çizgiler
görmüştü. Uşağın odadan çıkmasından korkar gibiydi.
Biliyordu ki yalnız kalınca, duramayacak, kalkıp resme
bakacaktı. Kuşkulandığı şeyin doğrulanmasından
korkuyordu.
Uşak kahveyle sigaraları getirip de gitmek üzere
dönünce, Dorian: “Gitme!” demek için çılgın bir istek
duydu. Adam çıkıp da arkasından kapıyı kaparken,
Dorian, kendini tutamadı, seslendi. Uşak durdu, emir
bekledi. Dorian bir ara ona, öyle, baktı. Sonra, içini
çekerek: “Kim gelirse gelsin, evde yokum, Victor.” dedi.
Uşak eğilip selâm vererek çıktı.
Bunun üzerine, Dorian sofradan kalktı, bir sigara yaktı,
panonun karşısındaki o bol yastıklı divana kendini attı.
Eski bir panoydu bu; İspanyol derisinden yapılmış,
resimli, yaldızlı, oldukça allı-güllü bir On beşinci Louis
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tarzı işlenmiş bir pano... Merakla süzdü. Şimdiye kadar
hiçbir insanın hayatındaki sırrı gizlemek için kullanılmış
mıydı acaba?
Resmin önünden çekse ne olurdu sanki? Yok, bıraksa ne
çıkardı? Öğrenecekti de ne olacaktı? Ya doğruysa…
Korkunç şeydi! Doğru değilse, niye bunu kendine dert
edinecekti? Peki ama tesadüfen, ya da bir aksilik
yüzünden, kendisinden başkasının gözleri merak edip
bakar da o korkunç değişikliği görürse? Ya Basil
Hallward gelir de kendi yaptığı resme bir bakmak isterse
ne yapardı? Basil resmi görmek isterdi mutlaka. Hayır, şu
şeye bir bakmalıydı, hem de hemen! İçinde bulunduğu
korkunç kuşku hepsinden daha kötüydü.
Kalktı, iki kapıyı da kilitledi. Hiç olmazsa, utancının
maskesine bakarken kimse görmemeliydi. Sonra, panoyu
yana çekti. Doğruydu. Portre değişmişti. Sonradan sık sık
hatırlamış, her seferinde de hayli şaşmıştır: Portreye
başlangıçta bilimsel bir inceleme merakıyla bakar
gibiydi. Böyle bir değişiklik olması ona inanılmaz bir şey
gibi geliyordu. Fakat o, gerçekti. Bez üzerinde biçim,
renk olan kimyasal atomlarla kendi içindeki ruh arasında
gizli bir yakınlık mı vardı? Ruhun düşündüğünü bunlar
gerçekleştiriyorlar mıydı acaba? Onun hayal ettiklerini
bunlar gerçek biçimine mi sokuyorlardı? Ürperdi, korkar
gibi oldu. Divana gidip uzandı. Şimdi resme içini
kaplayan bir korkuyla bakıyordu.
Yalnız, bunun kendisine bir yararı olduğunu da
anlıyordu. Sibyl Vane'e karşı ne kadar haksız, katı
yürekli davranmış olduğunu artık düşünmeye başlamıştı.
İş işten geçmiş değildi, onunla evlenebilirdi yine... O
gerçekdışı, bencil sevgisi daha yüksek bir etkiye boyun
eğer, daha yüce bir tutkuya dönüşürdü. Basil Hallward'un
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yaptığı portresi de bütün ömrünce ona kılavuz olur,
kimine mübareklik, kimine vicdan, herkes için Tanrı
korkusu neyse, Dorian için de bu onların yerine geçerdi.
Pişmanlığın da uyuşturucu ilâçları vardı, ahlâk
duygusunu uyutacak ilâçlar. Yalnız, işte karşısında
günahın gözle görülür bir timsali duruyordu. İnsanların
ruhlarına verdikleri zararı ona her zaman hatırlatacak bir
işaret vardı karşısında.
Saat üçe geldi. Dörde geldi. Dört buçuğa yanaştı. Dorian
Gray kımıldamadı. Hayatın kızıl ipliklerini toplayıp
bunlarla bir nakış örneği dokumaya çalışıyordu; dolaştığı
tutku dehlizinin kanlı yolları arasından yolunu bulmaya
çalışıyordu. Ne yapacağını, ne düşüneceğini bilmiyordu.
En sonunda, masaya geçti oturdu, sevmiş olduğu kıza
ateşli bir mektup yazdı; bağışlaması için yalvardı,
kendini delilikle suçladı. Üzüntüsünü anlatan çılgın
sözlerle, çektiği acıyı anlatan daha çılgın sözlerle
sayfalar, sayfalar doldurdu. Kendini azarlamakta da bir
zevk vardır. Kendimize kabahat bulurken, başka
kimsenin bizi suçlamaya hakkı yokmuş gibi gelir. Bizi
rahatlatan günah çıkaran papaz değil, ona içimizi
dökmemizdir. Dorian mektubu bitirince kendini
bağışlanmış gibi buldu.
Derken, kapı vuruldu. Dorian dışarıdan Lord Henry' nin
sesini işitti.
— “Seni mutlaka görmeliyim, oğlum. Çabuk, aç kapıyı!
Böyle odaya kapanmana dayanamam ben!”
Dorian önce karşılık vermedi, yerinden kıpırdamadı,
öbürü boyuna kapıyı vuruyordu, gittikçe de daha hızlı.
Evet, daha iyi ederdi Lord Henry'i içeri alır da yeni
hayatını, planlarını ona anlatırsa. Gerekirse kavga eder, iş
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oraya kadar varırsa arkadaşlığı da koparırdı. Ayağa
fırladı, panoyu resmin önüne çekti, kapıyı açtı.
Lord Henry, içeri girerken: “Olup bitenlere çok üzüldüm,
Dorian.” dedi. “Yalnız, pek bu kadar da düşünme
üstünde...”
Delikanlı: “Sibyl Vane'i mi kastediyorsun?” diye sordu.
Lord Henry, bir koltuğa gömülüp eldivenlerini ellerinden
ağır ağır sıyırırken: “Evet ya!” dedi. “Bir bakıma acı bir
şey ama kabahat senin değil ki. Anlat bakayım: Oyun
bittikten sonra onu görmeye sahne arkasına mı geçtin?”
— “Evet.”
— “Anlamıştım. Kavga mı ettin?”
— “Katı yürekli davrandım, Harry... Çok kötü
davrandım. Neyse, geçti artık. Olup bitenlerin hiçbirine
üzülmüyorum. Kendimi daha iyi tanımama yaradı.”
— “Ah, Dorian, öyle sevindim ki işi böyle görmene! Seni
pişmanlıklar içine gömülmüş, şu güzelim kıvır-kıvır
saçlarını yolarken bulacağım diye korkmuştum.”
Dorian, başını iki yana sallayıp gülümseyerek: “Bütün o
halleri geçirdim.” dedi. “Artık çok mutluyum. Birincisi,
vicdan nedir öğrendim. Senin söylediğin gibi değil.
İçimizdeki en kutsal şey... Bu dediğime gülme, Harry...
Hiç olmazsa karşımda gülme. İyi bir insan olmak
istiyorum. Kötü ruhlu olduğumu düşünmeye bile
dayanamıyorum.”
— “Ahlâk kuralları için pek şairane bir temel bu, Dorian!
Bunu bulduğun için kutlarım seni. Yalnız, bu işe nasıl
başlayacaksın?”
— “Sibyl Vane'le evlenmekle.”
Lord Henry, ayağa fırlayarak: “Sibyl Vane'le evlenmekle
mi?” diye haykırdı. Arkadaşına kendinden geçmiş bir
şaşkınlıkla bakıyordu. “Peki ama Dorian'cığım...”
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— “Evet, Harry, ne söyleyeceksin, biliyorum. Evlenme
üzerine korkunç şeyler söyleyeceksin. Vazgeç. Böyle
şeyler söyleme bir daha bana. İki gün önce Sibyl'e
evlenme teklif ettim. Verdiğim sözü çiğneyemem. Karım
olacak o benim!”
— “Karın! Dorian!.. Benim mektubu almadın mı? Bu
sabah yazdım, adamımla yolladım.”
— “Mektup mu? Ha, evet, hatırladım. Daha okumadım,
Harry. İçinde hoşuma gitmeyecek bir şey olabilir diye
korktum. Sen mektuplarınla hayatı parça parça edersin.”
— “Demek haberin yok?”
— “Neden haberim yok?”
Lord Henry odanın öbür ucundan geldi, Dorian Gray'in
yanına oturdu, ellerini avucuna aldı, sıkı sıkı tuttu.
— “Dorian,” dedi, “o mektubumda, korkma, sana
söylemek zorundayım: Sibyl Vane ölmüş.”
Delikanlının dudaklarından acı bir çığlık koptu. Ellerini
Lord Henry'nin avucundan çekerek ayağa fırladı.
— “Ölmüş mü! Sibyl ölmüş! Yalan! Korkunç bir yalan!
Nasıl söyleyebilirsin bunu?”
Lord Henry, ağır ağır konuşarak: “Doğru, Dorian.” dedi.
“Bu sabahki gazetelerde var. Ben gelinceye kadar
kimseyi görme diye yazmıştım ben sana o mektubu.
Soruşturma açılacak elbet, bu işin içine sen
karışmamalısın. Paris'te bu gibi şeyler insanı günün
adamı yapar ama Londralılar pek ukalâdırlar. Burada
insan hayata rezaletle başlamamalıdır. Bunu yaşlılık
yıllarına saklamalı. Tiyatrodakiler senin adını bilmiyorlar
sanırım, öyle değil mi? Bilmiyorlarsa iyi. Kızın odasına
gittiğini gören oldu mu? Önemli bir nokta bu...”
Dorian bir ara hiçbir şey söylemedi. Donakalmıştı. En
sonunda, boğuk bir sesle, kekelemeye başladı:
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— “Soruşturma mı açılacak dedin, Harry? O da ne
demek? Sibyl... şey mi...? Ah, Harry, buna dayanamam!
Çabuk! Anlat!”
— “Bence kaza falan değil ama Dorian, ahaliye böyle
diyecekler. Gece yarısına doğru, annesiyle tiyatrodan
çıkıyormuş. “Yukarıda bir şey unuttum.” demiş.
Beklemişler, beklemişler, gelmemiş. En sonunda,
giyinme odasında ölüsünü bulmuşlar yerde. Yanlışlıkla
bir şey yutmuş, tiyatrolarda kullandıkları tehlikeli bir şey
varmış, ondan işte. Adını bilmiyorum ama içinde siyanür
mü varmış, zehir mi ne... Siyanür olsa gerek, çünkü
hemen ölmüş.”
Delikanlı: “Harry! Korkunç bir şey bu, Harry!” diye
haykırdı.
— “Evet, çok acı elbette ama sen kendini bu işe
karıştırma sakın. Standard'da okudum, on yedi
yaşındaymış. Ben daha genç sanıyordum. Öyle çocuk
gibiydi, öyle acemice oynuyordu ki! Bu yüzden
sinirlerini bozma, Dorian. Gel, gidip yemek yiyelim,
sonra da Opera'ya gideriz. Bu gece Patti oynuyor, herkes
orada. Kız kardeşimin locasına gideriz. Yanında birkaç
şık hanım da var.”
Dorian Gray, kendi kendine konuşur gibi: “Demek Sibyl
Vane'i ben öldürdüm...” diyordu. “O minicik boynunu
bıçakla kesmişim gibi ben öldürdüm. Öyleyken, yine de
güller eskisi gibi güzel... Bahçede kuşlar yine eskisi gibi
sevinçle ötüyorlar. Ben de, bu gece seninle yemek
yiyeceğim, Opera'ya gideceğim, sonra da bir yerde çorba
içeceğim, sanırım. Hayat ne acı! Bunu bir kitapta
okusaydım, ağlardım sanıyorum, Harry. Şimdi gerçekten
oldu ya, hem de benim başıma geldi, nedense, insanı
gözyaşı dökemeyecek kadar şaşırtıyor.”
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“İşte, ömrümde yazdığım ilk ateşli aşk mektubu. Ne
tuhaf! İlk aşk mektubumu bir kızın ölüsüne yazmışım!
Ölü dediğimiz o bembeyaz, sessiz insanların duygusu var
mıdır acaba? Sibyl! Acaba duyabilir, anlayabilir, işitebilir
mi? Ah, Harry, eskiden ne sevmiştim ben onu! Yıllarca
önceymiş gibi geliyor şimdi bana. Her şeyimdi o benim.
Derken, o korkunç gece geldi çattı. Dün gece miydi,
sahi? Çok kötü oynadı; benim de, kalbim parçalandı.
Sonra bana anlattı bunun neden böyle olduğunu. Çok acı
bir şeydi. Öyleyken, benim kılım bile kıpırdamadı. Onu
yavan buldum. Birden bir şey oldu, beni pek korkuttu. Ne
olduğunu söyleyemem sana. Fakat çok korkunç bir şey...
“Gidip onu bulacağım!” dedim kendi kendime. Haksızlık
ettiğimi anlamıştım. Şimdi ise, ölmüş. Ah, ah, Harry! Ne
yapacağım ben şimdi? Nasıl bir tehlike içindeyim,
bilmiyorsun. Dayanacağım bir şey de yok. O olsaydı
dayanak olurdu bana. Kendini öldürmeye hakkı yoktu!
Bencil davrandı!”
Lord Henry, tabakasından bir sigara alıp altın kaplama
kibrit kutusunu çıkararak: “Dorian'cığım,” dedi, “bir
kadının bir erkeğe yeni bir biçim vermesinin tek yolu
vardır: Onu öylesine sıkar ki adam artık hayattan bezer.
Sen bu kızı alsaydın mahvolurdun. Evet, ona karşı çok iyi
davranırdın elbette. İnsan zerre kadar değer vermediği
kimselere karşı çok iyi davranabilir. Yalnız, kendisine
karşı ilgisiz olduğunu çok geçmeden anlayacaktı. Bir
kadın da kocasının kendisine karşı ilgisiz olduğunu
anladı mı, ya korkunç rüküşleşir, ya da öyle şık şapkalar
giyer ki başka kadınların kocalarını baştan çıkarır.
Toplum hayatın bakımından yapacağın yanlışlığın hiç
lafını etmeyeceğim. Pek yazık olacaktı. Elbette ben
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bırakmazdım ya, neyse. Kısacası, bu iş hiçbir bakımdan
sökmeyecekti.”
Delikanlı, odada bir aşağı, bir yukarı dolaşıyordu.
Korkunç da sararmıştı.
— “Bence de sökmeyecekti ama,” diye mırıldandı, “bunu
boynumun borcu sayıyordum. Yapılması gereken şeyi
yapmaktan beni bu korkunç facia alıkoyduysa, kabahat
benim değil. Hatırlarım, sen bir kere demiştin ki iyi
niyetli kararlarda bir uğursuzluk vardır, hep iş işten
geçtikten sonra verilir. Benimki de öyle oldu işte.”
— “İyi niyetli kararlar bilim yasalarına boşu boşuna
karışmak demektir. Kökü doğrudan doğruya kendini
beğenmişliğe dayanır. Sonucu da tam bir sıfırdır. Bunlar
bize, ara sıra, zayıf kimseler için oldukça çekici olan
birtakım kısır heyecanlar verir, o kadar... Paramızın
bulunmadığı bankalara yazılmış birer çektir bunlar.”
Dorian Gray, gelip arkadaşının yanına oturarak: “Harry!”
diye haykırdı. “Ben neden bu facianın acısını istediğim
kadar duyamıyorum? Kalpsiz değilimdir sanırım. Sen ne
dersin?”
Lord Henry, o tatlı, baygın gülümseyişiyle: “Şu son on
beş gün içinde sen öyle çılgınca şeyler yaptın ki kendine
bu adı vermeye hakkın yok.” dedi.
Delikanlı kaşlarını çattı.
— “Bu şekilde açıklaman hoşuma gitmedi, Harry.” dedi.
“Yalnız, sevindim beni kalpsiz biri olarak
adlandırmayışına. Hiç de kalpsiz değilimdir. Yalnız, ne
yalan söyleyeyim, şu olup bitenler bana gereği kadar
dokunmadı. Çok güzel bir oyunun çok güzel bir sonu gibi
geliyor bana, o kadar. Bir Grek trajedisinin bütün o
korkunç güzelliği var bunda... Benim de rol aldığım bir
trajedi ama beni yaralamadı.”
123

Lord Henry: “İlginç bir sorun bu...” dedi. Delikanlının
bilinçsiz bencilliğiyle oynamaktan büyük bir zevk
alıyordu. “Çok ilginç bir sorun. Bence, en doğru
açıklaması şöyle yapılabilir: Çoğunlukla, gerçek hayat
faciaları öyle sanattan uzak bir biçimde olur ki çiğ
sertlikleriyle, yüzde yüz tutarsızlıklarıyla, pek saçma
anlamsızlıklarıyla, baştan aşağı bir düzenden yoksun
oluşlarıyla sinirimize dokunurlar. Aşağılık bir şey bizi
nasıl etkilerse bunlar da ancak öyle etkilerler. Üzerimizde
ancak salt kaba güç izlenimi yaratırlar, biz de buna karşı
ayaklanırız.
“Yalnız, ara sıra, içinde birtakım sanat öğeleri bulunan
bir facia karşımıza çıkıverir. Bu güzellik öğeleri
gerçekse, olay bizim faciadan etkilenme duygumuza
seslenir. Birdenbire anlarız ki artık oyunun oyuncuları
değiliz, seyircileri olmuşuzdur. Daha doğrusu, her
ikisiyiz. Kendimizi seyretmekteyiz. O zaman da sırf
seyretmek bile bizi büyüler. Bugünkü olayda, gerçekte
olan nedir? Biri senin aşkın uğruna kendini öldürdü.
İsterdim ki benim de başımdan böyle bir şey geçsin.
Ömrümün sonuna kadar aşka âşık olurdum. Bana
tapanlar —sayıları pek çok değil ama yine de birkaç kişi
vardı— ben onlarla ilgilenmekten, ya da onlar benimle
ilgilenmekten vazgeçtikten sonra da yaşamakta
direndiler. Sapasağlam, can sıkıcı kimseler oldular.
Karşılaşınca hemen anıları deşmeye başlıyorlar. Ne
korkunç şey şu kadın belleği! Ne ürkütücü şey! Ne
yaman bir kafa durgunluğunu gösteriyor! Hayatın rengini
emmeli, ayrıntılarını hiç hatırlamadan... Ayrıntılar hep
eften-püften şeylerdir.”
Dorian, içini çekerek: “Bahçeye gelincik ekeceğim.”
dedi.
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Arkadaşı: “Hiç gerek yok...” diye atıldı. “Hayatın
ellerinde her zaman gelincik vardır. Evet, ara sıra işler
gecikir elbette. Bütün bir mevsim menekşe taktığım
olmuştur, ölmek bilmeyen bir aşktan dolayı yas tutmanın
şairane bir belirtisi olarak. Yine de, en sonunda, öldü.
Neden öldü, unuttum. Sanırım kızın benim uğruma bütün
dünyadan vazgeçmeye kalkmasından... Korkunç bir andır
o. İnsanın içini bir sonsuzluk ürküntüsü kaplar. İnanır
mısın, bundan bir hafta önce, Lady Hampshire'ın evinde,
bir de baktım, sofrada bu hanımefendinin yanına
düşmüşüm. İlle de yeniden başlayalım diye tutturdu,
geçmişi deşti, oradan geleceği çıkarmaya çalıştı. Ben
aşkımı bir nergis yatağına gömmüştüm. Tuttu çıkardı,
bana da: “Sen benim hayatımı mahvettin.” dedi. Şunu da
söylemeden geçemeyeceğim: O akşam sofrada yedikçe
yedi. Onun için, hiçbir kaygı duymadım. Yalnız, öyle
büyük bir zevksizlik göstermiş oldu ki! Geçmişin
güzelliği geçmiş olmasındadır. Fakat sonuçta, perdenin
ne zaman kapandığını kadınlar hiç bilmezler. İlle bir
altıncı perde isterler, oyunun çekiciliği kalmayınca
sürdürmeye bakarlar. Onlara kalsa, her komedi acıklı bir
oyunla biter, her acıklı oyun da komedi olur çıkar. Pek
hoş yapmacık yaratıklardır ama sanat anlayışı yoktur
onlarda.”
“Sen benden daha talihlisin. İnan ki, Dorian, Sibyl
Vane'in senin uğruna yaptığını tanıdığım kadınların
hiçbiri benim uğruma yapmazdı. Sıradan kadınlar
avunmasını bilirler. Kimisi bunu baygın renkler giyinerek
yapar. Yaşına bakmadan morlar giyinen bir kadına sakın
güvenme; otuz beşini geçmişken pembe kurdeleye
düşkün olan bir kadına da öyle. Bunlar o kadının
başından bir şeyler geçmiş olduğunu gösterir. Kimisi de
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birdenbire kocasının iyi yanlarını keşfetmekte büyük bir
avuntu bulur. Bunlar evlilik hayatlarındaki mutluluğu
adamın yüzüne çarparlar, sanki günahların en
çekicisiymiş gibi. Kimisini de din avutur. Dinin
girdaplarında oynamanın verdiği zevk gibi bir şey
varmış, bir kadın bana bir keresinde öyle söylemişti.
Bunu ben de çok iyi anlarım. Ayrıca, insanı en çok
kendini beğenmiş yapan da kendisine günah işlediğinin
söylenmesidir. Vicdan hepimizi bencil kılar. Evet,
kadınların bugünkü hayatta tuttukları türlü türlü avunma
yolu var, saymakla bitmez. Ya, en önemlisini unuttum!”
Delikanlı, merakla: “Hangisi o, Harry?” diye sordu.
— “Ah, en açıktan açığa yapılanı... Kendi hayranını
kaybedince başkasının hayranını elinden almak... Kibar
çevrelerde bir kadını bembeyaz bir badanadan geçiriverir
bu. Ama sahiden, Dorian, Sibyl Vane öbür kadınlardan
ne kadar ayrıymış! Onun ölümünde ben çok güzel bir şey
görüyorum. Ne mutlu bana ki bu gibi mucizelerin olduğu
bir çağda yaşıyorum! Aşk, tutku, sevgi gibi, bizim
oyalandığımız şeylerin gerçek olduğuna inandırıyor tüm
bunlar.”
— “Korkunç katı yürekli davrandım ben ona karşı. Bunu
unutuyorsun.”
— “Korkarım ki kadınlar her şeyden çok katı yürekliliğe
değer verirler, açıktan açığa gösterilen katı yürekliliğe...
Pek yaman bir ilkel içgüdüleri vardır onların. Biz onlara
eşit haklar verdik ama onlar yine de efendi arayan birer
köle olarak kaldılar. Erkeğin buyruğu altına girmekten
hoşlanıyorlar. Çok yaman davranmışsın, bence. Ben seni
hiç öylesine gerçek, öylesine adamakıllı kızgın görmedim
ama kim bilir ne hoş bir hal almıştın, gözümün önüne
getirebiliyorum. Sonra, ne de olsa, geçen gün bana bir
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şey söyledin, o zaman saçma gibi görünmüştü bana ama
şimdi anlıyorum ki pek doğruymuş, her şeyin anahtarı da
bunda.”
— “Neydi o, Harry?”
— “Demiştin ki Sibyl Vane sana bütün aşk hikâyelerinin
kadın kahramanlarını temsil ediyormuş: Bir gece
Desdemona oluyormuş, ertesi gece Ophelia; Juliet olarak
ölürse, Imogen olarak yeniden dünyaya geliyormuş.”
Delikanlı, yüzünü ellerine gömerek: “Bir daha dünyaya
geleceği yok artık...” diye mırıldandı.
— “Evet, bir daha dünyaya geleceği yok. Yalnız, I.
James çağı bir facianın acayip, gönül karartıcı bir sahnesi
gibi, Webster'den, Ford'dan, ya da Cyril Tourner'den
güzel bir sahne gibi, o külüstür giyinme odasında, tek
başına ölüşünü düşün. O kız hiçbir zaman gerçekten
yaşamadı; bunun için de, gerçekten ölmüş değil. Hiç
olmazsa senin için ancak bir hayaldi; Shakespeare'in
oyunları arasında uçuşan varlığıyla bunları daha da
güzelleştiren bir hayaletti, Shakespeare'in müziğini daha
zengin, daha sevinç dolu bir hale getiren bir sazdı.
Gerçek hayata değer değmez, bu hayatı mahvetti, o da
onu mahvetti; böylece de Sibyl uçup gitti. İstersen,
Ophelia'nın yasını tut. Cordelia'yı boğdular diye başına
küller serp. Brabantio'nun kızı öldü diye göklere doğru
haykır. Yalnız, Sibyl Vane için gözyaşı dökme... O
bunlardan daha az gerçekti.”
Bir ara sustular. Odaya akşam karanlığı çöktü. Bahçeden
içeri, gümüşten ayaklarının ucuna basa basa, usulca,
gölgeler süzüldü. Her şeyin rengi, yorgun düşüp, soldu.
Sonra, Dorian başını kaldırıp baktı.
— “Bana kendimi anlattın, Harry.” dedi. Sesinde rahat
bir soluk almış gibi bir hal vardı. “Bu söylediklerinin
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hepsini ben de duymuştum ama bundan biraz da korkar
gibiydim, kendi kendime açıklayamıyordum. Ne kadar
iyi tanıyorsun beni! Neyse, olup bitenleri bir daha
konuşmayacağız. Güzel bir macera oldu bu, o kadar...
Bilmem hayatın dağarcığında benim için bunun kadar
güzel bir macera daha var mı?”
— “Hayatın dağarcığında senin için her türlü şey var,
Dorian. Şu olağanüstü yakışıklılığınla, yapamayacağın
şey yok senin.”
— “Peki, ama Harry, diyelim çirkinleştim, yaşlandım,
buruşuk biri oldum? Ne olacak o zaman?”
Lord Henry, gitmek için kalkarak: “Ah, o zaman,” dedi,
“o zaman istediklerini elde etmek için savaşmak zorunda
kalacaksın, Dorian'cığım. Şimdiki halde, istediklerin
ayağına geliyor. Hayır, yakışıklılığını elde tutmalısın.
Öyle bir çağdayız ki insanlar çok okudukları için pek bir
şey bilmiyorlar, çok düşündükleri için de güzel
olamıyorlar. Seni feda edemeyiz. Hadi şimdi giyin de
arabaya atlayalım, kulübe gidelim. Geç bile kaldık.”
— “Opera'da buluşalım bence, Harry. Öyle yorgunum ki
hiçbir şey yiyecek halim yok. Kız kardeşinin locası kaç
numara?”
— “Yirmi yedi, sanıyorum. Alt katta. Kapıda adı yazılı.
Yalnız, yemeğe gelmeyişine üzüldüm.”
Dorian, sinirli bir tavırla: “Yemek yiyecek halde
değilim.” dedi. “Sağ ol, çok güzel şeyler söyledin bana.
Şüphesiz ki en iyi arkadaşım sensin. Beni kimse senin
kadar anlayamamıştır.”
Lord Henry, onun elini sıkarak: “Arkadaşlığımız daha
yeni başlıyor, Dorian.” dedi. “Hoşça kal. Dokuz buçuktan
önce gelirsin, umarım. Unutma, bu gece Patti oynuyor.”
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O çıkıp arkasından kapıyı kaparken, Dorian Gray
çıngırağa uzandı, bir iki dakika sonra da Victor elinde
lambalarla geldi, perdeleri örttü. Dorian onun odadan
çıkması için sabırsızlanıyordu. Adam her şeyi pek ağır
ağır yapıyor gibiydi. Uşak çıkar çıkmaz, Dorian panoya
doğru koştu, tutup çekti. Hayır, resimde yeni bir
değişiklik olmamıştı. Demek ki Sibyl Vane'in öldüğünü
ondan önce haber almıştı. Hayattaki olayları daha
olurken öğreniyordu. Ağzın biçimli çizgilerini bozan o
hınzır kötülük, belli ki, kız daha zehri içer içmez
belirmişti. Yoksa sonuçlar onu ilgilendirmiyor muydu?
Belki de ancak ruhun içinde olup bitenleri anlıyordu.
Dorian merakla düşündü. Bir gün değişikliğin kendi
gözleri önünde olacağını umuyordu. Bunu düşünürken
ürperdi.
Zavallı Sibyl! Ne güzel bir aşk macerası olmuştu bu ya!
Sahnede kaç kere ölümün taklidini yapmıştı! Sonra
ölümün kendisi ona el atmış, alıp götürmüştü. Bu
korkunç son sahneyi nasıl oynamıştı acaba? Ölürken ona
lanet okumuş muydu acaba? Hayır, onun aşkı uğruna
ölmüştü, bundan sonra da Dorian için aşk kutsal bir şey
olarak kalacaktı. Sibyl canını vererek bütün günahlarının
kefaretini ödemişti. Dorian onun o gece tiyatroda
kendisine çektirdiklerini artık hiç düşünmeyecekti. Kızın
kendisini de ancak aşkın yüce gerçeğini göstermek için
dünya sahnesine çıkmış yaman bir facia timsali olarak
düşünecekti. Yaman bir facia timsali! Sibyl'in o çocuksu
görünüşünü, o hayal dolu hoş tavırlarını, sıkılgan, ürkek,
sevimli hallerini hatırlayınca gözleri yaşardı. Bu hayalleri
çabucak gözlerinin önünden sildi, yine resme baktı. Artık
kararını vermenin vakti geldiğini anlamıştı. Yoksa kararı
çoktan verilmiş miydi? Evet, kararı onun yerine hayat
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vermişti... Hayat, bir de onun hayat üzerindeki sonsuz
merakı... Ölümsüz gençlik; sonsuz tutku; derin, gizli
zevkler; çılgınca sevinçler, daha çılgınca günahlar...
Dorian bunların hepsini elde edecekti. Onun utancının
yükünü de portre taşıyacaktı. İşte bu kadar!
Bez üzerindeki o güzel yüzün nasıl bozulacağını
düşününce, içini bir acı kapladı. Bir kere, suyun
üzerindeki siluetine hayran olup varlığı bir nergis
çiçeğine dönüşen Narkissos'u çocukça taklit ederek,
resimdeki dudakları öpmüş, ya da öper gibi yapmıştı. Bu
dudaklar şimdi ona alaycı tavırlarla gülümsüyordu.
Dorian, yine o günlerde, her sabah geçip portrenin
karşısına oturmuş, güzelliğine hayran kalmıştı; ona
neredeyse tutulacaktı, kimi zaman ona öyle geliyordu.
Şimdi bu güzellik, her hevese kapıldığında bozulacak
mıydı? Kilitli odada saklanacak, saçlarının o canım kıvırkıvır dalgalarını daha parlak bir altına çeviren güneşten
gizlenecek çirkin, iğrenç bir şey mi olacaktı? Yazık!
Yazık!
Bir ara, kendisiyle resim arasındaki korkunç bağlantının
sona ermesi için dua etmeyi düşündü. Resim onun bir
duası üzerine değişmişti; belki başka bir duasına karşılık
da artık değişmez olurdu. Evet, ama hayatın ne olduğunu
bilen hangi insan ömür boyunca genç kalmak fırsatını
teperdi, bu fırsat bir hayal de olsa, ya da korkunç
sonuçlara yol açabilecek bile olsa? Ayrıca, bu onun
elinde miydi ki? Resmin onun yerine geçmesi gerçekten
duasından dolayı mı olmuştu? Bunun bilimsel bir nedeni
yok muydu acaba? Düşünce canlı bir varlığı
etkileyebildiğine göre, ölü, cansız şeyleri de etkileyemez
miydi? Dahası da var: Biz düşünmesek, dileğimizi dile
getirmesek bile, varlığımızın dışındaki şeyler bizim ruh
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hallerimize, tutkularımıza uyarak harekete geçemezler
miydi, garip bir yakınlığın gizli sevgisinde atom atomu
çekmez miydi acaba?
Neyse, neden olmuşsa olmuştu, önemi yoktu. Bir daha
dua edip de korkunç bir gücü kışkırtmaya kalkmayacaktı.
Resim değişecekse değişsindi varsın, İşte o kadar. Bu işi
niçin bu kadar kurcalayacaktı sanki? Çünkü karşıdan
seyretmek de zevkli bir şey olacaktı. Böylece, ruhunu en
gizli köşelerine kadar izleyebilecekti. Bu portre onun için
aynaların en tılsımlısı olacaktı. Ona yüzünü gösterdiği
gibi ruhunu da gösterecekti. Kış gelip çatınca da kendisi
ilkyazın yaza kaymak üzere olduğu noktada yine böyle
ayakta kalacaktı. Yüzünden kan çekilip de ardında
yorgun gözlü, kireçten bir soluk maske bıraktığı zaman
kendisi yine delikanlılığın parıltısını kaybetmeyecekti.
Güzelliğinin bir tek çiçeği bile solmayacaktı. Hayatının
hiçbir damarının atışı yavaşlamayacaktı. İlkçağın tanrıları
gibi güçlü, çevik, şen kalacaktı. Bez üzerindeki şu renkli
resim ne olursa olsun, ne önemi vardı? Kendisi
kurtulacaktı ya! İşte bu kadar…
Panoyu yine resmin önüne, eski yerine çekti. Bunu
yaparken gülümsüyordu da. Sonra, yatak odasına geçti.
Uşak çoktan orada kendisini bekliyordu.
Bir saat sonra Opera'daydı. Lord Henry de onun
koltuğuna doğru eğilmişti.

IX
Ertesi sabah, Dorian kahvaltıdayken, uşak, Basil
Hallward'u içeri geçirdi. Ressam, durgun bir tavırla:
“Seni bulduğuma çok sevindim, Dorian.” dedi. “Dün
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gece geldim, “Opera'ya gitti.” dediler ama olacak şey
değildi elbette. Yalnız, haber bıraksaydın da nereye
gittiğini bilseydim. Korkunç bir gece geçirdim; bir facia
ardından bir faciayı daha sürüklemesin diye
korkuyordum. Haberi alır almaz bana telgraf çekebilirdin
bence. Kulüpte, The Globe'un son baskısı elime geçmişti,
orada okudum. Hemen koştum buraya geldim, seni
bulamayınca şaşkına döndüm.”
“Bu işe nasıl üzüldüm, anlatamam. Ne acı çekiyorsundur,
biliyorum. Peki ama neredeydin? Kızın annesini görmeye
mi gittin? Bir ara, ben de oraya geleyim dedim. Gazetede
adres vardı. Euston Yolu'nda bir yerdeymiş, değil mi?
Yalnız, bu acı arasında kimseyi rahatsız etmek
istemedim. Elimden bir şey gelmezdi ki. Zavallı kadın!
Kim bilir ne haldedir! Tek evlâdıymış da! Ne diyor?”
Dorian Gray, Venedik camından, üzeri altın boncuklu
yuvarlak kadehteki açık sarı şaraptan bir yudum alırken:
“Ben ne bileyim, Basil'ciğim!” dedi. Pek canı sıkılmış
gibiydi. “Opera'ya gittim ben. Oraya gelseydin. Harry'nin
kız kardeşi Lady Gwendolen'le ilk defa tanıştım. Onun
locasındaydık. Pek hoş kadın... Sonra, Patti de şarkılarını
şahane söyledi. Korkunç şeylerden söz etme. Bir şeyi
konuşmazsan, hiç olmamış demektir. Harry'nin dediği
gibi, bir şey ancak lafı edilince gerçek olur. Yalnız, şunu
söyleyeyim ki kadının tek evlâdı değilmiş. Bir de oğlu
varmış; hoş bir delikanlı, sanırım. Sahne hayatına
atılmamış o. Gemici miymiş ne, öyle bir şey. E, şimdi
sen anlat bakalım: Nasılsın, neler yapıyorsun?”
Basil Hallward, ağır ağır konuşarak: “Opera'ya gittin
ha?” dedi. Sesinde zorla tutmaya çalıştığı bir acı vardı.
“Sibyl Vane yoksul bir evde ölü yatarken, sen Opera'ya
gittin, öyle mi? Sevdiğin kız daha mezarının huzuruna
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kavuşmadan sen başka kadınların güzelliğinden, Patti'nin
pek şahane şarkı söylediğinden söz ediyorsun, öyle mi?
Kızcağızın o ufacık, bembeyaz vücudu ne korkunç
hallere girecek, hiç düşünmüyor musun, yahu?”
Dorian, ayağa fırlayarak: “Sus, Basil!” diye haykırdı.
“Böyle şeyler söyleme bana! Olan oldu, geçmişte kaldı.”
— “Düne geçmiş mi diyorsun sen?”
— “Aradan az, ya da çok zaman geçmesinin ne önemi
var? Ancak sıradan ve basit kimseler bir duygudan
kurtulabilmek için uzun zaman ister. Kendine sahip olan
bir kimse kendine bir eğlence edinir gibi, bir üzüntüyü
çabucak sona erdirebilir. Duygularımın kölesi olmak
istemiyorum ben. Kendim onlara buyurmak, onları
kullanmak, zevkini çıkarmak istiyorum.”
— “Aman, ne korkunç şey, Dorian! Bir şey seni baştan
aşağı değiştirmiş. Yaman bir delikanlı vardı, her gün
benim çalışma odama gelir, resmini yapmam için
karşımda otururdu. Yine onun tıpkısısın ama sen o
zamanlar içten, yapmacıksız, sevgi nedir bilen bir
insandın. Dünyanın en bozulmadan kalmış yaratığıydın.
Şimdi, ne oldu sana, anlamıyorum. İçinde kalp diye,
acıma diye bir şey yokmuş gibi konuşuyorsun. Harry'nin
işi bu... Anlıyorum.”
Delikanlı kızarmıştı. Pencereye giderek, dışarıya, güneş
altında ışıl ışıl yanan yeşil bahçeye baktı. Sonra:
“Harry'ye çok şey borçluyum ben, Basil.” dedi. “Sana
borçlu olduğumdan daha çok borçluyum ona. Sen bana
ancak boş bir insan olmayı öğrettin.”
— “Cezasını da gördüm, Dorian... ya da bir gün
göreceğim.”
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Dorian, arkasına dönerek: “Ne demek istiyorsun,
anlamıyorum, Basil!” dedi. “Ne istiyorsun, anlamıyorum.
Ne istiyorsun?”
Ressam, üzgün üzgün: “Resmini yaptığım Dorian Gray'i
istiyorum.” dedi.
Dorian ona doğru geldi, elini omzuna koydu.
— “Geç kaldın, Basil. Dün, Sibyl Vane'in kendini
öldürdüğünü işittiğim vakit...”
Basil Hallward, başını kaldırıp ona dehşetle bakarak:
“Kendini mi öldürmüş?” diye haykırdı.
— “Kaza mı sanıyordun sen yoksa Basil'ciğim? Elbette
kendini öldürdü.”
Basil başını eğip yüzünü ellerine gömdü.
— “Ne korkunç!” diye mırıldandı, baştan aşağı bir
ürperti geçirdi.
Dorian Gray: “Yok, korkunç bir yanı yok.” dedi.
“Günümüzün büyük romantik facialarından biri... Genel
olarak, oyuncular pek basmakalıp bir hayat sürerler. Ya
iyi koca olurlar, ya kocalarına bağlı birer kadın, ya da can
sıkıcı kimseler. Ne demek istediğimi anlıyorsun: orta
tabakanın namus anlayışı, falan. Sibyl bunlardan ne kadar
ayrıydı! En güzel faciasını yaşadı. O hep bir oyunun
kadın kahramanıydı. Son oynadığı gece —senin onu
gördüğün gece— kötü oynadı, çünkü aşkın gerçeğini
tanımıştı. Bu gerçeğin hayal olduğunu anlayınca, öldü,
tıpkı Juliet'in ölebileceği gibi. Yeniden sanat dünyasına
geçti. Din uğrunda ölenler gibi bir hal var onda. Din
uğruna ölenlerin boşu boşuna can vermiş olmalarının
insana dokunan yanı, güzelliğin ziyan oluşu onun
ölümünde de bulunuyor. Yalnız, biraz önce de dediğim
gibi, hiç acı çekmedim sanma. Dün bir ara gelmiş
olsaydın —belki, beş buçuğa doğru, ya da altıya çeyrek
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kala— gözyaşları arasında bulurdun beni. Harry bile —
buradaydı, haberi de bana o getirmişti— neler çektiğimi
anlamamıştır. Çok acı çektim. Sonra, geçti. Bir duyguyu
bir daha yaşayamam ben. Kimse de yaşayamaz, yufka
yüreklilerin dışında…”
“Ayrıca, çok haksızlık ediyorsun, Basil. Sen buraya beni
avutmaya geldin. Sağ ol. Bakıyorsun ki avunmuşum,
küplere biniyorsun. Tam iyiliksever insansın! Harry bir
hikâye anlatmıştı, onu hatırlattın bana. İnsanların iyiliği
için çalışan bir adam bir haksızlığı düzeltmek için mi,
haksız bir yasayı değiştirtmek için mi ne —pek iyi
bilmiyorum, unuttum— ömrünün yirmi yılını harcamış.
En sonunda başarmış ama derin bir hayal kırıklığına
uğramış. Artık yapacağı bir iş kalmamış çünkü. Can
sıkıntısından boğulacak hale gelmiş, insan düşmanı biri
olup çıkmış.
“Sonra, şu da var ki, Basil'ciğim, sen beni gerçekten
avutmak istiyorsan, olup bitenleri nasıl unutabileceğimi,
ya da tam bir sanatkâr gözüyle nasıl görebileceğimi
öğretsen daha iyi edersin. Gautier değil miydi o, ‘sanatın
avutması’ üzerine yazılar yazan? Hatırlıyorum: Bir gün
senin çalışma odanda meşin ciltli ufak bir kitap geçmişti
elime, karıştırırken bu güzel sözü okumuştum.”
“Bir gün seninle Marlow'a inmiştik, sen orada bana bir
delikanlıyı anlatmıştın. Valla, ben hiç de onun gibi
değilim. “Sarı ardıç rakısı hayatın bütün felâketlerini
unutturur.” dermiş bu delikanlı. İnsanın dokunabileceği,
elleyebileceği güzel şeyleri severim ben. Eski işlemeler,
yeşil tunçlar, laka işleri, fildişi oymalar, güzel döşenmiş
bir oda, şatafat, gösteriş... İnsanın bunlardan elde
edebileceği çok şey vardır, hele bunların yarattığı, değilse
bile gözler önüne serdiği sanat havası bence daha önemli.
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Harry'nin dediği gibi, insanın kendi hayatının seyircisi
olması hayatın acılarından kaçmak demektir.”
“Bu konuşmama şaşıyorsun, biliyorum. Ne kadar
geliştiğimi anlayamadın çünkü. Beni ilk tanıdığında daha
okul çocuğuydum. Şimdi koca bir adamım. Yeni
tutkularım, yeni düşüncelerim, yeni görüşlerim var.
Değiştim ama sen yine benim arkadaşım kalmalısın.
Harry'yi çok severim elbet ve biliyorum ki sen ondan
üstünsün. Ondan daha güçlü değilsin, hayattan çok
korkuyorsun ama daha üstünsün. Ne mutlu günler
geçirdik birlikte! Bırakma beni, Basil, kavga da etme.
Ben neysem oyum. İşte söyleyeceklerim bu kadar.”
Bu sözler ressama nedense pek dokunmuştu. Delikanlıyı
pek severdi; kişiliği de onun sanatında büyük bir dönüm
noktası olmuştu. Ona daha uzun boylu çıkışmayı
düşünemiyordu bile. Ne de olsa, ölen kıza karşı
gösterdiği bu ilgisizlik belki bir ruh haliydi, geçecekti.
Onda iyi, yüce o kadar çok şey vardı ki!
En sonunda, üzgün bir şekilde gülümseyerek: “Peki,
Dorian, bugünden sonra, bu korkunç şey üzerine seninle
bir daha konuşmayacağım.” dedi. “Umarım bu işe senin
adını karıştırmazlar. Soruşturma bugün öğleden sonra
başlıyormuş. Seni çağırdılar mı?”
Dorian başını iki yana salladı. Soruşturma sözü üzerine
yüzünde canının sıkıldığını gösteren bir anlam belirmişti.
Bu gibi şeylerde pek çiğ, pek bayağı bir şey vardı.
— “Adımı bilmiyorlar.” dedi.
— “Peki, ama kız biliyordu elbet?”
— “Yalnız adımı biliyordu, soyadımı bilmiyordu.
Onu da kimseye söylememiştir, yüzde yüz biliyorum
bunu. Bir kere söylemişti bana: Kim olduğumu hepsi pek
merak ediyormuş. O da hepsine: “Adı Güzel Prens!”
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diyormuş, iyi ki böyle söylemiş. Sen bana Sibyl'in
karakalem bir resmini yapacaksın, Basil. Ondan bana bir
iki öpüşle birkaç kırık-dökük içli sözden başka bir şey
daha kalsın istiyorum.”
— “Bir şeyler yapmaya çalışırım, Dorian, senin hatırın
için. Yalnız, sen de tekrar gelip resmini yapmam için
karşımda oturmalısın. Sen olmadan yapamam.”
Dorian birden geri çekildi: “Ben sana resmimi yaptırmam
bir daha, Basil!” diye haykırdı. “Olmaz!”
Ressam ona gözlerini dikti.
— “O da ne demek, oğlum! Demek benim yaptığım
resmini beğenmedin, öyle mi? Nerede? Niye önüne
panoyu çektin? Bırak da bakayım. Şimdiye kadar
yaptığım en güzel tablo o benim. Çek şu panoyu, Dorian!
Eserimi böyle gizlemekle uşağın ayıp etmiş, doğrusu.
Odada bir değişiklik olduğunu daha içeri girerken
sezinlemiştim.”
— “Uşağımın kabahati yok bu işte, Basil. Benim odama
düzen verme işini ona mı bırakıyorum sanıyorsun yoksa?
Bazen çiçek koyar, o kadar. Hayır, bunu ben yaptım. Işık
portrenin üzerine çok sert geliyordu da.”
— “Çok mu sert geliyordu? Yok, canım! Bulunmaz bir
yer! Dur bakayım!”
Basil Hallward odanın köşesine doğru yürüdü. Dorian
Gray'in dudaklarından bir çığlık koptu. Fırladı gitti
ressamla panonun arasına girdi. Sapsarı kesilmişti.
— “Bakmayacaksın, Basil! İstemiyorum!”
Basil Hallward, kahkahayla gülerek: “Eserime
bakmayacakmışım!” diye haykırdı. “Niye
bakmayacakmışım?”
— “Bakmaya kalkarsan, Basil, şerefim üzerine yemin
ediyorum, ömrümün sonuna kadar konuşmam seninle!
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Doğru söylüyorum. Niçin mi? Söylemem. Sen de
sormayacaksın. Yalnız, unutma: Şu panoya dokunacak
olursan, aramızda her şey biter!”
Basil Hallward yıldırımla vurulmuşa döndü. Tam bir
şaşkınlıkla Dorian Gray'e bakakaldı. Onu hiç böyle
görmemişti. Delikanlı öfkeden mosmor kesilmişti.
Yumruklarını sıkmıştı, gözbebekleri de mavi ateşten birer
yuvarlak gibiydi. Baştan aşağı titriyordu.
— “Dorian!”
— “Konuşma!”
Basil, soğuk soğuk terlemeye başlamıştı: “Peki ama ne
var, ne oluyor?” dedi. “Sen istemezsen, bakmam elbette.”
Topuklarının üzerinde dönerek, pencereye doğru gitti.
“Yalnız, yine de yaptığım resme bakmama engel
olunması pek saçma görünüyor bana, hele sonbahara
Paris'te sergiye çıkaracağıma göre. Ondan önce belki de
yeni bir vernik geçmem gerekecek. Onun için, nasıl olsa
bir gün göreceğim, niye bugün görmeyeyim?”
Dorian Gray: “Sergiye mi çıkaracaksın? Sergiye mi
çıkarmak istiyorsun onu?” diye haykırdı.
Üzerine garip bir ürküntü çöker gibiydi. Sırrı bütün
dünyanın gözleri önüne mi serilecekti? Hayatının sırrına
herkes ağzı açık bakacaktı demek? Olacak şey değildi!
Bunu hemen önlemek için bir şey yapmalıydı ama ne
yapmalıydı, kendi de bilmiyordu.
Basil: “Evet.” dedi. “Buna karşı çıkacağını hiç
sanmıyorum. Ekimin ilk haftasında Seze Caddesi'nde
açılacak özel bir sergi için George Petit benim en güzel
resimlerimi toplayıp götürecek. Portre ancak bir ay
senden uzak kalacak. Bu kadar kısa bir zaman için de
ondan kolayca ayrılabilirsin sanırım. Kaldı ki, sen de o
sırada şehir dışında bulunacaksın. Hem sonra, hep böyle
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panonun arkasında tutuyorsan, pek sık bakmıyorsun
demektir.”
Dorian Gray elini alnından geçirdi. Boncuk boncuk
terlemişti. Korkunç bir tehlikeyle karşı karşıyaymış gibi
geldi.
— “Onu hiçbir sergiye çıkarmayacağını söylemiştin ya
sen bana daha bir ay önce!” diye haykırdı. “Kararını niye
değiştirdin? Sizler ki dediğinden şaşmaz geçinirsiniz, siz
de herkes gibi türlü türlü hevese kapılıyorsunuz. Tek fark
şu ki sizin kapıldığınız hevesler pek saçma.
Unutmamışsındır elbet: “Hiçbir sergiye
göndermeyeceğim, dünyada hiçbir şey beni bundan
caydıramaz!” diye pek şatafatlı yeminler etmiştin.
Harry'ye de öyle söylemişsin.”
Birdenbire durdu. Gözlerine bir parıltı geldi. Hatırlamıştı:
Lord Henry bir gün ona, yarı ciddi, yarı şaka: “Tuhaf bir
çeyrek saat geçirmek istersen, Basil'e senin resmini niçin
sergiye çıkarmayacağını sor!” demişti. “Bana söyledi.
Yepyeni bir şey öğrenmiş oldum.”
Evet, belki Basil'in de bir sırrı vardı. Soracak, bunu
öğrenmeye çalışacaktı. Yanına gelip gözlerinin içine
bakarak: “Basil,” dedi, “ikimizin de bir sırrı var. Sen
sırrını söyle, ben de söyleyeyim. Benim bu resmi sergiye
çıkarmak istemeyişin neden?”
Ressam elinde olmayarak ürperdi.
— “Söylersem, belki beni artık eskisi kadar sevmezsin,
Dorian.” dedi. “Hele, yüzde yüz gülersin bana. İkisine de
gelemem. Resmine bir daha bakmamı istemiyorsan,
varsın öyle olsun. Sen varsın ya, sana bakarım. Şimdiye
kadar yaptığım en güzel eseri sergiye çıkarmamı
istemiyorsan, ona da peki. Arkadaşlığın benim için her
türlü şandan, şereften üstündür.”
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Dorian Gray: “Hayır, Basil söyleyeceksin!” diye üsteledi.
“Öğrenmeye hakkım vardır, sanırım.”
Korkusu geçmiş, yerini merak almıştı. Basil Hallward'un
sırrını öğrenmeyi kafasına koymuştu.
Ressam: “Gel oturalım, Dorian.” dedi. Telâşlanmış
gibiydi. “Gel oturalım. Sana bir tek şey soracağım.
Resimde tuhaf bir şey mi gözüne çarptı? Başlangıçta
belki gözüne çarpmayan, sonra birdenbire ortaya
çıkıveren bir şey...”
Delikanlı, elleri titreye titreye koltuğunun kollarına
sarılarak, gözlerini çılgın, şaşkın bir bakışla arkadaşına
dikerek: “Basil!” diye haykırdı.
— “Görüyorum ki öyle olmuş. Hiçbir şey söyleme.
Benim söyleyeceklerimi dinle. Seninle tanıştığımdan
beri, Dorian, kişiliğinin benim üzerimde pek büyük bir
etkisi oldu. Ruhça, kafaca, güç ve kişilik bakımından hep
senin etkin altına girdim. Sen benim için, düşüncesi biz
sanatkârları tatlı bir rüya gibi saran o görünmez telaşın ve
merakın gözle görülür timsali oldun. Tapınıyordum sana.
Konuştuğun herkesi kıskanıyordum. Yalnız benim olasın
istiyordum. Ancak seninle olunca mutlu oluyordum.
Benden uzakta olunca da sanatımda yaşıyordun...”
“Bunu sana anlatmadım elbette. Anlatamazdım.
Anlayamazdın ki. Ben bile pek anlayamıyordum. Yalnız,
biliyordum ki kusursuzlukla karşı karşıya gelmiştim;
dünya gözüme pek güzel görünmeye başlamıştı... Aşırı
bir güzellikte, belki de; çünkü böyle çılgınca
tapınmalarda bir tehlike vardır: Tapındıklarımızı elde
tutmak tehlikesi kadar kaybetme tehlikesi de...”
“Haftalar, haftalar geçti, gittikçe daha çok seni düşünür
oldum. Sonra başka bir gelişme oldu. Senin çeşitli
kılıklarda resimlerini yapmıştım: Güzel bir zırh içinde
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Paris, arkasında avcı peleriniyle, elinde pırıl pırıl
parlayan domuz mızrağıyla Adonis oldun... Başında iri iri
nilüferlerden bir taçla, Hadrianus'un kayığının başına
oturmuş, o yeşil, çamurlu Nil'e doğru bakıyordun. Bir
ormanda durgun göle eğilmiş bakıyor, suyun sessiz
gümüşünde kendi yüzünün hayran olunacak güzelliğini
görüyordun. Bunların hepsinde, sanatın gerektirdiği gibi,
bilinçdışı, yüceltilmiş, uzaktan uzağa bir benzerlik
vardı.”
“Bir gün —kimi zaman uğursuz diye andığım bir gün—
senin gerçekte olduğun gibi güzel bir portreni yapmaya
karar verdim; ölü çağların kıyafetiyle değil, senin kendi
elbiselerinle, kendi çağında... Tuttuğum resim yolunun
gerçekçiliğinden mi, yoksa sislerden, perdelerden
sıyrılmış olarak karşıma serilen kişiliğinden mi,
bilmiyorum ama şunu biliyorum ki, resmin üzerinde
çalıştıkça, sürdüğüm her renk pulu, her renk zarı sırrımı
açığa vurur gibi geliyordu bana. Tapınmamı başkaları da
anlayacak diye korkuyordum. Gerekenden çoğunu
söylemişim, resme kendimden çok şey katmışım gibi
geliyordu bana, Dorian. İşte bunun için resmi sergiye
çıkarmamaya karar verdim. Biraz canın sıkılmıştı ama
benim için bunun ne demek olduğunu bilmiyordun ki.
Harry'e anlattım, güldü bana. Aldırmadım. Resim bitip de
tek başıma karşısına oturunca, baktım ki düşündüğüm
doğruymuş...”
“Neyse, birkaç gün sonra resim benden çıktı, varlığının
dayanılmaz büyüsünden kurtulur kurtulmaz da bana öyle
geldi ki onda senin yakışıklılığından, benim de bunu
resimde belirttiğimden başka bir şey gördüğümü
sanmakla delilik etmiştim. Şimdi bile bana öyle geliyor
ki bir eser yaratırken duyulan tutkunun yaratılan eserde
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gerçekten belli olduğunu düşünmek yanlıştır. Sanat bizim
sandığımızdan çok daha soyuttur. Biçim de, renk de bize
ancak biçimi, rengi anlatır. Bana sık sık öyle gelir ki
sanat sanatkârı açığa vurduğundan çok gizler.”
“Bunun üzerine, Paris'ten o teklifi alınca senin portreyi
sergileyeceğim eserlerin en başına koymaya karar
verdim. Buna karşı çıkacağın hiç aklıma gelmedi. Şimdi
görüyorum ki hakkın var. Bu resim sergiye çıkarılmaz.
Bu anlattıklarımdan dolayı kızma bana, Dorian. Bir gün
Harry'e dediğim gibi, tapınılmak için yaratılmışsın sen.”
Dorian Gray uzun uzun bir soluk aldı. Yanaklarına
yeniden renk geldi, dudaklarında bir gülümseme dolaştı.
Tehlike geçmişti. Şimdilik kurtulmuştu. Yalnız, bu
acayip açıklamayı yapan ressama karşı içinde derin bir
acıma duymaktan kendini alamıyor, “Acaba ben de bir
arkadaşın bu kadar etkisi altında kalır mıyım?” diye
merak ediyordu. Lord Henry'de pek tehlikeli olmanın
verdiği çekicilik vardı ama sadece o kadar... Kendisi
birine aşırı düşkünlük duyamayacak kadar akıllıydı, her
şeye karşı lakayttı. Bir gün biri çıkıp da ona garip bir
tapınma duygusu aşılayabilecek miydi acaba? Hayatın
dağarcığında kendisini bekleyen şeylerden biri bu muydu
yoksa?
Basil: “Resimde bunu görmüş olman bana pek garip
geldi, Dorian.” dedi. “Sahi gördün mü?”
Dorian: “Bir şey gördüm,” dedi, “bana pek acayip gelen
bir şey.”
— “E, artık resme bakmama engel olmazsın, değil mi?”
Dorian başını iki yana salladı.
— “Bunu sorma bana, Basil. Ben senin, resmin
karşısında durup öylece bakakalmana dayanamam ve
buna asla müsaade edemem.”
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— “Bir gün izin verirsin sanırım, değil mi?”
— “Hiçbir zaman.”
— “Hakkın var belki de. Hadi, hoşça kal, Dorian.
Hayatımda sanatımı etkileyen tek insan sen oldun. İyi
olarak ne yaptımsa sana borçluyum. Demin
söylediklerimi ne zorlukla söyledim, ah, bilemezsin...”
Dorian: “Ne söyledin sen bana, Basil'ciğim?” dedi. “Bana
gerektiğinden daha çok hayran olduğunu söyledin. Buna
iltifat bile denmez.”
— “İltifat olsun diye söylememiştim ki. İçimi döktüm.
Şimdi benden bir şey kopmuş gitmiş gibi geliyor. Belki
de insan tapınma duygularını hiçbir zaman sözle
anlatmamalıdır.”
— “Pek hayal kırıklığına uğratan bir iç dökmeydi bu...”
— “Başka ne bekliyordun ki, Dorian? Resimde başka bir
şey gözüne çarpmadı, değil mi? Göze çarpacak başka bir
şey yoktu, değil mi?”
— “Hayır, göze çarpacak başka bir şey yoktu. Niye
sordun? Yalnız, sen şu tapınmadan falan söz etmeyi
bırak. Saçmalık. Seninle arkadaşız, Basil. Her zaman da
arkadaş kalmalıyız.”
Ressam, üzgün üzgün: “Senin Harry'n var.” dedi.
Delikanlı, hafif bir kahkaha atarak: “Oh! Harry!” diye
haykırdı. “Harry günlerini inanılmaz şeyler söylemekle
geçirir, gecelerini de beklenmedik şeyler yaparak. Tam
benim sürmek istediğim hayat ama yine de, başım dertte
olsa Harry'e gideceğimi hiç sanmıyorum. Ona gitmem,
sana gelirim, Basil.”
— “Yine resmini yaptıracaksın bana, değil mi?”
— “Hayır, yaptıramam!”
— “Bu teklifimi geri çevirmekle benim sanat hayatımı
mahvediyorsun, Dorian. Hiç kimse kafasında
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yaşattıklarından ikisine birden rastlamamıştır. Bir tekine
de ancak pek azı rastlamıştır.”
— “Anlatamam sana, Basil. Yalnız, sana resmimi
yaptırmayacağım bir daha. Portrelerde uğursuz bir şey
var. Kendine özgü bir hayatları var onların. Sana çay
içmeye gelirim. O da aynı derecede zevkli olur.”
Basil Hallward, üzgün bir tavırla: “Senin için zevkli olur
bence.” diye mırıldandı. “Hadi, hoşça kal. Resme
baktırmadığına üzüldüm ama ne yapalım! Duygularını
çok iyi anlıyorum.”
O odadan çıkar çıkmaz, Dorian Gray kendi kendine
gülümsedi. Zavallı Basil! İşin gerçek nedeninden hiç
haberi yoktu. Sonra, ne tuhaftı: Dorian kendi sırrını açığa
vurmak zorunda kalmak şöyle dursun, hemen hemen
tesadüfen, arkadaşından sır koparmayı başarmıştı! Bu
tuhaf iç dökme ona ne çok şeyi açıklamıştı! Ressamın
zaman zaman kıskançlığa kapılmaları, ona delicesine
bağlı oluşu, aşırı övgüleri, o acayip çekinmeleri...
Bunların hepsini şimdi anlıyordu. Üzülüyordu da.
Böylesine bir sevgiyle renklenen arkadaşlık acıklı bir hal
alır gibiydi.
İçini çekti, çıngırağa dokundu. Ne olursa olsun, şu portre
ortadan kaldırılmalıydı. Birisinin görmesi tehlikesini bir
daha göze alamazdı. Bu şeyi bütün arkadaşlarının
girebileceği bir odada bir saat bile bırakmış olması
delilikti.

X
Uşak içeri girince, Dorian dikkatle baktı: Panonun
arkasına göz atmak aklına gelmiş miydi acaba? Adam,
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put gibi durmuş, emir bekliyordu. Dorian bir sigara yaktı,
aynaya gidip baktı. Aynada Victor'un yüzünü iyice
görüyordu. Durgun bir kölelik maskesiydi bu.
Korkulacak bir şey yoktu. Yine de, ayağını denk
almalıydı.
Ağır ağır konuşarak: “Git kâhya kadına söyle, kendisini
görmek istiyorum.” dedi. “Sonra da çerçeveciye git,
hemen bana iki adam yollasın.”
Uşak odadan çıkarken panodan yana şöyle bir baktı gibi
geldi Dorian'a. Yoksa, hayalinde mi öyle görmüştü?
Biraz sonra, arkasında siyah ipekli entarisi, buruşuk
ellerinde eski zaman işi iplik örgü parmaksız eldivenler,
Bn. Leaf odadan içeri daldı. Dorian ondan ders odasının
anahtarını istedi.
Kadın: “Şu eski ders odasının, Bay Dorian?” diye
haykırdı. “Ah, toz içinde orası, önce düzelteyim, bir
düzelteyim de öyle girin içeri. Görülecek halde değil,
efendim sahiden…”
— “Düzeltilmesini istemiyorum ben, Bayan Leaf.
Anahtarını istiyorum yalnızca.”
— “Valla, örümcek ağı içinde kalırsınız içeri girerseniz.
Beş yıl oluyor, bir kere bile açılmadı, ayol, Lord
Cenapları öldüğünden beri.”
Dedesinin adı geçtiğini duyunca Dorian gözlerini
kırpıştırdı. Onunla ilgili çok kötü anıları vardı.
— “Zarar yok.” dedi. “Orayı bir görmek istiyorum
yalnızca. Anahtarı verin bana.”
Yaşlı kadın, titrek, sarsılmış ellerle anahtar kangalını bir
hayli karıştırdıktan sonra: “İşte anahtar, efendim.” dedi.
“Anahtar işte. Şimdi kangaldan çıkarır veririm. Yalnız,
oraya geçmeyi düşünmüyorsunuz ya, efendim? Burada
rahatsınız, değil mi?”
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Dorian, yapmacık bir sinirli tavırla: “Hayır, hayır!” diye
haykırdı. “Sağ ol, Bayan Leaf.”
Kadın biraz daha kaldı, ev işleri üzerine uzun uzun bir
şeyler anlattı durdu. Dorian içini çekti.
— “Siz nasıl isterseniz öyle yapın.” dedi.
Kadın, etrafına gülücükler saçarak odadan çıktı. Kapı
kapanınca, Dorian anahtarı cebine koydu, odaya
çepeçevre bir göz gezdirdi. Gözüne, al atlastan, ağır
sırma işlemeli büyük bir yatak örtüsü ilişti. On yedinci
yüzyıl sonlarında yapılmış, çok güzel bir Venedik işiydi,
dedesi bunu Bologna yakınlarında bir manastırda
bulmuştu. Evet, o pis şeyi sarmaya yarardı bu. Belki de
kaç kere ölülerin üstüne de örtülmüştü. Şimdi kendine
göre bozulmaya uğramış bir şeyi gizleyecekti... Ölümün
kendisiyle bozulup çürümekden daha kötü, insanları
ürpertecek, kendisi hiç ölmeyecek bir şeydi bu... Ölüyü
nasıl böcekler yerse, kendisinin işleyeceği günahlar da
bez üzerindeki benzerini kemirecekti. Güzelliğini
bozacak, yiyip bitirecekti. Onu maskaraya çevirecekler,
iğrenç bir hale getireceklerdi. Yine de o şey hiç
ölmeyecekti. Hep canlı kalacaktı.
Bir ürperti geçirdi. Bir ara, resmi saklamak isteyişinin
gerçek nedenini Basil'e söylememiş olmasına pişman
oldu. Basil onun Lord Henry'nin etkisine karşı da, kendi
yaradılışının daha zehirli etkilerine karşı da direnmesine
yardım ederdi. Onun sevgisinde —evet, gerçekten bu bir
sevgiydi— ne varsa hepsi yüceydi, kafadan geliyordu.
Ancak duygularda doğan, duygular yorulunca da ölen
maddî güzellik hayranlığı değildi. Michelangelo'nun,
Montaigne'in, Winckelmann'ın, Shakespeare'in tanıdığı
cinsten bir sevgiydi. Evet, Basil onu kurtarabilirdi ama
artık iş işten geçmişti. Geçmiş ortadan kaldırılabilirdi;
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pişmanlık, inkâr, unutmak işe yarayabilirdi. Fakat
sonuçta, gelecek önlenemezdi. Onda öyle tutkular vardı
ki ne yapıp yapıp korkunç çıkış yollarını bulacaklardı;
öyle hayaller vardı ki kötülüklerinin gölgesini
gerçekleştireceklerdi.
Divandan o al üzerine sırma işlemeli geniş örtüyü çekti
aldı, elinde tutarak, panonun arkasına geçti. Bez
üzerindeki suret daha mı bozulmuştu acaba? Değişmemiş
gibi geldi ama kendisinin duyduğu tiksinme daha
derinleşmişti. Altın saçlar, mavi gözler, gül kırmızısı
dudaklar... Hepsi oradaydı. Yüzün anlatımı değişmişti
yalnızca. Katı yürekliliği pek korkunçtu. Bundaki
kınamanın, azarlamanın yanında, Basil'in Sibyl Vane'den
dolayı ona kabahat buluşu ne kadar yavan kalıyordu... Ne
kadar yavan, ne kadar önemsiz! Resimden ona kendi
ruhu bakıyor, ona ölümcül sorular soruyordu.
Dorian acı çeker gibi oldu, o sırmalı örtüyü resmin
üzerine attı. Tam bu sırada, kapı vuruldu. Geri çekilirken
uşağı içeri girdi.
— “Adamlar geldiler, Beyefendi.”
Dorian uşağı savması gerektiğini düşündü. Resmin
nereye götürüldüğünü bilmemeliydi. Sinsi bir hali vardı;
gözlerinde de düşünceli, ikiyüzlü bir bakış. Dorian,
masanın başına geçip, Lord Henry'e bir pusula yazdı,
okumak için bir şey göndermesini istedi, o akşam sekizi
çeyrek geçe buluşacaklarını hatırlattı.
Pusulayı uşağına vererek: “Bekle, karşılığını al getir.”
dedi. “Adamlara söyle, gelsinler buraya.”
İki, üç dakika sonra, kapı tekrar vuruldu, Güney Audley
Caddesi'ndeki o ünlü çerçeveci B. Hubbard’ın bizzat
kendisi gelmişti, yanında da biraz kaba-saba bir delikanlı,
yardımcısı vardı. B. Hubbard kanlı-canlı, kısa boylu bir
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adamdı; kıpkırmızı sakalları vardı. Sanata karşı
hayranlığı kendisiyle alışveriş eden ressamların
çoğundaki o kökleşmiş züğürtlükten dolayı hayli
durulmuştu. Genel olarak, dükkânından hiç ayrılmazdı
ama Dorian Gray için bu kuralını hep bozardı. Dorian'da
herkesi büyüleyen bir şey vardı. Onu görmek bile zevkti.
O şişko, çilli ellerini ovuşturarak: “Emriniz, Bay Gray?”
dedi. “Buraya gelmek şerefini kendim kazanmak istedim.
Daha biraz önce çok güzel bir çerçeve geçti elime,
efendim. Açık artırmadan aldım. Eski Floransa işi.
Fronthill'den kalma, sanırım. Konusu dinden alınmış
tablolara çok iyi gider, Bay Gray.”
— “Zahmet edip kendiniz geldiğiniz için üzüldüm, Bay
Hubbard. Uğrar, o çerçeveye bakarım elbet... Konusu
dinden alınmış eserlerle şimdilik pek ilgilenmiyorsam da.
Benim bugün istediğim bir resmin üst kata çıkarılması.
Oldukça ağır da, onun için sizden iki adam istedim.”
— “Ne zahmet olacak, Bay Gray! Ne bakımdan olursa
olsun, size hizmet etmekten zevk duyarım. Tablo hangisi,
efendim?”
Dorian, panoyu çekerek: “Bu.” dedi. “Örtüsüyle falan
birlikte, böyle, olduğu gibi taşıyabilir misiniz? Yukarı
çıkarken sıyrılmasını istemiyorum.”
Dâhi çerçeveci: “Zor bir iş değil.” dedi, yardımcısıyla
birlikte, resmin asılı bulunduğu uzun pirinç zinciri
sökmeye koyuldu. “Şimdi... nereye götürülecek, Bay
Gray?”
— “Ben gösteririm, Bay Hubbard, gelin arkamdan,
lütfen. Ya da, siz önden gitseniz daha iyi olur. Ta en üst
kat. Ön merdivenden çıkacağız, daha geniş çünkü.”
Kapıyı onlar için açık tuttu. Sofaya geçtiler, yukarı
çıkmaya başladılar. Çerçevenin oymalı, süslü oluşundan
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portre pek kocaman bir yük olmuştu. Arada bir Dorian da
el atıp onlara yardım ediyordu ki bu da B. Hubbard'ın pek
ağırına gitmiş gibi utanarak karşı çıkmasına yol açıyordu,
çünkü bütün esnaf gibi o da efendiden bir kimsenin
yararlı bir iş yapmasını duygudan gelen bir
hoşnutsuzlukla karşılardı.
Merdivenin üst başına gelince, ufak tefek olan adam:
“Hayli ağırmış, efendim!” diye derin bir soluk aldı, alnını
sildi; alnı parıl-parıl parlıyordu.
Dorian, odanın kapısını açarken: “Ya evet, çok ağır.”
dedi.
Bu oda onun hayatının o acayip sırrını saklayacak,
ruhunu insanların gözünden gizleyecekti. Dört yılı
geçiyordu, buraya hiç girmemişti; daha doğrusu, burasını
önce, çocukken, oyun odası olarak, sonra da, biraz daha
büyüyünce, çalışma odası olarak kullandığı günlerden
beri. Geniş, eni boyuna uygun bir odaydı. Burasını Lord
Kelso özel olarak torunu için yaptırmıştı, çünkü çocuğu,
şaşılacak kadar annesine benzemesinden dolayı —ayrıca,
daha başka nedenlerden dolayı— hiç sevmez, uzak
tutmaya bakardı.
Oda Dorian'a pek az değişmiş göründü. Yanları pek
acayip resimlerle süslü, yaldızlı oymaları kararmış
İtalyan işi kocaman bir sandık vardı ki küçükken içine
girer saklanırdı. Uçları kıvrılmış okul kitaplarıyla dolu,
limon ağacından kitaplık da oradaydı. Bunun arkasındaki
duvarda yine o lime lime olmuş Felemenk halısı asılıydı.
Halıda rengi atmış bir kralla kraliçe bahçede satranç
oynuyorlardı, yanlarından da, uzun eldivenli bileklerinde
kukuletalı kuşlarla, atlara binmiş doğancılar geçiyordu.
Bunların hepsini ne iyi hatırlıyordu! Çevresine
bakınırken, tek başına geçmiş çocukluğunun her anını
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yeniden yaşadı. Çocukluk hayatının lekesiz saflığını
hatırladı, o uğursuz portrenin burada saklanacak olması
ona korkunç bir şey gibi geldi. O geçmiş günlerde
hayatta kendisini neler beklediğini hiç düşünmemişti.
Yalnız, evde meraklı gözlerden uzak kalacak bundan
başka yer de yoktu. Anahtarı ondaydı, başka hiç kimse
giremezdi. Bez üzerine boyanmış yüz, al atlastan
örtüsünün altında, istediği gibi canavarlaşır, sararır solar,
iğrençleşirdi. Ona neydi? Kimse görmeyecekti ki.
Kendisi de görmeyecekti. Ruhunun o tiksindirici
bozuluşunu niye seyredecekti? Gençliği olduğu gibi
kalıyordu ya, bu yeterdi ona. Sonra, belki daha iyi huylar
da edinirdi, değil mi ya? Gelecek günleri de ille böyle
utanç dolu mu olacaktı? Hayatında bir aşk doğabilir, onu
tertemiz kılar, ruhunda, teninde daha şimdiden
kımıldamaya başlamış gibi görünen günahlara karşı —
inceden inceye sancı güzellikleri, büyüleyicilikleri
bilinmezliklerinden ileri gelen şu anlatılamaz acayip
günahlara karşı— korurdu. Belki de, bir gün gelir, o al
renkli duygulu ağzın o katı yürekli görünüşü değişirdi de
Dorian da Basil Hallward'un eserini bütün dünyaya
gösterebilirdi.
Hayır, bu olamazdı. Saatten saate, haftadan haftaya,
bezin üzerindeki şey yaşlanıyordu. Günahın
çirkinliğinden kurtulabilirdi belki ama yaşlılığın
çirkinliği bekliyordu onu... Yanaklar çökecek, ya da
sarkacaktı. Feri kaçan gözlerin çevresini sarı çizgiler
bürüyecek, çirkinleştirecekti. Saçın parlaklığı gidecek,
ağız açılacak, ya da düşecek, yaşlıların ağızları gibi ya
gülünç, ya kaba bir biçim alacaktı. Çocukluğunda
kendisine karşı pek sert davranan o dedede hatırladığı
kırışıklıklar içindeki boyun, mor damarlı soğuk eller, iki
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büklüm gövde bunda da belirecekti. Resim
saklanmalıydı, başka yolu yoktu bu işin.
Yorgun bir tavırla, arkasına dönerek: “Getirin içeri
lütfen, Bay Hubbard.” dedi. “Kusura bakmayın, çok
vaktinizi aldım. Böyle olacağını sanmamıştım ben.”
Çerçeveci: “Dinlenme fırsatı buldum mu hemen
dinlenirim.” dedi. Hâlâ soluk soluğaydı. “Nereye
koyalım, efendim?”
— “Nereye olursa olsun. Şuraya... Şurası iyi... Asmak
istemiyorum. Duvara dayayıverin. Sağ olun.”
— “Şu tabloya bir bakabilir miyim, efendim?”
Dorian yerinde sıçradı.
— “Sizi ilgilendirmeyecektir, Bay Hubbard.” dedi.
Gözünü de adamdan ayırmıyordu. Hayatının sırrını
saklayan o ağır, sırma işlemeli örtüyü kaldırmaya
kalkacak olursa üzerine atılıp yere devirecekti. “Daha
çok tutmayayım sizi. Sağ olun, buraya kadar geldiniz,
zahmet oldu.”
— “Yok, Bay Gray, yok! Size her türlü yardıma her
zaman hazırım efendim...”
B. Hubbard merdivenden aşağı inmeye başladı.
Yardımcısı da, arkasından gelirken, o kaba, biçimsiz
suratında çekingen bir şaşkınlıkla, dönüp Dorian'a bir göz
attı. Böyle yakışıklı delikanlı görmemişti.
Onların ayak sesleri kesilir kesilmez, Dorian kapıyı
kilitledi, anahtarı cebine koydu. Şimdi kendini güvenlikte
görüyordu. O korkunç şeye artık hiçbir yabancı göz
değmeyecekti. Ayıbını kendisinden başkası
görmeyecekti.
Kitaplığa gelince, baktı saat beşi geçiyor, çay da gelmiş...
Kokulu bir karaağaçtan, sık sedef kakmalı ufak bir
masanın üzerinde, Lord Henry'den gelmiş bir mektup
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duruyordu. Bu masa Dorian'a bekçisinin karısı Lady
Radley'in hediyesiydi. Lady Radley oldubitti hastaydı, o
kışı da Kahire'de geçirmişti. Mektubun yanında sarı kâğıt
ciltli, kabı hafifçe yıpranmış, uçları kirlenmiş bir kitap
vardı. Çay tepsisinin üzerine de St James's Gazette'in
üçüncü baskısı konulmuştu. Victor gelmişti demek.
Sofada adamlara rastlamış, onlardan ne yaptıklarını
öğrenmiş miydi acaba? Resmi yerinde göremeyince
şaşacaktı... Yok, kahvaltıyı hazırlarken görmüş, şaşmıştı
besbelli. Pano eski yerine çekilmemişti, duvarda boş
kalan yer göze çarpıyordu. Belki de Dorian, bir gece, onu
usul usul yukarı çıkıp odanın kapısını zorlarken
yakalayacaktı. Evde casus bulunması korkunç bir şeydi.
İşitmişti: Gizli bir mektubu okuyup, bir konuşmayı
duyup, üzerinde adres bulunan bir kartı ele geçirip, ya da
yastığın altında solmuş bir çiçek, buruşuk bir dantele
parçası bulup da zengin beylerinden ömürlerinin sonuna
kadar para sızdıran nice uşaklar varmış.
İçini çekti, kendine çay koyup Lord Henry'nin
mektubunu açtı. Kısa bir pusulaydı bu: Akşam
gazetesiyle bir de ilgisini çekeceğini umduğu bir kitap
gönderiyormuş, sekizi çeyrek geçe de kulüpte olacakmış.
Dorian, ağır ağır gazeteyi açtı. Beşinci sayfada kırmızı
kalemle işaretlenmiş bir yer gözüne çarptı. Orada şu
haber vardı:
BİR OYUNCU KIZ ÜZERİNE SORUŞTURMA — İlçe
Savcısı B. Danby bu sabah Hoxton Yolu, Bell Tavern
tiyatrosunda genç oyuncu Sibyl Vane'in ölümü üzerine
soruşturmaya başlamıştır, ölümün bir kaza eseri olduğu
iddiası reddedilmiştir, ölenin annesi gerek kendi ifadesini
verirken, gerek otopsiyi yapan Dr. Birrell'in ifadesini
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dinlerken çok üzgün görünmüş, çevresindekilerde derin
bir acıma duygusu uyandırmıştır...
Dorian kaşlarını çattı, gazeteyi ortasından yırtıp odanın
öbür ucuna gitti, parçalarını fırlatıp attı. Ne çirkin şeydi
bütün bunlar! Çirkinlik de her şeyi nasıl korkunç bir hale
getiriyordu! Bu haberi gönderdi diye Lord Henry'ye biraz
kızar gibi oldu. Hele kırmızı kalemle işaret etmesi ne
büyük delilikti! Victor okumuş olabilirdi. Bunu okuyup
anlayacak kadar İngilizcesi vardı. Belki okumuştu da bir
şeylerden kuşkulanmaya başlamıştı bile. Evet, ama ne
çıkardı yani? Sibyl Vane'in ölümüyle Dorian Gray'in ne
ilgisi vardı ki? Korkacak bir şey yoktu. Kızı o
öldürmemişti ya.
Lord Henry'nin yolladığı kitaba gözü ilişti. Neydi bu
kitap acaba? O küçük, inci renkli, sekiz köşe masaya
doğru gitti. Bu masa ona hep gümüş işleyen birtakım
acayip Mısır anlarının eseri gibi görünürdü. Kitabı aldı,
kendini bir koltuğa attı, yapraklarını çevirmeye başladı.
Bir-iki dakika sonra kitaba daldı. Hiç böyle acayip kitap
okumamıştı. Dünyanın bütün günahları, güzel elbiseler
giyinmişler, ince bir flüt sesine uyaraktan, sessiz bir geçit
yapıyorlardı sanki. Belli-belirsiz hayal ettiği şeyler
karşısında birden gerçekleşmişti. Hiç hayal etmediği
şeyler de birer birer önüne seriliyordu.
Konusuz bir romandı bu. Bir tek kişi üzerine dönüyordu.
Paris'li bir gencin ruhsal yönden incelemesiydi. Delikanlı
kendi yaşadığı yüzyıldan başka bütün yüzyılların
tutkularını, düşünme biçimlerini on dokuzuncu yüzyılda
gerçekleştirmeye, insan ruhunun geçtiği çeşitli halleri
kendinde özetlemeye çalışıyordu. İnsanların akılsızca
erdem adını verdikleri şu dünyadan vazgeçmeleri de,
akıllı kişilerin hâlâ günah adını verdikleri şu içten gelme
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başkaldırmaları da sırf yapmacık oluşlarından dolayı pek
beğeniyordu.
Kitap o acayip süslü üslûpla yazılmıştı. Bu üslûp hem
canlı, hem de karanlıktır; külhanbeyi ağzı sözlerle,
eskimiş deyimlerle, teknik terimlerle, tumturaklı
cümlelerle doludur; Fransız Sembolizm akımının en
incelikli sanatkârlarından birkaçının eserlerindeki başlıca
özelliktir bu. İçinde orkideler kadar biçimce kaba, renkçe
ince benzetişler vardı. Kitapta duyguların hayatı gizemci
felsefe terimleriyle anlatılıyordu. Bir Ortaçağ ermişinin
ruh bakımından kendinden geçişlerini mi okuyordunuz,
yoksa çağımızın bir günahkârının hastaca yakarışlarını
mı, pek bilemiyordunuz.
Zehirli bir kitaptı bu... Sayfalarına ağır bir ödağacı
kokusu sinmiş de ruhu bulandırıyor gibiydi. Cümlelerin
akışı, hoş seslerinin inceden inceye tekdüzeni bile,
karmaşık nakaratlarla, sık sık gelen aynı hareketlerle
öylesine doluydu ki, delikanlı bölümden bölüme geçtikçe
ruhunda bir çeşit hayal, bir düş görme hastalığı belirdi;
bu yüzden de, günün devrildiğini, gölgelerin uzadığını
fark etmedi.
Pencerelerden dışarıda, üzerine bir tek yıldız
kondurulmuş, bulutsuz, bakır rengi bir gökyüzü
ışıldıyordu. Bunun ölgün ışığında okudu, okudu, artık
okuyamaz oluncaya kadar. Uşağı vaktin geç olduğunu
kaç kere hatırlattı da ancak ondan sonra kalktı, bitişik
odaya geçti, kitabı hep yatağının başucunda duran o
Floransa işi ufak masanın üzerine koydu, yemeğe gitmek
üzere giyinmeye başladı.
Kulübe vardığında saat dokuz olmuştu. Lord Henry'yi
salonda oturur buldu. Pek canı sıkılmış görünüyordu.
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Dorian: “Kusura bakma, Harry!” diye haykırdı. “Kabahat
sende. Yolladığın kitap beni öyle sardı ki vaktin geçtiğini
fark etmedim.”
Kendisini yemeğe çağıran arkadaşı, yerinden kalkarak:
“Evet, hoşuna gideceğini biliyordum.” dedi.
— “Hoşuma gitti demedim, Harry. Beni sardı dedim.
Büyük bir fark var arada.”
Lord Henry: “Ya, bunu keşfettin mi?” diye mırıldandı.
Yemek salonuna geçtiler…

XI
Dorian Gray yıllarca kendini bu kitabın etkisinden
kurtaramadı. “Kurtulmak istemedi” dersek belki daha
doğru olur. Paris'ten kitabın büyük boy ilk baskısından
tam dokuz tane getirtti, ayrı ayrı renklerde ciltletti, her
biri çeşitli ruh hallerine, kimi zaman dizginlerini iyice
kaybeder gibi olduğu yaradılışının değişken heveslerine
uysun diye. Kitabın kahramanı, romantik kişilikle
bilimsel kişiliğin acayip bir karışımı olan o Parisli yaman
delikanlı da ona kendisinin daha önceki bir çağda
yaşamış benzeri haline geldi. Gerçekten de, bütün kitapta
onun kendi hayatının yaşanmadan önce yazılmış hikâyesi
vardı.
Bir noktada o romanın hayalî kahramanından daha
talihliydi. Şu hayli kaba korkuyu —ayna, cilâlı maden
yüzeyleri, durgun su korkusunu— tanımamıştı;
gerçekten, tanıması için hiçbir neden çıkmamıştı ortaya.
Bu korku Parisli delikanlıya hayatının pek erken bir
çağında gelmişti; anlaşılan bir vakitler pek göze çarpan
bir güzelliğin birden bozulması üzerine doğmuştu.
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Dorian kitabın son bölümünü neredeyse katı yürekli bir
sevinçle okuyordu; her zevkte olduğu gibi belki her
sevinçte de katı yürekliliğin payı vardır. Bu bölümde,
başkalarında, şu yeryüzünde en çok değer verdiği şeyi
kaybeden bir kimsenin gerçekten acı, biraz da üzerinde
çokça durulmuş hikâyesi anlatılıyordu.
Basil Hallward'u, ondan başka daha birçoklarını
büyülemiş olan o yaman güzelliği Dorian hiç
kaybetmiyor gibiydi. Onun üzerine o kadar korkunç
şeyler işitenler bile —gerçekten, ara-sıra sürdüğü hayat
üzerinde Londra'da garip söylentiler dolaşıyor, kulüplerin
dedikodusu oluyordu— kendisini görünce, şerefini
lekeleyebilecek hiçbir şeye inanmıyorlardı. Onda hep
kendini dünyanın lekelerinden uzak tutmuş bir kimsenin
görünüşü vardı. Kaba kaba konuşmuş olanlar o içeri
girince susuveriyorlardı. Yüzünün saflığında öyle bir şey
vardı ki onları söylediklerinden dolayı azarlar gibiydi.
Onun görünmesi bile onlara günahsız bir kimseye leke
sürdüklerini hatırlatıyordu sanki. Böylesine hoş, zarif bir
kimsenin hem yavan, hem şehvetli olan bir çağın
lekelerinden kaçınabilmiş olmasına şaşıyorlardı.
Dorian, arkadaşları —ya da arkadaşı olduklarını sanan
kimseler— arasında o gibi garip yakıştırmalara yol açan
o bilinmez, uzun ortadan kaybolmalardan sonra eve
dönünce usulca yukarıya, kilitli odaya çıkıyor, eline ayna
alıp portresinin karşısına geçiyor, bir o resimdeki
uğursuz, gittikçe yaşlanan yüze bakıyordu, bir de
aynadan kendisine gülen o güzel genç yüze... İkisi
arasındaki zıtlığın keskinliği onun sevincini daha da
artırıyordu.
Kendi güzelliğine gittikçe daha çok tutuldu, ruhunun
bozuluşuyla daha çok ilgilenmeye başladı. Buruşan alnı
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kurutup büzen, dolgun şehvetli ağzın çevresini saran o
çirkin çizgileri büyük bir dikkatle, kimi vakit de çılgınca,
bir zevkle inceliyordu; “Hangisi daha korkunç: Günah
çizgileri mi, yaşlılık çizgileri mi?” diye merak ettiği de
oluyordu. O bembeyaz ellerini resimdeki o hantal, şiş
ellerin yanına koyuyor, gülümsüyordu. Biçimsizleşen
gövdeyle, güçsüzleşen ellerle alay ediyordu.
Geceleri, o güzel kokulara bulanmış odasında, ya da
Rıhtım yakınlarındaki o hiç de iyi tanınmayan handaki
külüstür odada uyku tutmadan yatarken —handaki bu
odaya takma bir adla, değişik kılıkla gelip gitmeyi huy
edinmişti— ruhunu uğrattığı yıpranmayı düşünüp acıdığı
da oluyordu. Bu acıma, bencil olduğundan, büsbütün iç
sızlatıcıydı. Yalnız, bu gibi anlar pek seyrekti.
Arkadaşlarının bahçesinde otururlarken Lord Henry'nin
onda uyandırdığı merak —hayata karşı merak— zevk
duydukça daha da artıyor gibiydi. Yeni yeni şeyler
öğrendikçe daha başkalarını öğrenmek isteğini
duyuyordu. Doydukça daha kemirici olan bir açlık vardı
onda.
Yine de, hiç olmazsa toplum yaşayışıyla ilişkileri
bakımından, dünyaya metelik vermez bir adam
olmamıştı. Kışın ayda bir, ya da iki kere, sanat mevsimi
boyunca da her çarşamba akşamı, o güzel evinin kapısını
herkese açar, misafirlerini günün en ünlü müzikçilerinin
sanat harikalarıyla büyülerdi. Ufak çaptaki akşam
yemekleri gerek çağrılanların titizlikle seçilişi, yan yana
getirilişi bakımından, gerekse sofranın süslenmesinde
gösterilen ince zevk bakımından pek ünlüydü. Bu
yemeklerin düzenlenmesinde Lord Henry de ona hep
yardım ederdi. Sofrada yabancı ülke çiçekleri ince bir
renk uyumuyla yan yana getirilirdi; sofra örtüsü
157

işlemeliydi; tabak takımları da altından, gümüşten. Hele
gençler arasında birçok kişi vardı ki Dorian Gray'i
Eton'da, Oxford'da okudukları günlerde sık sık hayal
ettikleri insan örneğinin tam gerçekleşmiş hali gibi
görüyorlardı: Bilginlerin gerçek kültürüyle bir dünya
adamının bütün zarifliğini, kibarlığını, inceliğini bir
araya getiren biri. Dorian onlara Dante'nin “güzelliğe
taparak kendilerini kusursuzlaştırmaya çalışmış” dediği
kimselerden biri olarak görünüyordu. Gautier gibi o da
“görünen dünyanın varlığından haberi olan”
kimselerdendi.
Dorian için de elbette ki hayat bütün sanatların en
birincisi, en büyüğüydü; ötekilerin hepsi ancak birer
hazırlık gibiydi. Moda —ki acayiplikleri bazen bütün
dünyaya yayar— züppelik —ki o da, kendi yolundan,
güzelliğin kesin yeniliğini kabul ettirmeye çalışır—
bunlar da onu elbette ki pek çekiyordu. Giyinişi, zaman
zaman özendiği değişik giyinme biçimleri Mayfair
balolarının, Pall Mail kulüplerinin şık gençlerini hayli
etkiledi. O ne yaparsa taklit ediyorlar, onun yarı şaka
yollu benimsediği zarif tuhaflıkların özentisiz çekiciliğini
kendileri de yaratmaya çalışıyorlardı.
Evet, o bunları şakayla karışık yapıyordu, çünkü kendi
başına buyruk yaşa gelir gelmez edindiği durumu
benimsemeye hazırdı; vaktiyle Satyricon yazarı Nero
Roma'sı için neyse kendisinin de gününün Londra'sı için
gerçekten öyle olabileceği düşüncesinde içten içe bir
zevk duyuyordu ama yine de yüreğinin derinliklerinde
başka bir istek vardı: Yalnız bir mücevherin nasıl
takılacağı, boyunbağının nasıl bağlanacağı, bastonun
nasıl tutulacağı konusunda başvurulacak bir ‘şıklık
yargıcısı’ olmak istemiyordu. Mantıklı bir felsefesi, derli
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toplu ilkeleri olan, en yüksek gerçekleşmesini de
duyguların yüceltilmesinde bulan yeni bir hayat düzeni
yaratmak istiyordu o...
Duygulara tapınmak çoğunlukla —pek de yerinde
olarak— hor görülmüştür; çünkü insanlar, kendilerinden
daha güçlü gördükleri için, bunların daha aşağı
varlıklarla ortak yanlarını gördükleri için tutkulara,
duygulara karşı doğuştan bir ürküntü duyarlar. Yalnız,
Dorian Gray'e öyle geliyordu ki cinsel duyguların gerçek
niteliği hiçbir zaman iyice anlaşılmamıştı. Sonra, insanlar
cinsel duyguları, başlıca özelliği güzellik olacak yeni bir
manevî düzenin öğeleri yapmaya çalışacakları yerde, ya
aç bırakıp boyun eğdirmeye, ya da acıdan öldürmeye
bakmışlar, onlar da bu yüzden yaban hayatına,
hayvanlara özgü bir şey olarak kalmıştı. İnsanın tarih
içindeki gelişimine bakınca, bir kayıp duygusuna
kapılıyordu. Neler feda edilmemişti! Hem de ne küçük
amaçlar uğruna! İnsanlar çılgınca, inatla birçok şeyleri
geri tepmişler, kendilerine korkunç işkenceler etmişler,
kendilerini inkâr etmişlerdi. Bütün bunların kökü
korkuydu, sonucu da bilgisizliklerinden dolayı kaçmaya
çalıştıkları alçalmadan daha korkunç bir alçalma olmuştu.
Doğa, o yaman alaycılığıyla, keşişi mağarasından dışarı
sürmüş, çöldeki yaban hayvanlarıyla birlikte karnını
doydurtmuş, ona arkadaş olarak da kırlardaki hayvanları
vermişti.
Evet, Lord Henry'nin haber verdiği gibi, yeni bir “zevke
tapma” akımı başlayacak, bu da hayatı yeniden
yaratacak, hayatı, günümüzde nedense yeniden canlanan
şu sert, kaba sofuluktan kurtaracaktı. Bu akım gücünü
kafadan alacaktı elbette ama herhangi bir tutkulu
yaşantıdan vazgeçmeyi gerektirecek bir kuramı, düzeni
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benimsemeyecekti. Onun amacı yaşantının kendisiydi;
ister tatlı, ister acı olsun, yaşantının yemişleri değil.
Bunun ne keşişlikle ilgisi vardı, ne de aşağılık
ahlâksızlıkla; keşişlik cinsel duyguları öldürür,
ahlâksızlık da yavanlaştırır. O ise insanlara kendilerini
hayatın kısacık anlarına vermelerini öğretecekti, çünkü
hayatın kendisi de ancak kısacık bir andı.
İçimizde çok kişi, ya bizi neredeyse ölüme âşık eden o
rüyasız gecelerden birini, ya da o korkunç, biçimsiz
sevinç gecelerinden birini geçirdikten sonra, gün doğmak
üzereyken uyanmıştır. O sırada beynin bölümleri
arasından gerçekten daha korkunç hayaller süzülür. Bu
hayaller bütün kaba şeyleri bir heyula gibi kaplayan o
canlı hayatın içgüdüsünden doğar. Gotik sanata sürekli
canlılığını veren de odur, çünkü bu sanat,
düşünülebileceği gibi, daha çok ruhları hayal kurma
hastalığına uğramış olanların sanatıdır. Yavaş yavaş,
perdelerin arasından birtakım beyaz parmaklar uzanır,
perdeler titrer gibi olur. Kara kara acayip biçimlerde,
birtakım sessiz gölgeler odanın köşelerine doğru süzülür,
orada kıvrılıp yatar. Dışarıdan kuşların yapraklar arasında
kımıldanışı, işlerine gidenlerin sesleri, ya da tepelerden
inen, uykuyu mor mağarasından dışarı çağırmaya
gelmişken yine, sanki insanları uyandırmaktan korkar
gibi, sessiz evin çevresinde dolanan rüzgârın iç çekişi,
hıçkırığı duyulur. Alacakaranlığın incecik tülleri perde
perde kalkar, her şey yavaş yavaş yine eski biçimini,
rengini alır, biz de gündoğumunun dünyaya eski örneği
üzerine yeniden biçim verişini seyrederiz. Soluk aynalar
taklitçi hayatlarına yeniden başlarlar. Alevsiz şamdanlar
bıraktığımız yerdedirler, yanında da yapraklarının yansı
açılmış, okumakta olduğumuz kitap, baloda taktığımız o,
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tele geçirilmiş çiçek, okumaya korktuğumuz, ya da
defalarca okuduğumuz mektup duruyordur… Hiçbir şey
değişmemiş gibi gelir bize. Gecenin gerçekdışı
gölgelerinden bildiğimiz gerçek hayat yeniden doğar. Biz
de ona bıraktığımız yerden başlamak zorundayızdır.
Üzerimize korkunç bir duygu gelir, gücümüzü
basmakalıp alışkanlıkların usandırıcı çarkı içinde
harcamak zorunda olduğumuz duygusu; ya da, belki
şöyle bir çılgınca istek: Bir sabah gözlerimizi karanlıkta
bizim zevkimize göre yeniden biçime konulmuş bir
dünyaya açıyoruz; öyle bir dünya ki içinde ne varsa
hepsinin biçimi yeni, rengi yeni; hepsi değişmiş, ya da
bambaşka sırlara bürünmüş; öyle bir dünya ki içinde
geçmişe pek az yer var, ya da hiç yok; değilse bile,
geçmiş bilinçli bir zorunluluk, ya da pişmanlık olarak
sevincin, zevkin acı yanı da olduğunu hatırlama olarak
karşımıza çıkmaz.
Dorian Gray'e göre hayatın gerçek amacı, ya da gerçek
amaçlarından biri işte bu gibi dünyalar yaratmaktı. Hem
yeni, hem zevkli olan, içinde bir aşk macerası için gerekli
şu yadırganacak öğe de bulunan duygular ararken,
birtakım düşünme yolları tuttuğu çok oluyordu. Bunların
yaradılışına aykırı olduğunu biliyordu ama kendisini
etkilerine bırakıyor, sonra da, sanki renklerini yakalamış,
düşüncesindeki merakını gidermiş gibi, vazgeçiyordu.
Bunu da öyle tuhaf bir ilgisizlikle yapıyordu ki gerçekten
ateşli bir yaradılışla bağdaştırılamazdı. Yalnız, bu
ilgisizlik, yeni ruh bilimcilerden kimine göre, öyle bir
yaradılışın da çoğu zaman özelliklerindendir.
Bir ara bir söylenti çıktı: Dorian Gray Katolik olacakmış,
diyorlardı. Olabilirdi de, çünkü Roma Kilisesi'nin
kuralları onu eskiden beri çekerdi. Her gün yapılan
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fedakârlıklar İlkçağ dünyasının bütün fedakârlıklarından
daha korkunçtu; bu da onun, duyguların belirtisini yüce
bir ruhla geri itişi kadar, öğelerinin ilkel yalınlığıyla da,
temsil etmek istediği şu insanlık faciasının iç sızlatıcı
yanıyla da merakını kurcalıyordu. O soğuk mermerler
üzerine diz çöküp papazı seyretmek pek hoşuna
gidiyordu. Papaz, o kaskatı, çiçekli cüppesinin içinde,
bembeyaz elleriyle, ağır ağır kutsal ekmek kabının
örtüsünü çeker, ya da içinde sarı ekmek bulunan o fener
biçimi, mücevherli camekânı kaldırırdı. Bu ekmek de,
kimi vakit, insana gerçekten panis caelestis (meleklerin
ekmeği) imiş gibi gelir. Ya da papazı, İsa'nın işkence
kıyafetiyle, kutsal ekmeği kâseye doğrarken,
günahlarından dolayı da göğsünü döverken görürdünüz.
Dantelli, al atlastan elbiseler giymiş ağırbaşlı oğlan
çocukların iri iri, yaldızlı çiçekler gibi havaya
kaldırdıkları, dumanı tüten buhurdanlar da onu derinden
derine büyülerdi. Dışarı çıkarken o kara kara günah
çıkarma kulübelerine merakla bakar, bunlardan birinin
gölgesine oturup, aşınmış parmaklık arasından
hayatlarının hikâyesini fısıldayan kadınları, erkekleri
dinlemek için can atardı.
Yalnız, bir mezhebi, ya da düzeni resmen benimseyerek
kafaca gelişimini durdurmak, ancak bir gece kalmaya, ya
da yıldızsız, aysız bir gecenin birkaç saatini geçirmeye
elverişli bir han odasını, içinde yaşanacak bir ev saymak
gibi yanlışlıklara hiç düşmedi. Basbayağı şeyleri bizim
için garip hale getirmekte yaman bir gücü olan
gizemcilik de, hep onun yanı sıra gider gibi görünen
“inancın ahlâktan üstün olduğu” görüşü de ona bir
mevsim boyu heyecan verdi. Bir mevsim de
Almanya'daki Danvinismus akımının maddeci
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öğretilerine karşı eğilim duydu. İnsanların
düşüncelerinin, tutkularının kökünü beyindeki inci tanesi
gibi bir gözede, ya da vücuttaki beyaz bir sinirde
yakalamaktan tuhaf bir zevk duydu, ruhun hastalıklı, ya
da sağlıklı, sağlam, ya da bozuk birtakım maddî koşullara
kesinlikle bağlı olduğu görüşüne pek sevindi. Öyleyken,
daha önce de söylediğimiz gibi, hayatın kendisiyle
ölçülünce hiçbir hayat görüşü ona önemli görünmüyordu.
Bütün kafa çalışmalarının eylemden, yaşantıdan ayrıldı
mıydı ne kadar çıplak kalacağını iyice biliyordu. Yine
biliyordu ki ruh gibi, duyguların da keşfedilecek manevî
sırları vardır.
Bir bakıyordunuz, kendini güzel kokuları incelemeye
vermişti. İmbikle ağır kokulu yağlar elde ederek,
Doğu'dan gelme kokulu zambakları kavurarak, güzel
kokuların ortaya çıkışının sırlarını öğrenmeye
çalışıyordu. Baktı ki duyularımızın hayatında benzeri
olmayan hiçbir ruh hali yoktur, bunlar arasındaki gerçek
bağlantıyı keşfe koyuldu. Ödağacında ne vardı ki insana
bir din duygusu veriyordu? İnsanın ihtirasını kamçılayan
amberde, ölmüş aşkların anılarını canlandıran
menekşelerde, beyni karıştıran miskte, hayali uyuşturan
manolyada ne vardı? Bunları merak ediyordu. Ruhbilim
bakımından kokular üzerine gerçek bir inceleme yapmayı
sık sık düşünüyordu. Hoş kokulu köklerin, kokulu
tozlarla yüklü çiçeklerin, güzel kokulu yağların, kara
tahtalı, kokulu ağaçların, insana baygınlık veren lavanta
çiçeğinin, insanı çılgına çeviren hovenyanın, ruhtan
üzüntüyü kovduğu söylenen sarısabırın çeşitli etkilerini
ölçecekti.
Bir ara kendini iyice müziğe verdi. Tavanı kırmızılara,
yaldızlara bulanmış, duvarları zeytin yeşiline boyanmış,
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ince-uzun, kafesli bir odada acayip konserler düzenliyor,
deli-bozuk Çingeneler ufacık gitarlardan çılgın nağmeler
çıkarıyorlar; sarı şallı, durgun görünüşlü Tunuslular
kocaman utların gergin tellerini tımbırdatıyorlar, sırıtkan
Zenciler bakır dümbeleklerine boyuna vurup duruyorlar,
başları sarıklı, ince yapılı Hintliler de, al minderlere
bağdaş kurup, sazdan, ya da pirinçten kavallarını üfleyip
başlan kukuletalı koca koca yılanları büyülüyorlar ya da
büyülermiş gibi yapıyorlardı.
Dorian, Schubert'in zarif müziğine, Chopin'in o güzel
üzgünlüklerine, Beethoven'in güçlü harmonisine kulak
aşmazken, yaban çalgılarının sert aranağmeleriyle, cırlak
sesleriyle sık sık heyecanlanıyordu. Dünyanın dört-bir
yanından en acayip çalgıları topladı; ölü ulusların
mezarlarından, Batı uygarlığına direnç gösterip varlığını
korumuş sayısı pek az yaban boylarından ne bulabildiyse
hepsini... Bunlara dokunup ses çıkarmayı denemeyi pek
seviyordu. Rio Negro Kızılderililerinin o akıl ermez
cumparilerinden de bulmuştu. Bunlara kadınları
dokundurmazlar, delikanlılar da ancak oruçlardan,
kamçılardan geçtikten sonra görebilirler. Peruluların
keskin kuş sesleri çıkaran o toprak testilerinden, Ovalle'li
Alfonso'nun Şili'de dinlediği o, insan kemiğinden
yapılmış kavallardan, Cuzco dolaylarında bulunan,
benzersiz güzellikte ses çıkaran yeşil akiklerden de vardı.
Çakıl taşlarıyla dolu, üstü boyalı sukabakları da vardı,
salladıkça şıngırdıyordu. Meksikalıların o uzun
‘clariri’lerinden de vardı; bunu çalan içine üflemez de
içinden havayı emer. Amazon boylarının o sert sesli
‘tare’lerinden vardı; bunları bütün gün yüksek ağaçlarda
oturan nöbetçiler öttürürler; ta üç fersah öteden
işitilirmiş. Teponaztli de vardı; bunda tahtadan titreyen
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iki dil vardır, bitkilerin sütü andıran lastik zamkıyla
sıvanmış çomaklarla çalınır. Azteklerin üzüm salkımı
gibi sarkan yotl çıngırakları vardı. Bir de iri yılanlardan
alman derilerle kaplı kocaman bir davul; Bernal Diaz,
Cortes'le birlikte Meksika tapınağına girdiğinde
bunlardan birini görmüş, insana hüzün veren sesini bize
pek canlı anlatmıştı.
Bu çalgıların acayip şeyler oluşu Dorian'ı kendinden
geçiriyordu. “Doğa gibi sanatın da acayip yaratıkları,
hayvan biçiminde, çirkin sesli şeyleri vardır” düşüncesi
onu pek sevindiriyordu. Öyleyken, yine de, bir süre
sonra, bunlardan da bıktı. Şimdi Opera'daki locasında, ya
tek başına, ya da Lord Henry'yle birlikte, oturup
Tannhauser'ı kendinden geçercesine büyük bir zevkle
dinliyor, bu büyük sanat eserinin giriş bölümünde kendi
ruhunun faciasını görür gibi oluyordu.
Bir keresinde de kendini mücevherleri incelemeye verdi,
maskeli bir baloda da, beş yüz altmış inciyle işlenmiş bir
elbise içinde, Fransız amirali Anne De Joyeuse kılığında
ortaya çıktı. Bu mücevher zevki onu yıllarca peşinden
sürükledi; ömrünün sonuna kadar bırakmadı bile
denebilir. Topladığı çeşitli taşları kutularına koyup
çıkarmakla koca bir günü geçirdiği oluyordu... Lamba
ışığında kızıla dönen zeytin rengi yeşil yakutlar; bir tel
gibi gümüş çizgili gök yakutlar; fıstık yeşili zebercetler;
gül pembesi, şarap sarısı topazlar; dört-çatal yıldızları tirtir titreyen o ateş kızılı yakutlar; alev kızılı Seylan taşları;
turuncu, eflatun lâl taşları; bir tabakası yakut, bir tabakası
safir ametistler. Gün taşının kızıl altın rengini, ay taşının
inci beyazını, sütbeyaz panzehir taşlarının gökkuşağı
pırıltılarını pek severdi. Amsterdam'dan olağanüstü
irilikte, renkleri çok zengin üç zümrüt getirtti, bir de
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bütün meraklıların can attıkları o billûr taşı türünden
firuzesi vardı.
Mücevherler üzerine pek meraklı hikâyeler de buldu.
Alphonso'nun Clericalis Disciplina'sında yakut gözlü bir
yılandan söz edilir. İskender'in o masal gibi tarihinde
anlatılır: İskender Ürdün vadisinde “sırtlarından bitmiş
gerçek zümrütlerden yakalıklı” yılanlar görmüş.
Philostratus'un bize anlattığına göre, ejderin beyninde bir
taş varmış, “altın harflerle bir de kızıl harmani
gösterilince” canavar büyüyle uyutulup öldürülürmüş.
Büyük simyacı Pierre De Boniface'a göre, elmas bir
kimseyi görünmez kılarmış, Hint akiği de güzel
konuşturulmuş. Akik öfkeyi yatıştırır, yakut uyku getirir,
ametist şarabın dumanlarını dağıtırmış. Şeytan taşı cinleri
geri püskürtür, zebercet de ayın rengini soldururmuş. Ay
taşı ay ışığıyla büyür, küçülürmüş, meloceus da hırsızları
bulurmuş, onu ancak karaca kanı aşındırabilirmiş.
Leonardus Camillus yeni öldürülen bir karakurbağanın
beyninden beyaz bir taş çıkarıldığını görmüş, bu taş
panzehir işi görüyormuş. Arabistan geyiğinin yüreğinde
bulunan panzehir taşı vebayı iyi edermiş. Arabistan
kuşlarının yuvasında aspilate denilen bir taş bulunurmuş
ki, Demokritos'a göre, üzerinde taşıyan ateşten
korkmazmış.
Seylan hükümdarı taç giyme töreninde şehirde elinde iri
bir yakutla dolaşırmış. Habeş hükümdarının sarayının
kapılan “boynuzlu yılanın boynuzlarıyla işlenmiş Sardeis
taşından yapılmış ki içeri kimse zehir getiremesin.”
Sarayın damında da “birer yakut kondurulmuş iki altın
elma” varmış ki altınlar gündüz parlarmış, yakutlar da
gece. Laodge'un “Bir Amerika İncisi” adındaki o tuhaf
aşk hikâyesinde anlatıldığına göre, kraliçenin odasında
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“zebercet, yakut, safir, yeşil elmas aynalardan bakan,
gümüşlerle bezenmiş, dünyanın en günahsız kadınları”
görülebilirmiş. Marco Polo Zipangu'luların, ölülerin
ağızlarına pembe inciler koyduklarını görmüş. Bir deniz
canavarı dalgıcın Şah Firuz'a getirdiği inciye âşıkmış,
hırsızı öldürmüş, inciyi kaybettiği için de yedi ay yasını
tutmuş. Hunlar kuyuda tuzağa düşürdükleri vakit şah
inciyi fırlatıp atmış —bu hikâyeyi Prokopios anlatır—
İmparator Anastasius bulana beş yüz kental altın
vereceğini bildirmişse de inci bir daha bulunmamış.
Malabar hükümdarı bir Venedikliye üç yüz dört inciden
yapılmış bir tespih göstermiş; tapındığı tanrıların her biri
için bir inci...
Brantöme'un anlattığına göre, VI. Alexandre'ın oğlu
Valentinois Dükü, Fransa kralı XII. Louis'yi ziyarete
giderken atı yaprak yaprak altınlarla doluymuş,
şapkasında da iki sıra yakut diziliymiş, bunlar ışık
saçıyormuş. İngiltere kralı Charles üzengilerinde dört yüz
yirmi bir elmas bulunan atlara binermiş. Ü. Richard'ın
pembe yakutlarla kaplı bir hırkası varmış ki otuz bin
mark değerindeymiş. Hall'un anlattığına göre, VIII. Henri
taç giyme töreni için Kule'ye giderken “altın kabartmalı
bir hırka giymiş, altındaki elbisesi de elmaslarla, daha
başka değerli taşlarla işlemeliymiş, boynunda da iri iri
yakutlarla süslü, altın sırma işlemeli geniş bir atkı”. I.
James'in gözdeleri altın telkari üzerine zümrütlü küpeler
takarlarmış. Ü. Edvvard Piers Gaveston'a gök yakutlarla
işlenmiş kızıl altından bir zırhlı elbise, üzeri firuzelerle
süslü altın güllerden bir yakalık, inciler serpilmiş bir
takke vermiş. II. Henry dirseklerine kadar varan
mücevherli eldivenler giyermiş; bir de on iki yakutla, iri
iri elli iki inciyle işlenmiş bir doğan eldiveni varmış.
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Soyunun son Burgonya dükü Korkusuz Charles'in düklük
şapkası başına armut biçimi incilerle oturtuluyormuş,
safirlerle de süslüymüş.
Hayat eskiden ne güzelmiş! Şataf atıyla, süsleriyle ne
şahaneymiş! Ölmüşlerin şatafatını kitaplardan okumak
bile güzel şeydi, doğrusu.
Dorian daha sonra işlemelere, Avrupa'nın kuzey
uluslarının soğuk odalarında duvar resimlerinin yerini
tutan halılara merak sardı. Bu konuda araştırmalar
yaparken —neyi eline alırsa kendini iyicene ona vermek
gibi yaman bir özelliği de vardı— zamanın hoş, güzel
şeyleri nasıl mahvettiğini düşünerek üzüldü. Neyse ki
kendisi bundan kurtulmuştu. Yaz geçiyor, bir yaz daha
geliyor, sarı nergis kaç kere açıp soluyor, korkunç
geceler ayıplarının hikâyesini kaç kere yeniden
anlatıyordu, o hiç değişmiyordu. Hiçbir kış onun yüzünü
soldurmuyor, çiçek parlaklığını gidermiyordu. Maddî
şeyler öyle miydi ya! Nereye gitmişlerdi onlar? Yanık
tenli kızların Athena'ya adak olarak işledikleri o,
üzerinde tanrıların ejderlerle savaştığı, safran sarısı
büyük harmani neredeydi? Nero'nun Roma'da
Colosseum'un üstüne baştanbaşa yaydığı o kocaman
tiyatro örtüsü, üzerine yıldızlı bir gökyüzü ile dizginleri
yaldızlı beyaz küheylanların çektiği arabayı süren Apollo
işlenmiş o dev yelken nerede? Güneş Rahibi için
işlenmiş, üzerine bir şölende gereken bütün tatlıların,
etlerin serildiği o acayip sofra örtülerini görmeyi ne
kadar isterdi! Kral Chilperic'in üzerinde üç yüz altın arı
bulunan kefenini de görmek isterdi, Pontos piskoposunu
kızdıran o acayip harmanileri —“aslanlar, parslar, ayılar,
köpekler, ormanlar, kayalar, avcılar... Kısacası, bir
ressamın doğadan alabileceği ne varsa hepsinin resmi
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bulunan” harmanileri— de, vaktiyle Orleans'lı Charles'in
giydiği ceketi de. Bu ceketin kollarına “Öyle sevinçliyim
ki hanımefendi…” diye başlayan bir şiirin dizeleri
işlenmişti; sözlerin notaları da altın kılaptanla işlenmişti,
her nota da —o günlerde dört köşe yazıldığına göre—
dörder inciden meydana geliyordu.
Dorian Rheims'deki sarayda Burgonya kraliçesi Jeanne
için hazırlanan odayı anlatan yazıları okudu. Oda elle
işlenmiş bin üç yüz yirmi bir papağanla süslenmiş, kralın
armalarıyla, beş yüz altmış bir kelebekle bezenmişti;
kelebeklerin kanatlarına da, hepsi altın kılaptanla,
kraliçenin arması işlenmişti. Medici'lerin, Catherine'in,
kendisi için siyah kadifeden yapılmış, aylar, güneşler
serpilmiş bir sabah keyfi yatağı vardı. Yatağın perdeleri
Şam ipeklisindendi; altın, gümüş kılaptandan dokunmuş
bir zemin üzerine yapraklardan çelenkler işlenmişti;
uçları da boydan boya inci işlemeliydi. Bu yatak, gümüş
sırmadan dokunmuş bir kumaş üzerine kraliçenin siyah
kadifeden oyulmuş armasıyla süslü perdelerle kaplı bir
odadaydı. XIV. Louis'nin dairesinde, altın kılaptanla
işlenmiş, üç metre yüksekliğinde, kadın biçiminde, saçak
destekleri vardı. Lehistan kralı Sobjeski'nin hükümdar
yatağı, üzerine tellerle, firuzelerle Kuran'dan ayetler
işlenmiş, İzmir ipeklisindendi. Yatağın destekleri çok
güzel oymalarla süslü, gümüş yaldızlıydı; üzerine de
mineli, mücevherli sayısız madalyonlar oturtulmuştu. Bu
yatak Viyana önlerinde Türklerden alınmıştı. Cibinlik
kubbesinin tir-tir titreyen yaldızlarının altında eskiden
Muhammed'in sancağı dururmuş.
Dorian, böylece, tam bir yıl bulabildiği en güzel dokuma,
işleme örneklerini biriktirdi durdu: Altın kılaptandan ince
bir işle hurma yaprakları dokunmuş, üzerine renk renk
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parıldayan böcekkabukları işlenmiş Delhi muslinleri; bir
yanından bakınca öbür yanının görünmesi yüzünden
Doğu'da dokunmuş hava, akan su, akşam kırağısı gibi
adlarla anılan Dakka tülleri; Cava'dan gelme, acayip
şekiller işlenmiş kumaşlar; şatafatlı Çin perdelikleri;
kestane kızılı atlasla, açık mavi ipekliyle ciltlenmiş,
üzerine zambaklar, kuşlar, türlü şekiller işlenmiş kitaplar;
Macar iğnesi örülmüş oyadan tüller; sırma işlemeli
Sicilya kumaşları; sert ispanyol kadifeleri; sarı pullu
Gürcü işlemeleri; yeşilimtırak altın sırmalı, renk renk
kuşlarla süslü Japon Fukusa'ları.
Dorian'ın kilise elbiselerine karşı da özel bir merakı
vardı, din törenleriyle ilgili her şeye karşı olduğu gibi.
Evinin batıya bakan yanındaki iç balkona dizili duran,
sedir ağacından sandıklarda gerçekten Meryem Ana'nın
giydiği elbiselerden az bulunur birçok güzel parçalar
toplamıştı. Meryem, ardından koştuğu acılardan
yıpranmış, kendine ettiği işkenceden yaralanmış, bitik
vücudunu, solgun yüzünü gizleyebilmek için al kumaşlar,
güzel iç çamaşırları giymek, mücevher takmak
zorundaydı. Dorian'da al ipekle, altın kılaptanla işlenmiş
pek şatafatlı bir pelerin vardı. Üzerine altı yapracıklı
düzgün çiçekler ortasına oturtulmuş altın narlar
serpiştirilmişti, arkalarına da, her iki yanda, tohum gibi
ufak ufak incilerle ananaslar işlenmişti. Levha levha
ayrılmış altın işleme süslerde Meryem'in hayatından
sahneler verilmişti. Meryem'in taç giymesi de
kukuletanın üzerine renkli ipekle işlenmişti. On beşinci
yıl bir İtalyan işiydi bu.
Bir de yeşil kadife pelerin vardı, üzeri yürek biçiminde
öbek öbek kengel yapraklarıyla işliydi; bunlardan uzun
saplı beyaz beyaz çiçekler çıkıyordu ki bu çiçeklerin
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ayrıntıları gümüş kılaptanla, renkli billurlarla
belirtilmişti. Pelerinin bağında altın kılaptanla işlenmiş
bir melek başı vardı. Öbür işlemeler kırmızı-turuncualaca ipekle yapılmış, aralarına birçok ermişin, din
kurbanının madalyonları serpiştirilmişti. Bunların
arasında Ermiş Sebastian da bulunuyordu.
Dorian'da arkası haçlı kolsuz papaz elbiselerinden de
vardı, kimi kehribar rengi ipekliden, kimi mavi ipekli
üstüne sırma işlemeli, kimi de sırmalı sarı Şam
ipeklisinden. Bunlara, İsa'nın çektiği işkence, çarmıha
gerilişi sahneleri, aslanlar, tavuslar, daha başka süsler
işlenmişti. Ayrıca, lâlelerle, hezarenlerle, zambaklarla
süslü, beyaz atlastan, pembe ipekliden geniş kollu
cüppeler; mavi astarlı, al kadifeden mihrap perdeleri; bir
sürü kutsal eşya örtüsü, kâse örtüsü, İsa'nın bez üzerine
resimleri.
Bütün bu hazineler, o güzel evinde topladıklarının hepsi
ona birtakım unutma araçları olacaktı, kimi vakit
katlanamayacağı kadar ağır gelen korkudan bir mevsim
için kaçmanın yolları. Değişen çizgileri kendisine
hayatının gerçek çöküşünü gösteren o korkunç portreyi
çocukluğunun nice yıllarını geçirdiği bu ıssız kilitli
odanın duvarına kendi elleriyle asmış, üzerine de o allı,
sırmalı kumaşı perde gibi örtmüştü. Haftalarca oraya hiç
girmeyecek, o boyalı çirkin şeyi unutacak, eski tasasız
yüreğine, bulunmaz neşesine, kendini çılgınca hayata
verme huyuna yeniden kavuşacaktı. Sonra, birdenbire, bir
gece usulca evden çıkacak, Blue Gate Fields'in
yakınındaki o korkunç yerlere inecek, her şeyi
unutuncaya kadar, günlerce orada kalacaktı. Dönüp eve
gelince, resmin karşısına geçip oturacaktı. Bazen ona da,
kendine de tiksinti duyacaktı ama bazen de, günahın
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çekiciliğinin yarısı olan o benlik duygusuyla koltukları
kabaracak, kendisinin taşıması gereken yükü taşıyan şu
biçimsiz gölgeye gizli bir sevinçle bakıp gülümseyecekti.
Birkaç yıl sonra, İngiltere'den uzak kalmaya artık
dayanamadı, Trouville'de Lord Henry'yle birlikte
oturduğu köşkü de, kışları geçirdikleri, Cezayir'deki o
duvarla çevrili beyaz evi de sattı. Resimden bu kadar
uzak kalmak hoşuna gitmiyordu. Hayatının öylesine bir
parçasıydı o. Sonra, kapıya koca koca çubuklar
koydurmuştu ama yine de, kendisi yokken, odayı birinin
ele geçirmesinden korkuyordu.
Biliyordu: Resim onlara bir şey söylemeyecekti. Evet,
yüz böylesine bozulmuş, çirkinleşmişken, yine de resim
göze çarpacak kadar kendisine benziyordu, orası öyle
ama bundan ne öğrenebilirlerdi ki? Kendisini kınar gibi
konuşanların yüzüne güler geçerdi. Bu resmi o
yapmamıştı ki. Portre türlü ayıplarla dolu aşağılık bir
adam gibi görünüyorsa ona neydi? Gerçeği kendisi
söylese bile inanırlar mıydı ki?
Yine de korkuyordu. Nottinghamshire'deki konağında
kalırken, kendi dengi kibar gençlere ziyafetler verirdi.
Bunlar başlıca arkadaşlarıydı. Dorian'ın yaşayışı da,
çılgın şatafatıyla, göz kamaştırıcı parlaklığıyla, bütün ili
şaşırtırdı. İşte bu eğlentiler sırasında, kimi zaman,
misafirlerini bırakır, kapı kurcalandı mı, resim yerinde
duruyor mu, diye bakmaya şehre koşardı. Ya çaldılarsa?
Bunu düşününce bile korkudan ürpertiler geçiriyordu. O
zaman sırrını bütün dünya öğrenirdi. Belki de bütün
dünya daha şimdiden kuşkulanıyordu bundan. Çünkü
birçok kişi ona hayran kalıyorsa da, küçümseyenler de az
değildi. West End'deki bir kulüpten neredeyse
kovuyorlardı. Oysa gerek soyluluğu, gerekse toplum
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içindeki durumu bakımından bu kulübe üye olmak
hakkıydı. Anlattıklarına göre, bir keresinde de, bir
arkadaşı onu Churchill Kulübü'ne götürünce, sigara
salonundan içeri girer girmez, Benvick Dükü ile bir kişi
daha, pek göze çarpar bir biçimde ayağa kalkıp dışarı
çıkmışlar.
Yirmi beş yaşını aştıktan sonra, onun üzerine birtakım
tuhaf hikâyeler anlatılmaya başlanmıştı. Söylendiğine
göre, Whitechapel'in ücra köşelerindeki aşağılık bir
meyhanede yabancı gemicilerle görmüşler; hırsızlarla,
kalpazanlarla işbirliği yapıyormuş, bunların çevirdikleri
işlerin sırlarını biliyormuş. O akıl, sır ermez ortadan
kaybolmaları dillere düşmüştü. Yeniden kalabalık
arasında göründüğünde, herkes ya köşelerde birbiriyle
fısıldaşıyor, ya burun büküp geçiyor, ya da sırrını
öğrenmeyi kafalarına koymuşlar gibi soğuk, araştırıcı
bakışlarla gözlerini ona dikiyorlardı.
Bu küçümsemelere, hafife almaya kalkmalara kendisinin
aldırdığı yoktu elbet. Birçok kişilere göre de, onun bu boş
verici hali, tatlı çocuksu gülümseyişi, üzerinden hiç
gitmeyeceğe benzeyen o yaman gençliğin sonsuz cana
yakınlığı kendisine sürülen karalara yeterince bir karşılık
vermiş oluyordu. Evet, onun üzerine söylenenler,
birçoğuna göre, yalandan başka bir şey değildi. Yalnız,
gözden kaçmayan bir şey vardı: Onunla pek içli-dışlı
olanların kimisi, bir süre sonra, kendisinden kaçmaya
bakıyordu. Ona çılgınca hayran olan, uğruna her türlü
toplum yasağını çiğnemeyi göze almış, kurallara meydan
okumuş kadınların o içeri girer girmez utançtan ya da
korkudan benizleri atıyordu.
Yine de bu ağızdan ağıza dolaşan rezaletler birçoğunun
gözünde Dorian Gray'in o acayip, tehlikeli çekiciliğini
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ancak artırıyordu. Büyük serveti onu bir bakıma
koruyordu. Toplum —hiç olmazsa, uygar toplum— hem
zengin, hem çekici kişilerin aleyhinde hiçbir şeye kolay
kolay inanmaz. İçinde öyle bir duygu vardır ki
davranışlar ahlâktan daha önemliymiş gibi gelir. Ona
göre, en yüksek saygıdeğerlik bile insanın iyi bir aşçısı
olmasından daha önemli değildir. Sonra, ne de olsa, “Size
kötü bir akşam yemeği yediren, kötü şarap içiren adama
özel hayatında hiçbir suç kondurulamaz” demek pek
zayıf bir avutmadır. Bu konu üzerindeki bir tartışmada
Lord Henry'nin dediği gibi, ılık bir yemeğin kusurunu
başlıca erdemler bile kapatamaz. Bu görüş belki de
üzerinde hayli durulmaya değer. Çünkü iyi bir toplumun
kuralları da sanatın kurallarıyla birdir, ya da bir
olmalıdır. Bunun için, biçim kesin olarak gereklidir.
Toplumda bir törenin, gerçek dışılığı kadar, ağırbaşlılığı
da bulunmalıdır; şairane bir oyunun yapmacık niteliğiyle
bu gibi oyunları bize hoş gösteren inceliği, güzelliği
bağdaştırmalıdır. İçtenlik böylesine korkunç bir şey mi?
Değil bence... Kişiliklerimizi çoğaltmamıza yarayacak
bir yoldur ancak.
Daha doğrusu, Dorian Gray'in görüşü buydu. İnsandaki
Ben'i yalın, değişmez, güvenilir, tek bir şey gibi
görenlerin sıradan ruh anlayışlarına şaşıyordu. Ona göre,
insan bin bir çeşit hayatı, bin bir çeşit duygusu olan, türlü
biçimlerde karmaşık bir yaratıktı; içinde babadan,
dededen kalma tuhaf tuhaf düşünceler, tutkular vardı;
teninde de ölmüşlerin korkunç hastalıklarının
kalıntıları…
Dorian Gray köydeki evinin o sıkıcı, soğuk resim
salonunda dolaşıp, damarlarında kanlarını taşıdığı
kimselerin çeşitli portrelerine bakmaktan pek hoşlanırdı.
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İşte Philip Herbert. Francis Osborne “Kraliçe Elizabeth'le
Kral James'in Saltanatları üzerine Anılar” adlı kitabında
onu anlatırken “hoş yüzü dolayısıyla Saray'da pek sevgi
görürdü; ne var ki yüzü ona uzun süre arkadaşlık etmedi”
der. Dorian Gray arada bir Philip Herbert'in bu gençlik
hayatını mı sürüyordu yoksa? Acayip bir zehirli böcek
vücuttan vücuda geçmiş de en sonunda ona mı gelmişti?
O bozulan güzelliği içten içe sezmişti de onun için mi
Basil Hallward'un odasında birdenbire, hemen hemen
ortada hiçbir neden yokken o çılgınca dua —hayatını
böylesine değiştiren dua— ağzından çıkmıştı?
İşte şurada da Sir Anthony Sherard duruyordu: Arkasında
al üzerine sırma işlemeli dar bir ceket, üzerinde
mücevherlerle süslü bir pelerin, kollarda sırmalı fırfırlar;
savatlı gümüş zırhı da ayaklarının dibine yığılmış. Bu
adamdan Dorian'a neler kalmıştı? Napolili Giovanna'nın
sevgilisi ona birtakım günahlar, ayıplar mirası mı
bırakmıştı? Dorian'in yaptıkları onun çekindiği şeylerin
gerçekleşmesi miydi yoksa?
Şurada da, rengi atan bezden, bir kadın gülümsüyordu;
yüzünde hotozlu peçe, belinde incili kemer, arkasında
kolları yırtmaçlı pembe bir elbise. Sağ elinde çiçek vardı,
sol eliyle de beyaz, pembe güllerle süslü mineli bir
gerdanlık tutuyordu. Yanındaki masanın üzerinde bir
mandolinle bir elma duruyordu. Sivri uçlu ufacık
ayakkabılarının üzerinde kelebek biçimi bağlanmış geniş
şeritler vardı. Dorian onun hayatı, sevgilileri üzerine
anlatılan tuhaf hikâyeleri bilirdi. Kendisi de bir bakıma
ona mı çekmişti? Ağır kapaklı badem gözler ona merakla
bakar gibiydi.
Ya şu saçları pudralı, yüzüne yer yer şerit yapıştırılmış
George Willoughby'ye ne dersiniz? Ne korkunç bir
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görünüşü vardı! Yüzü durgun, soğuktu; şehvetli
dudakları küçük görür gibi bükülmüştü. İnce dantelden
fırfırlar yüzükler içindeki zayıf, sarı ellerin üzerine
dökülüyordu. On sekizinci yüzyılın züppelerinden
biriymiş, gençliğinde de Lord Ferrars'ın ahbabıymış.
Ya ikinci Lord Beckenham'a ne demeli? Naip Prens'e en
çılgın günlerinde arkadaşlık etmiş, Bn. Fitzherbert'le gizli
evlenmesinde şahitlerden biri oymuş. O kestane kızılı
perçemleriyle, yukarıdan bakan, herkesi küçük görür gibi
duruşuyla ne mağrur, ne hoş bir hali vardı! Dorian'a
ondan ne gibi bir tutku miras kalmıştı acaba? Herkes onu
düşük bir adam gibi görürmüş. Carlton Konağı'nda
âlemler yaparmış. Göğsünde Dizbağı nişanının yıldızı
parlıyordu.
Yanında da karısının portresi asılıydı: Karalar içinde,
soluk benizli, ince dudaklı bir kadın. Dorian'ın
damarlarında onun kanı da dolaşıyordu. Ne tuhaf!
Sonra, annesi... Lady Hamilton yüzlü; dudakları şaraba
batmış, ıslak. Dorian ondan kendisine neler geçtiğini
biliyordu. Güzelliğini, başkalarının güzelliğine
tutkunluğunu hep ondan almıştı. Annesi, arkasında
Bacchus rahibelerinin o bol entarisiyle, ona
gülümsüyordu. Saçlarında asma yapraklan vardı.
Elindeki kupadan allar dökülüyordu. Resimdeki ışıltılar
sönükleşmişse de gözler gene, derinlikleriyle, renklerinin
parlaklığıyla, yaman bakıyordu. Dorian nereye giderse bu
gözler de oraya çevriliyor gibiydi.
Bununla birlikte, insanın kendi soyunda olduğu gibi,
edebiyatta da dedeleri, nineleri vardı ki belki yüz
benzerliği bakımından da, yaradılış bakımından da
birçoğu daha yakındı; hele etkilerini insan daha kesin
olarak duyardı. Kimi vakit Dorian Gray'e öyle geliyordu
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ki bütün tarih kendi hayatından başka bir şey değildi
sanki… Gerçekten yaşadığı değil; hayalinin ona yaşattığı
hayat; beynindeki, damarlarındaki hayat... Ona öyle
geliyordu ki dünya sahnesinden gelmiş geçmiş, günahı
öylesine çekici, kötülüğü öylesine incelik dolu hale
getiren bütün o korkunç acayip yaratıkların hepsini
tanımıştı. Anlaşılmaz bir biçimde, onların hayatı kendi
hayatıydı sanki.
Bu tuhaf duygu Dorian'ın hayatını öylesine etkilemiş olan
o yaman romanın kahramanında da vardı. Yedinci
bölümde anlatır: Tiberius olmuş, yıldırım çarpmasın
deye, başında defne dallarından bir çelenkle, çevresinde
de cüceler, tavuslar böbürlene böbürlene gezinir, kavalcı
kolcunun kırbaç atmasının taklidini yaparken, Capri'de
bir bahçede oturmuş, Elephantis'in o ayıp kitaplarını
okumuş; Caligula olmuş, yeşil gömlekli binicilerle,
ahırlarında, kadeh tokuşturmuş, göğsü mücevherli bir
örtüyle kaplı atla birlikte fildişi bir yemlikten yem yemiş;
Domitianus olmuş, hayatın bütün nimetlerini elde etmiş
kimselerin uğradığı can sıkıntısı, o korkunç ‘taedium
vitae’ içinde bunalarak, gözlerini korkuyla açmış,
ömrüne son verecek hançerin yansımasını arayarak,
mermer aynalar dizili bir geçitten yürümüş; oyun
alanındaki kızıl kanlı sahneleri duru bir zümrütten
seyretmiş, sonra da, gümüş ayakkabılı katırların çektiği
incili, al atlaslı bir tahtırevanda, Nar Sokağı'ndan Altın
Ev'e gitmiş, yoldan geçerken adamların Nero'ya “Yaşa!”
diye bağırdıklarını duymuş; Elagabalus olmuş, yüzünü
renk renk boyamış, kadınlar arasında iplik bükmüş;
Kartaca'dan Ay'ı almış getirmiş, esrarlı bir törenle
Güneş'le evlendirmiş.
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Dorian bu hayal dolu bölümü bir daha, bir daha okudu.
Onun arkasından gelen iki bölümü de öyle... Bu iki
bölümde, acayip duvar halıları, ustaca işlenmiş mineler
gibi, Günah'ın, Kan'ın, Yıpranma'nın çirkinleştirdiği, ya
da çılgınlaştırdığı kimselerin hem korkunç, hem güzel
biçimleri çiziliyordu: Milano Dükü Filippo karısını
kesmiş, sonra da dudaklarına al bir zehir sürmüş,
sevgilisi ölünün üzerine kapanınca dudaklarından ölüm
emsin diye... İkinci Paolo diye tanınan Venedikli Pietro
Barbi öyle kendini beğenmiş bir adammış ki Formosus
olmak peşindeymiş; iki yüz bin florin değer biçilen
külahını korkunç bir günah karşılığında almış. Gian
Maria Visconti tazılara adamları kovalatırmış;
öldürülünce, kendisini eskiden pek sevmiş bir sokak
kadını onun ölüsünün üzerine güller serpmiş. Sonra,
beyaz atı üzerinde Borgia geliyordu; yanında da, yine at
üzerinde, Kardeş Katili; pelerinine Perotto'nun kanı
bulaşmış. Sonra, IV. Sixtus'un oğlu, gözbebeği,
Floransa'nın genç kardinal piskoposu Pietro Riario da
vardı; güzelliğinin ölçüsüne ancak hovardalığı erişirmiş;
Aragon'lu Leonora'yı allı, beyazlı ipeklilerle süslü, su
perileriyle, orman perileriyle dolu bir odaya almış,
ziyafette Ganümedes, ya da Hülas gibi şarap sunsun diye
de bir çocuğu yaldızlara bulamış. Ezzelin'in de
üzüntüsünü ancak birinin ölümünü seyretmek
giderebilirmiş; kimi adam nasıl kızıl şarap severse o da
kızıl kana tutkunmuş... Şeytan'ın oğluymuş, babasıyla
onun ruhu üzerine kumar oynarken ona bile hile yapmış.
Giambattista Cibo'ya gelince, bu da, alay olsun diye,
Günahsız adını almış; bir Yahudi hekim onun uyuşuk
damarlarına üç delikanlının kanını aşılamış. Isotta'nın
sevgilisi Sigismondo Malatesta da, Rimini Beyi de bunlar
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arasındaydı. Rimini Beyi Polyssena'yı havluyla boğmuş,
Este'li Ginevra'ya zümrüt kadehten zehir içirtmiş, utanç
verici bir tutku uğruna Hıristiyanlar için bir kilise
yaptırmış; ahali onu Tanrı'nın da, insanın da düşmanı
sayıp tahtadan benzerini yapmışlar, Roma'da yakmışlar.
VI. Charles kardeşinin karısını öyle çılgıncasına severmiş
ki, delireceğini ona bir cüzamlı önceden haber vermiş;
nitekim öyle olmuş, beyni hastalanmış, acayipleşmiş;
ancak Aşk, Ölüm, Delilik resimleri bulunan Arap kartları
gösterilince yatışıyormuş. Bir de Grifonetto Baglioni
vardı; işte mum gibi deri ceketiyle, mücevherli başlığıyla,
kengel otunu andıran perçemleriyle orada duruyor.
Astorre'yi yeni evlendiği karısıyla birlikte, Simonetto'yu
uşağıyla birlikte öldürmüş. Öyle yakışıklı adammış ki
Perugia'da meydanda can çekişirken, ona diş bileyenler
bile ağlamaktan kendilerini alamamışlar; Atalanta da, ona
lanet okumuşken, yine de bağışlamış.
Hepsinin korkunç bir büyüleyici yanı vardı. Geceleri
Dorian'ın rüyasına giriyorlar, gündüz de hayalini altüst
ediyorlardı. Yeniden Doğuş çağında tuhaf tuhaf
zehirleme yolları bilirlermiş... Miğferle, meşaleyle
zehirleme; işlemeli bir eldivenle, mücevherli bir
yelpazeyle zehirleme; yaldızlı bir koku topağıyla
zehirleme; kehribar bir zincirle zehirleme. Dorian Gray
de bir kitapla zehirlenmişti. Kötülükleri ancak kendisinin
güzellik kavramını gerçekleştirebileceği bir yol olarak
görüyordu...
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Kasımın dokuzuydu, otuz sekizinci doğum gününden bir
gün önce... Bunu sonradan sık sık hatırlamıştır. Saat on
bire doğru, yürüyerek eve dönüyordu. Lord Henry'nin
evinden geliyordu. Akşam yemeğini orada yemişti. O
gece hava soğuk, sisli olduğu için, ağır kürklere
sarınmıştı. Grosvenor Meydanı'yla Güney Audley
Caddesi'nin köşesinde yanından bir adam geçti. Siste,
kurşuni kaputunun yakasını kaldırmış, hızlı hızlı
yürüyordu. Elinde çanta vardı. Dorian tanıdı onu. Basil
Hallward'du. Bir korkuya kapıldı; nedenini kendi de
bilmiyordu. Tanıdığını belli edecek bir harekette
bulunmadı, evinden yana, hızlı hızlı yürüdü.
Basil de onu görmüştü. Dorian önce onun yaya kaldırımı
üzerinde durduğunu duydu, sonra arkasından seğirttiğini.
Biraz sonra eli omzundaydı.
— “Dorian! Aman, ne mutlu bana! Ta saat dokuzdan beri
senin kitaplıkta oturdum bekledim. En sonunda uşağa
acıdım. Pek yorgundu. Beni uğurlarken, ona da: “Sen de
git artık yat.” dedim. Gece yarısı treniyle Paris'e
gidiyorum. Gitmeden önce seni görmeyi çok istemiştim.
Yanımdan geçerken, tanıdım seni... Daha doğrusu,
paltonu... Yalnız, pek emin değildim. Sen beni tanımadın
mı?”
— “Bu siste mi, Basil'ciğim? Grosvenor Meydanı'nı bile
tanıyamıyorum, ayol! Benim ev şuralarda bir yerde
olacak ama onu da bulabilecek miyim bilmem.
Gidiyorsun demek? Bak buna çok üzüldüm, sanki yıllar
geçti seni görmeyeli… Neyse, yakında dönersin, değil
mi?”
— “Hayır, altı ay İngiltere'den uzak kalacağım. Niyetim
Paris'te bir yer tutup kapanmak. Kafamda büyük bir
resim tasarlıyorum, onu bitirinceye kadar. Yalnız,
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kendimden söz edecek değildim sana. İşte senin evin
kapısındayız. Biraz geleyim. Sana anlatacaklarım var.”
Dorian Gray, basamakları çıkıp kapıyı anahtarla açarken,
gevşek bir tavırla: “Çok memnun olurum ama trenini
kaçırmaz mısın?” dedi.
Sokak lambasının ışığı sisi delmeye uğraşıyordu. Basil
saatine baktı.
— “Bol bol vaktim var.” dedi. “Tren on ikiyi çeyrek
geçe... Saat daha on bir. Doğrusunu istersen, kulübe
gidiyordum sana bakmaya. Yük için falan bekleyecek
değilim, ağır şeyleri önceden yolladım. Yanımda bir bu
çanta var. Victoria İstasyonu'na yirmi dakikada kolayca
giderim.”
Dorian ona şöyle bir bakıp gülümsedi.
— “Kibar bir ressamın yol kılığına bak hele! Elinde
körüklü çanta, arkasında da kaput! Gir içeri, yoksa eve
sis dolacak. Sonra, sakın ciddi bir şey konuşma.
Bugünlerde hiçbir şeyin ciddî yanı yok. Varsa bile,
olmamalı.”
Basil Hallward, içeri girerken, başını iki yana salladı,
Dorian'ın arkasından kitaplığa geçti. Önü açık geniş
ocakta odunlar alev saçıyordu. Lambalar yanıyordu. Ufak
bir kakmalı masanın üzerinde, ağzı açık, Hollanda işi
gümüş bir içki kabı duruyordu, yanında da soda boşaltma
şişeleriyle birkaç da kesme camdan geniş bardak.
— “Görüyorsun ya, Dorian, senin uşak bana yabancılık
çektirmedi. Her istediğimi verdi, senin o ucu altın
yaldızlı sigaralarından bile... Pek konuksever biri... Senin
o eski Fransız'dan daha çok hoşlandım ben bundan. Ha,
sahi, ne oldu o Fransız?”
Dorian omuzlarını kaldırdı.
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— “Lady Radley'in hizmetçisiyle evlenip onu İngiliz
terzisi diye Paris'e yerleştirdi sanırım. Anglomanie
(İngilizseverlik) orada pek modaymış şimdi. Şu
Fransızlar ne deli şeyler, öyle değil mi? Neyse, biliyor
musun, hiç de kötü bir uşak değildi. Hiç sevmezdim ama
bir şikâyetim de yoktu, insan sık sık garip şeyler düşünür.
Gerçekten, bana çok bağlıydı, giderken de pek üzülmüşe
benziyordu. Bir konyak-soda daha? Yoksa Ren şarabıyla
madensuyu mu? Ben hep ondan içerim. Yan taraftaki
odada olsa gerek.”
Ressam, şapkasıyla kaputunu çıkarıp, köşeye koyduğu
çantasının üzerine atarken: “Sağ ol, başka içmeyeceğim.”
dedi. “Şimdi ciddi konuşmak istiyorum seninle, azizim.
Kaşlarını çatma öyle! İşi benim için daha da
zorlaştırıyorsun.”
Dorian, kendini bir divana atarak, o küstah haliyle: “Ne
var, ne olmuş?” diye haykırdı. “Umarım benimle ilgili
değildir. Bu gece kendimden bıktım ben. Başka biri
olmak isterdim.”
Basil Hallward, o ağır, derin sesiyle: “Seninle ilgili.”
dedi. “Bunu da, sana söylemek zorundayım. Topu topu
yarım saatini alacağım.”
Dorian içini çekti, bir sigara yaktı.
— “Yarım saat!” diye mırıldandı.
— “Çok bir şey istemiyorum senden, Dorian. Sırf senin
iyiliğin için konuşuyorum, bunu da unutma. Bilmen de
iyi olur bence. Londra'da senin için çok korkunç şeyler
anlatıyorlar.”
— “Hiçbirini öğrenmek istemiyorum. Başkalarıyla ilgili
dedikodulara bayılırım ama benimle ilgili dedikodular
ilgilendirmez beni. Yeni bir yanı yoktur çünkü.”
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— “İlgilendirmeli, Dorian. Her kibar bey adının iyiye
çıkmasını ister. Senden aşağılık, düşük biri olarak laf
edilsin istemezsin sanırım. Elbette ki toplum içinde iyi
bir durumun var, servetin var, falan... Ama sonuçta,
toplum içindeki iyi bir durumla servetle bitmez iş. Bak
sana söyleyeyim: Bu söylenenlerin hiçbirine
inanmıyorum ben. Daha doğrusu, seni görünce
inanamıyorum. Günah öyle bir şeydir ki adamın alnından
okunur. Saklanamaz. Gizli kusurlar diye bir şeyden söz
ederler. Yoktur öyle şey. Zavallı bir adamın kötü bir
huyu varsa, ağzının çizgilerinden, gözkapaklarından,
hatta ellerinin biçiminden belli olur. Geçen yıl biri geldi
bana —adını söylemeyeceğim ama tanırsın— resmini
yaptırmaya. Daha önce hiç görmemiştim, sözü edildiğini
hiç duymamıştım; o günden beri çok duydum. Çok büyük
bir para teklif etti. Yanaşmadım. Parmaklarının
biçiminde öyle bir şey vardı ki hiç beğenmedim. Şimdi
biliyorum, yanılmamışım. Korkunç bir yaşayışı var.”
“Sen ise, Dorian... Öyle saf, aydınlık, temiz bir yüzün,
öylesine bozulmamış bir gençliğin var ki senin aleyhinde
söylenen hiçbir şeye inanamam. Yalnız, seni pek seyrek
görüyorum, artık bana hiç gelmez oldun. Senden uzak
kaldıkça, senin için söylenen o çirkin şeyleri de
duydukça, ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen bir kulüpten
içeri girince Berwick Dükü gibi bir adam niçin kalkıp
dışarı çıkıyor, Dorian? Londralı kibar kişilerin birçoğu
niçin sana hiç gelmiyor, seni evlerine çağırmıyorlar?
Lord Staveley'le çok iyi ahbaptın. Geçen hafta yemekte
rastladım. Konuşurken, Dudley'deki sergiye verdiğin
minyatürler dolayısıyla adın geçti. Staveley dudak büktü,
“Çok ince bir sanat zevki olabilir ama o öyle biri ki temiz
bir kızın tanıması, namuslu bir kadının bir odada birlikte
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oturması yakışık almaz.” dedi. Senin arkadaşın olduğumu
hatırlattım, “Ne demek istiyorsunuz?” diye sordum.
Söyledi. Herkesin yanında söyledi. Korkunç bir şeydi bu
söylediği!”
“Arkadaşlığın gençler için neden bu kadar uğursuz
oluyor? Muhafız Alayı'ndaki o zavallı delikanlı kendini
öldürdü. Sen onun çok yakın arkadaşıydın. Sir Henry
Ashton, adı lekelendiği için, İngiltere'den kaçmak
zorunda kaldı. Onunla içtiğiniz su ayrı gitmeyen
arkadaştınız. Ya Adrian Singleton'in düştüğü korkunç
duruma ne dersin? Ya Lord Kent'in tek oğlunun meslek
hayatının mahvolması? Dün babasına rastladım Saint
James Caddesi'nde. Utançtan, üzüntüden bitmişti. Ya şu
genç Perth Dükü? Nasıl bir hayata sürüklenmiş
bulunuyor! Hangi kibar kişi onunla arkadaşlık kurar
artık?”
Dorian Gray, dudağını dişleyerek, sesinde derin bir hor
görüşle: “Yeter, Basil!” dedi. “Bilmediğin şeylerden söz
ediyorsun. “Sen içeri girince Berwick niçin dışarı çıktı?”
diye soruyorsun. O benim hayatımla ilgili bir şeyi bildiği
için değil, ben onun hayatıyla ilgili her şeyi bildiğim
için... Damarlarında öyle bir kan varken defteri temiz
olabilir mi? Henry Ashton'ı, Perth Dükü'nü bana
soruyorsun. Birine kötü alışkanlıklarını, öbürüne
hovardalıklarını ben mi öğrettim? Kent'in deli oğlu
karısını sokaklarda bulmuşsa bana ne? Adrian Singleton
bir faturanın üzerine arkadaşının adını yazmışsa bana ne?
Ben onun bekçisi miyim?”
“İngiltere'de ahali nasıl dedikodu çıkarır, bilirim ben.
Orta tabaka, akşam yemeğinde tıka-basa karınlarını
doyururlarken, sofra başında ahlâk konusundaki
önyargılarını savururlar, kibar çevrelerle ilişkileri varmış
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gibi görünmek için de, yüksek tabakanın ahlâksızlıkları
dedikleri şeyleri aralarında fısıldaşıp dururlar, kara
sürdükleri kimseler için açık-saçık sözler kullanırlar. Bu
memlekette bir adamın üstün bir durumu, biraz da kafası
var mı, ahalinin onu diline dolamasına yeterlidir bu...
Peki, namusluluk taslayan bu kimselerin kendileri nasıl
bir hayat sürerler? İkiyüzlülüğün doğduğu topraklarda
yaşadığımızı unutuyorsun, azizim.”
Basil Hallward: “Mesele bu değil, Dorian!” diye bağırdı.
“İngiltere kötü bir yer, İngiliz toplumu berbat, bunu
biliyorum. Senin iyi bir insan olmanı da işte bunun için
istiyorum. İyi bir adam olamadın sen. Bir insanı
arkadaşları üzerindeki etkilerine göre yargıya vurmakta
hakkımız vardır. Öyle görünüyor ki senin arkadaşların
bütün şeref, iyi huyluluk, saflık düşüncelerini
kaybediveriyorlar. Sen onlara hep zevk çılgınlığı
aşıladın. Hepsi aşağılara yuvarlandılar. Sen sürükledin
onları oraya. Evet, sen sürükledin onları; öyleyken, şimdi
güldüğün gibi, gülebiliyorsun. Dahası da var. Biliyorum,
Harry'yle birbirinizden ayrılamıyorsunuz. Başka bir şey
için değilse bile, sırf bunun için, onun kız kardeşinin
adını her kapıyı açan anahtar olarak kullanmamalısın.”
— “Dikkat et, Basil, çok ileri gidiyorsun!”
— “Söyleyeceğim, sen de dinleyeceksin. Dinleyeceksin!
Sen Lady Gwendolen'le tanışıncaya kadar, ona kimse toz
konduramazdı. Şimdi Londra'da bir tek kendini bilen
kadın var mı ki Park'ta onunla birlikte araba gezintisine
çıkabilsin? Çocuklarını bile onun yanında oturtmuyorlar,
yahu! Sonra, daha başka şeyler de anlatıyorlar... Gün
doğarken biçimsiz evlerden gizlice sıvıştığını, başka
kılıklarda Londra'nın en aşağılık meyhanelerine girdiğini
görmüşler. Bu söylentiler doğru mu? Doğru olabilir mi?
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İlk işittiğimde güldüm. Şimdi işittikçe ürpertiler
geçiriyorum. Ya köydeki evine, orada sürdüğün hayata
ne dersin?”
“Senin için neler söylüyorlar, bilmiyorsun, Dorian. Sana
öğüt verecek değilim demeyeceğim. Hatırlarım, bir gün
Harry öyle demişti: Akıl hocalığına kalkan herkes sözün
başında “Sana öğüt verecek değilim” der, sonra da
sözünü tutmazmış. Öğüt vermek istiyorum ben sana.
Öyle bir hayat sürmelisin ki seni herkes saysın. Bunu
istiyorum ben. İyi, temiz bir adın olsun istiyorum. Düşüp
kalktığın o korkunç insanlardan kurtulmanı istiyorum.”
“Omuz silkme böyle... Bu kadar boş vermiş olma.
İnsanlar üzerinde yaman bir etkin var. İyi bir etki olsun
bu, kötü bir etki değil. İçli-dışlı olduğun herkesin
ahlâkını bozuyormuşsun, bir evden içeri girdiğin zaman,
oraya arkandan şu ya da bu bakımdan utanılacak bir şey
geliyormuş, öyle diyorlar. Öyle mi, değil mi,
bilmiyorum. Nereden bilirim ki! Öyle diyorlar işte! Bana
öyle şeyler anlattılar ki yalan denemez. Lord Gloucester,
Oxford'dayken, benim en yakın arkadaşlarımdan biriydi.
Geçenlerde bana bir mektup gösterdi. Karısı
Meltone'daki köşkünde tek başına ölürken yazmış. Ben
ömrümde böyle korkunç bir itiraf görmedim. İçinde senin
adın geçiyordu. “Saçma!” dedim. “Dorian'ı ben iyi
tanırım, böyle bir şey yapamaz!” dedim. Seni tanıyor
muyum? Seni tanıyor muyum acaba? Bunun karşılığını
vermeden önce, senin ruhunu görmem gerek.”
Dorian Gray, divandan birdenbire doğruldu. Korkudan
kül gibi kesilmişti.
— “Ruhumu mu görmen gerek?” diye haykırdı.
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Basil Hallward, sesinde derin bir üzüntüyle, ağır ağır:
“Evet,” dedi, “ruhunu görmek. Ne var ki onu ancak Tanrı
görebilir...”
Delikanlının dudaklarından acı bir alay kahkahası koptu.
Sonra, masadaki lambalardan birini kaparak: “Kendi
gözlerinle görebilirsin, hem de bu gece!” dedi. “Gel.
Senin kendi eserin... Niye görmeyecekmişsin? Sonra da,
istersen, bütün dünyaya yayarsın. Kimse inanmayacaktır.
Sözüne inanırlarsa, bundan dolayı beni daha da çok
beğeneceklerdir. Çağımızı ben senden daha iyi tanırım,
sen bu konuda uzun uzun laflar edersen et. Gelsene.
Bozulma üzerine hayli konuştun. Şimdi karşı karşıya
geleceksin.”
Ağzından çıkan her sözde çılgınca bir gurur var gibiydi.
O çocuksu arsız haliyle, ayağını yere vuruyordu. Sırrını
bir başkası da öğrenecek, bütün suçlarının kökü olan
portreyi çizen yaptığının korkunç hatırasının yükünü
ömrünün sonuna kadar taşıyacak diye çılgın bir sevinç
duyuyordu.
Basil'e biraz daha yaklaşarak, gözlerini onun sert bakışlı
gözlerinin içine dikerek: “Evet, ruhumu göstereceğim
sana!” dedi. “Senin yalnız Tanrı görebilir sandığın şeyi
göreceksin.”
Basil de gözlerini ona dikerek baktı.
— “Günaha giriyorsun, Dorian!” diye haykırdı.
“Söyleme böyle şeyler. Korkunç sözler bunlar, bir
anlamları da yok.”
Dorian: “Öyle mi?” dedi, tekrar kahkaha attı.
— “Bence öyle. Demin söylediklerime gelince, senin
iyiliğin için söyledim. Bilirsin, sana çok bağlı bir
arkadaşınımdır.”
— “Dokunma bana! Lafını tamamla.”
187

Ressamın yüzü birdenbire acıyla kıvrandı. Bir ara hiçbir
şey söylemeden öyle durdu. Sonra korkunç bir acıma
duygusuna kapıldı. Öyle ya, Dorian'ın hayatına
karışmaya ne hakkı vardı? Çocukcağız söylenenlerin
binde birini bile yapmış olsa kim bilir ne acı çekmişti!
Basil kendini toparladı, ocağa doğru gitti, orada durdu,
buzu andıran külleriyle, içten içe püsküren alevleriyle
yanan kütüklere gözlerini dikti.
Delikanlı, sert, duru bir sesle: “Bekliyorum, Basil!” dedi.
Basil topuklarının üzerinde döndü.
— “Söyleyeceğim şu!” diye haykırdı. “Sana kondurulan
bu korkunç suçlara karşılık bir şey söylemelisin bana.
“Baştan sona hepsi yalan!” dersen, inanırım. “Yalan!” de,
Dorian, “Yalan!” de. Ne acı çekiyorum, anlamıyor
musun? “Kötü bir insanım, ahlâkım bozuldu, utanç
duyulacak şeyler yaptım!” deme sakın bana, ne olur!”
Dorian Gray gülümsedi. Dudaklarında karşısındakini hor
görür gibi bir kıvrım belirmişti. Sakin bir tavırla: “Gel
yukarı, Basil.” dedi. “Günü gününe hatıra defteri
tutuyorum; bu defter de, yazıldığı odadan hiç dışarı
çıkmaz. Gelirsen, sana gösteririm.”
— “İstiyorsan, gelirim, Dorian. Treni kaçırdım ama zarar
yok. Yarın giderim. Yalnız, bu gece bir şey okumamı
isteme benden. Bütün istediğim, sorduğuma senden açık
bir karşılık almak.”
— “Yukarıda vereceğim sana bu karşılığı. Burada
veremem. Uzun bir şey okumak zorunda kalacak
değilsin.”
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Odadan çıktı, merdivenden yukarı çıkmaya başladı. Basil
de onun hemen ardından geliyordu. Ağır ağır
gidiyorlardı, insan geceleri hep öyle gider ya... Lamba
duvarlara, merdivene acayip gölgeler serpiştiriyordu.
Rüzgâr çıkmış, pencereler tıkırdıyordu.
Merdiven başına gelince, Dorian lambayı yere bıraktı,
cebinden anahtarı çıkararak kilidin içinde çevirdi. Alçak
bir sesle: “Mutlaka öğrenmek istiyorsun, öyle mi, Basil?”
diye sordu.
— “Evet.”
Dorian, gülümseyerek: “Bak, buna sevindim!” dedi.
Sonra, sesi biraz sertleşti. “Şu yeryüzünde benimle ilgili
her şeyi öğrenmeye hakkı olan tek kişi sensin. Benim
hayatımda senin sandığından daha çok yerin var.”
Lambayı yerden alarak, kapıyı açtı, içeri girdi.
Yanlarından soğuk bir hava akımı geçti, ışık bir ara
karaya yakın koyu turuncu bir alevle yerinden oynadı.
Dorian, lambayı masanın üzerine koyarken: “Gir içeri,
kapa kapıyı.” dedi.
Basil Hallward, şaşkın şaşkın, çevresine bakındı. Oda
yıllardan beri içinde kimse oturmamış gibiydi. Soluk bir
Felemenk duvar halısı, üzeri örtülü bir tablo, İtalyan işi
eski bir sandık, hemen hemen boş bir kitaplık...
Görünürde başka bir şey yoktu; bir de masayla iskemle...
Dorian Gray ocağın tablası üzerinde duran yarısı kalmış
bir mumu yakarken, Basil her yanın toz içinde olduğunu
gördü, halı da delik deşikti. Bir fare sürüne sürüne
duvardaki tahta kaplamanın ardına kaçtı. İçeride ıslak bir
küf kokusu vardı.
— “Demek insanın ruhunu yalnız Tanrı görebilir sence,
öyle mi, Basil? Çek şu örtüyü, benim ruhumu
göreceksin.”
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Bunları söyleyen seste soğuk, katı yürekli bir hava vardı.
Basil, kaşlarını çatarak: “Çıldırmışsın sen, Dorian, ya da
şaka yapıyorsun!” diye söylendi.
Delikanlı: “Çekmiyor musun örtüyü? Öyleyse ben
çekeyim!” dedi.
Örtüyü tutup çekti, yere savurdu. Ressam, odanın
loşluğunda, tablodan kendisine sırıtan o korkunç yüzü
görünce bir çığlık attı. Bu yüzdeki bakışta öyle bir şey
vardı ki Basil'in içini bir iğrenme, bir tiksinti bürüdü.
Olur şey değil! Dorian Gray'in yüzüydü ona bakan. Nasıl
bir korkunçluksa bu, hayranlık uyandıran o güzelliği
daha bütün bütün bozmamıştı. Seyrelen saçlarda yine de
birazcık altın tel, o şehvetli ağızda yine de biraz kızıllık
vardı. Hamurlaşmış gözlerde eski mavi renklerinin
güzelliğinden bir şeyler kalmış, kesme burun
deliklerinden, hoş biçimli boyundan soylu kıvrımlar daha
büsbütün silinmemişti. Evet, Dorian Gray'in kendisiydi
bu ama kim yapmıştı bu resmi? Basil kendisinin fırça
vuruşunu, kendi çizdiği çerçeveyi tanır gibi oluyordu.
Aklına gelen düşünce korkunçtu, ürktü. Şamdanı aldı,
kaldırıp resme doğru tuttu. Sol köşede, açık kızılboyayla,
uzun uzun harflerle yazılı, kendi adı vardı.
Kötü bir taklit, hınzırca, alçakça bir alaydı bu... O böyle
bir resim yapmış değildi. Ama resim onundu… Tanıdı,
kanı ateşken birden ağır bir buza çevrilmiş gibi oldu.
Kendi yaptığı resim! Bu da ne demekti? Niye değişmişti?
Döndü, hasta bir adamın bakışıyla, Dorian'a baktı. Ağzı
çarpıldı, dili kupkuru kesildi, tutulur gibi oldu. Elini
alnından geçirdi: Sırılsıklam ter içindeydi.
Delikanlı ocağın tablasına dayanmıştı, sahnede büyük bir
oyuncu oynarken oyuna dalanların yüzlerindeki o garip
halle onu seyrediyordu. Bu yüzde ne gerçek bir üzgünlük
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vardı, ne de gerçek bir sevinç. Seyircinin tutkusu vardı;
gözlerinde de belki bir üstün gelme ışıltısı. Ceketinden
çiçeği çıkarmış, kokluyor, ya da koklar gibi yapıyordu.
Basil Hallward, en sonunda: “Ne demek bu?” diye
haykırdı. Sesi kendi kulağına bile pek cırlak, pek acayip
gelmişti.
Dorian Gray, elindeki çiçeği ezerek: “Bundan yıllarca
önce, ben daha çocukken,” dedi, “benimle tanıştın, beni
pohpohladın, güzelliğimle böbürlenmeyi öğrettin bana.
Bir gün beni bir arkadaşınla tanıştırdın, o da bana
gençliğin ne yaman bir şey olduğunu anlattı, sonra da sen
güzelliğin ne yaman bir şey olduğunu ortaya koyan o
portreyi bitirdin. Bir ara bir çılgınlığa kapıldım —şimdi
bile bilmiyorum pişman mıyım, değil miyim— bir istekte
bulundum; belki de sen buna dua dersin...”
Basil: “Hatırlıyorum!” dedi. “O! Çok iyi hatırlıyorum.
Hayır! Olamaz! Bu oda rutubetli... Beze küf işlemiş.
Benim kullandığım boyaların içinde de biraz maden zehri
vardır. Diyorum sana, olmaz öyle şey!”
Delikanlı, pencereye doğru gidip alnını sisten
donuklaşmış cama dayayarak: “Nedir o olmayacak şey?”
dedi.
— “Onu yok ettim, demiştin sen bana.”
— “Yanılmışım. O beni yok etti.”
— “Benim yaptığım resim ha bu! İnanamıyorum!”
Dorian Gray, acı acı: “Sanatını göremiyor musun sen
bunda?” dedi.
— “Sanatım dediğin şeyde...”
— “Sen demiştin bunu...”
— “Kötü, utanılacak bir şey yoktu onda. Sen benim için
bir daha karşılaşamayacağım bir amaç, bir hayaldin. Bu
ise bir canavarın yüzü.”
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— “Ruhumun yüzü.”
— “Amanın! Neye tapınmışım ben! Gözleri şeytan
gözü!”
Dorian, çırpınır gibi bir davranışla: “Hepimizin içinde
Cennet de vardır, Cehennem de, Basil!” diye haykırdı.
Basil Hallward yeniden resme döndü, şöyle bir göz attı.
— “Eğer doğruysa...” diye bağırdı, “hayatını bu hale
getirdinse, seni çekiştirenlerin düşündüklerinden de kötü
olmuşsun demektir!”
Lambayı tekrar portreye doğru tuttu, gözden geçirdi.
Resmin yüzü hiç bozulmamışa benziyordu, onun
bıraktığı gibiydi. Görünüşe bakılırsa, bozukluk,
korkunçluk içeriden geliyordu. Bir iç hayatın yeniden
canlanması üzerine, günah cüzamları resmi için için
yiyordu.
Basil'in eli titredi, mum yuvasından yere düştü, yanarken
çıtırdamaya başladı. Ressam üzerine ayağını bastı,
söndürdü. Sonra kendini masanın yanındaki kamış
sandalyeye attı, ellerini yüzüne kapadı.
— “Ah, Dorian! Nasıl bir ders bu! Ne korkunç bir ders!”
Buna bir karşılık alamadı; yalnız, delikanlının pencerenin
yanında hıçkırdığını duyuyordu.
— “Yapma, Dorian, yapma!” diye mırıldandı.
“Çocukluğumuzda ne öğretmişlerdi bize? Şeytana
uydurma bizi! Günahlarımızı bağışla. Kötü
huylarımızdan kurtar bizi! derdik. Gel, yine öyle diyelim.
Kendini beğenmişliğinden dolayı ettiğin dua yerine geldi.
Pişmanlığından dolayı edeceğin dua da yerine gelir. Sana
çok aşırı tapındım. Bunun cezasını çekiyorum. Sen
kendine çok aşırı tapındın. İkimiz de cezamızı gördük.”
Dorian Gray ağır ağır döndü, yaşlarla buğulanmış
gözlerle ona baktı.
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— “İş işten geçti artık, Basil.” diye kekeledi.
— “Hiçbir zaman iş işten geçmiş değildir, Dorian. Gel,
diz çökelim, bakalım aklımıza bir dua gelecek mi? Şöyle
bir parça vardı, değil mi? Günahlarınız kıpkızıl da olsa,
ben kar gibi beyaz yaparım.”
— “Bu sözler bana artık hiçbir ifade etmiyor.”
— “Sus! Söyleme öyle! Yeterince günah işlemişsin. Şu
kör olası şey nasıl yan yan bakıyor bize, görmüyor
musun, yahu?”
Dorian Gray resme şöyle bir göz attı, birden içinde
Basil'e karşı önüne geçilmez bir hınç duydu; bu duyguyu
ona portredeki yüz aşılamıştı, şu sırıtan dudaklarıyla
fısıldamıştı, sanki içinde, avlanan bir hayvanın çılgın
öfkesi kaynadı, masada oturan şu adama karşı ömründe
kimseye duymadığı kadar derin bir tiksinti duydu. Çılgın
gibi çevresine bakındı. Karşısındaki yağlıboya sandığın
üzerinde bir şey parıldıyordu. Gözleri ona dikildi.
Biliyordu bunun ne olduğunu. Bıçaktı. Birkaç gün önce,
ip kesmeye getirmiş, aşağı inerken almayı unutmuştu.
Ağır ağır bıçağa doğru gitti, Basil'in yanından geçerek.
Onun arkasına geçer geçmez bıçağı kaptı, topuklarının
üzerinde döndü. Basil kalkacak gibi sandalyesinde şöyle
bir kıpırdar kıpırdamaz da, üzerine atıldı, bıçağı kulağın
arkasındaki büyük damara sapladı, adamın başını
masanın üzerine devirip, bir daha, bir daha sapladı.
Boğuk bir homurtu duyuldu, arkasından da kandan
boğulanın korkunç sesini... Uzanan kollar, küt parmaklı
kaba ellerini sallayarak, üç kere titrek titrek oynadı. Öteki
bıçağını iki kere daha sapladı, adam kıpırdamadı bile.
Yerde bir şey akmaya başladı. Dorian, başı yine aşağı
doğru bastırarak, biraz bekledi. Sonra, bıçağı masanın
üzerine attı, kulak kabarttı.
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İplikleri çıkmış halının üzerine düşen damlaların ‘tıp tıp’
sesinden başka bir şey duymuyordu. Kapıyı açtı,
merdiven başına geldi. Evin içinde çıt çıkmıyordu.
Kimseler yoktu. Bir iki dakika, tırabzandan aşağı
eğilerek, durdu, karanlığın o siyah kuyusuna baktı. Sonra,
cebinden anahtarı çıkardı, odaya döndü, kapıyı içeriden
kapadı.
O şey, başı önde, sırtı kambur, kolları upuzun, masanın
üzerine uzanmış, sandalyesinde oturuyordu yine.
Boynundaki o çatal çatal, kızıl yırtık olmasa, masanın
üzerinde gittikçe genişleyen o pıhtılaşmış kara göl
bulunmasa, uyuyor denebilirdi.
Bütün bu iş ne de çabuk oluvermişti! Dorian, nedense,
pek sakindi. Pencereye gitti, açtı, balkona atladı. Rüzgâr
sisi dağıtmıştı; gökyüzü kocaman bir tavusun kuyruğu
gibiydi, milyonlarca altın gözle yıldız yıldızdı. Aşağı
baktı: Polis, sessiz evlerin kapılarına fenerinin uzun
ışınını tuta tuta, dolaşıyordu. Köşede, ağır ağır giden bir
faytonun kızıl ışığı göründü, kayboldu. Bir kadın,
arkasındaki şal dalgalanarak, parmaklıkların yanından,
sendeleyerek, ağır ağır gidiyordu. İkide bir de dönüp
arkasına bakıyordu. Bir ara, boğuk bir sesle türkü
söylemeye başladı. Polis onun yanına geldi, bir şey
söyledi. Kadın, bir kahkaha atarak yürüyüp gitti.
Meydanı acı bir rüzgâr kasıp kavuruyordu. Havagazı
lambaları titreşiyor, mavileşiyordu; yapraksız ağaçlar da
o kara kara demirden dallarını sağa, sola sallıyorlardı.
Dorian titriyordu. İçeri girdi, pencereyi kapadı. Kapıya
gelince, anahtarı çevirdi, kapıyı açtı. Öldürülen adama
bakmadı bile. Ona öyle geliyordu ki bütün bu işin sırrı
ortaya çıkan durum üzerinde düşünmemekteydi. Bütün
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felâketine yol açan o uğursuz portreyi yapan arkadaşı
hayatından çekilip gitmişti. Bu yeterliydi...
Sonra, aklına lamba geldi. Fas işi güzel bir lambaydı bu:
Donuk gümüşten yapılmış, üzerine karartılmış çelikten
kakmalarla, girişik bezeme işlenmiş, kaba firuze taşları
oturtulmuştu. Belki de uşak lambanın ortadan
kayboluşuna şaşar, birtakım sorular açılırdı. Bir ara
durakladı, sonra geri dönüp içeri girdi, masanın
üzerinden lambayı aldı. Elinde değildi: O ölü şeyi de
gördü. Ne de hareketsiz duruyordu öyle! O uzun eller ne
korkunç bir beyazlıktaydı! Korkunç bir mumya gibiydi.
Çıkıp kapıyı kilitledi, usulca merdivenden aşağı süzüldü.
Tahtalar gıcırdıyordu; acıdan haykırır gibi. Dorian birkaç
kere durdu, bekledi. Hayır: Kimse yoktu. Ayaklarının
sesiydi işittikleri.
Kitaplığa gelince, köşedeki çantayla kaputu gördü.
Bunları bir yere saklamalıydı. Kaplamanın içindeki gizli
dolabı açtı. Kıyafet değiştirirken giydiği o acayip
elbiselerini burada saklardı. Onları da oraya koydu.
Sonradan alır, yakardı. Saatini çıkarıp baktı: İkiye yirmi
vardı. Oturdu, düşünmeye başladı. İngiltere'de her yıl —
neredeyse her ay— biri, yaptıklarından dolayı, boğularak
öldürülüyordu. Ortalıkta bir adam öldürme çılgınlığıdır
gidiyordu. Kıpkızıl bir yıldız Dünya'ya yaklaşmıştı da
ondan.
Kendisini suçlayabilecek ne gibi bir kanıt vardı ki
ortada? Basil Hallward on birde Dorian Gray'in evinden
çıkmıştı. Sonradan Dorian'la birlikte yeniden geldiğini
kimse görmemişti. Uşakların çoğu Selby Royal'daydı,
evdeki uşak da o sırada çoktan yatmıştı.
Paris! Evet, Basil Paris'e gitmişti, karar verdiği gibi gece
yarısı treniyle. Kimseye pek açılmayan, tuhaf huyları
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olan bir adamdı o. Ancak aylardan sonra bir kuşku
uyanabilirdi. Aylardan sonra! O zamana kadar da bol bol
her şey yoluna konulabilirdi.
Birden, aklına bir şey geldi. Kürkünü, şapkasını giydi,
sofaya çıktı. Orada durdu, dışarıdaki polisin o ağır ayak
seslerini dinledi, fenerinin pencereye vuruşunu gördü.
Soluğunu tutarak, bekledi.
Biraz sonra, kapıyı açtı, usulca dışarı çıktı, kapıyı
yavaşça çekip kapadı. Sonra, çıngırağı çaldı. Beş dakika
kadar sonra uşağı, yarı giyinik, uykulu uykulu, göründü.
Dorian, içeri girerken: “Kusura bakma, seni uyandırmak
zorunda kaldım, Francis.” dedi. “Anahtarımı unutmuşum
da. Saat kaç?”
Adam, duvardaki saate bakıp, gözlerini kırpıştırarak:
“İkiye on var, efendim.” dedi.
— “İkiye on mu var? Ne kadar geç olmuş! Yarın beni
dokuzda uyandıracaksın. İşim var.”
— “Hayhay, efendim.”
— “Bu akşam gelen oldu mu?”
— “Bay Hallward geldi, efendim. On bire kadar oturdu,
sonra gitti, trene yetişecekmiş.”
— “O! Üzüldüm göremediğime. Mektup falan bıraktı mı
benim için?”
— “Hayır, efendim. Yalnız, kulüpte bulamazsam,
Paris'ten yazarım, dedi.”
— “Peki, Francis. Unutma, dokuzda uyandıracaksın.”
— “Unutmam, efendim.”
Uşak, ayağında terlikler, adımlarını sürüye sürüye,
aralıktan geçip gitti. Dorian Gray şapkasıyla paltosunu
masanın üzerine attı, kitaplığa geçti. Kısa bir süre,
dudağını dişleyerek, odada bir aşağı, bir yukarı dolaştı,
düşündü durdu. Sonra, rafların birinden İngiltere
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Yıllığı'nı aldı, yapraklarını çevirmeye başladı. Alan
Campbell, Hertford Caddesi, 152, Mayfair. Tamam!
Aradığı adam buydu işte.

XIV
Ertesi sabah dokuzda uşak, elinde tepsi, tepsinin üzerinde
bir fincan kakao, odaya geldi, kepenkleri açtı. Dorian,
sağına yatmış, bir elini yastığın altına sokmuş, mışıl-mışıl
uyuyordu. Oyundan ya da ders çalışmaktan yorulmuş bir
çocuğu andırıyordu.
Adam onu omzundan iki kere sarstı da ancak öyle
uyandırabildi. Dorian, gözlerini açarken, dudaklarında
hafif bir gülümseme belirdi, sanki tatlı bir rüyaya dalmış
gibi. Hayır, o gece hiç rüya görmemişti. Uykusunu ne
hoş bir hayal tedirgin etmişti, ne de acı bir hayal... Ne var
ki, gençler ortada bir şey yokken de gülümserler. Onların
başlıca sevimliliklerinden biri de budur.
Öbür tarafına döndü, dirseğine dayanarak, kakaosunu
yudumlamaya başladı. Yumuşacık kasım güneşi odadan
içeri süzülüyordu. Gök pırıl pırıl yanıyordu, havada tatlı
bir sıcaklık vardı. Bir mayıs sabahıydı sanki.
O gece olup bitenler, kan lekeli sessiz adımlarla, yavaş
yavaş beyninden içeri süzüldüler, korkunç bir
belirginlikle yeniden canlandılar. Çektiklerini
hatırlayınca gözlerini kırpıştırdı, Basil Hallward'u
sandalyesinde otururken öldürmeye kendisini sürükleyen
o acayip tiksintiyi bir ara yeniden duydu, üzerine
çılgınca, ağır bir hava çöktü ve buz kesti. Ölü adam işte
orada oturuyordu yine; yalnız, bu sefer güneş ışığında.
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Ne korkunç şeydi bu! Bu gibi çirkin şeyler karanlığa
yakışırdı, aydınlığa değil.
Yaptıkları üzerinde düşünecek olursa ya hasta olacak, ya
da çıldıracakmış gibi geldi. Öyle günahlar vardı ki,
işlenmesinden çok, düşünülmesi insanı büyülerdi, insanın
benliğini tutkulardan daha çok okşayan, ruha daha canlı
bir sevinç duygusu —tutkuların duyularımıza verdiği,
verebileceği herhangi bir sevinçten daha büyük bir sevinç
duygusu— veren tuhaf zaferlerdi bunlar. Sonuçta,
onlardan biri değildi bu... Kafamızdan söküp atmamız,
afyonla uyutmamız, bizi boğmaması için bizim onu
boğmamız gereken bir şeydi.
Saat buçuğu çalınca, elini alnından geçirdi, sonra telâşla
kalktı, her zamankinden daha büyük bir titizlikle giyindi;
bu arada boyunbağını, atkı iğnesini hayli güçlükle
seçebildi, yüzüklerini de birkaç kere değiştirdi.
Kahvaltıda da hayli vakit geçirdi: Çeşitli yiyeceklerden
birer lokma aldı, tadına baktı; Selby'deki uşaklara
yaptırmayı düşündüğü yeni bir örnek elbiseler üzerine
uşağıyla konuştu; gelen mektupları gözden geçirdi.
Mektuplardan kimine güldü. Üç tanesi pek canını sıktı.
Birini birkaç kere okudu; sonra, yüzünde hafif bir can
sıkıntısı belirerek, yırtıp attı. Lord Henry'nin bir kere
dediği gibi, “Şu korkunç şey, bir kadının hatırlanması!”
Kahvesini içtikten sonra, ağzını peçeteyle ağır ağır sildi,
uşağına “Bekle!” diye işaret etti, masasına geçip iki
mektup yazdı. Birini cebine koydu, öbürünü uşağına
verdi.
— “Bunu Hertford Caddesi 152 numaraya götür, Francis.
Bay Campbell burada değilse, adresini al.”
Yalnız kalır kalmaz, bir sigara yaktı, bir kâğıdın üzerine
resimler çizmeye koyuldu. Önce çiçekler çizdi, sonra ev
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falan; daha sonra da insan yüzleri. Birden gözüne çarptı:
Çizdiği bütün yüzlerde Basil Hallward'la garip bir
benzerlik vardı. Kaşlarını çattı, kalkıp kitaplığa gitti,
gelişigüzel bir kitap aldı. Kafasına koymuştu: Olup
bitenleri, düşünmesi kesin olarak zorunlu hale gelinceye
kadar, hiç düşünmeyecekti.
Divana uzanınca, kitabın başlığına baktı. Gautier'nin
Emaux et Camees'siydi bu; Jacquemart'ın şimşir oyma
resimleriyle, Charpentier'nin Japon kâğıdı baskısı. Cildi
limon sarısı deridendi, üzerine yaldızla kafes işi işlenmiş,
benek benek narlar kondurulmuştu. Adrian Singleton
vermişti bunu ona... Sayfaları karıştırırken, Lacenaire'in
elini anlatan şiir gözüne ilişti... “Du supplice encore mal
lavee” soğuk sapsarı el, ayva-tüyü kızıl kıllar, “doigts de
faune”... Kendisinin ince-uzun bembeyaz parmaklarına
baktı, elinde olmadan hafifçe ürperdi. Sayfaları çevirdi,
çevirdi, Venedik üzerine yazılmış şu güzel dörtlüklere
gelinceye kadar:
Bir ses ki yükseliyor, titriyor uzun uzun,
Göğsünden tane tane inciler akarak,
Adriyatik Denizi'nin tanrıçası
Venüs'ün Pembe-beyaz vücudu süzülüyor sulardan.
Suların maviliği üzerinde kubbeler,
İzleyip de tertemiz çizgili bir cümleyi,
Şişerek yusyuvarlak oluyor birer birer,
Aşktan bir iç çekişle kabaran boyun gibi.
Kayık yanaştı, sular ürperdi derin derin,
Halatını atarak bağladı bir direğe.
Beni bıraktı orada pembe yüzlü bir evin
Karşısında bir mermer merdiveninin üstüne...
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Ne güzel bir şiirdi bu! İnsan okudukça, perdeleri sularda
yüzen, gümüş burunlu kara bir gondolda oturmuş, o
pembeli, incili şehrin yemyeşil suyollarında süzülür gibi
oluyordu. Dizeler bile ona kıyıya doğru ilerlerken
yanından geçilen o firuze mavisi dümdüz çizgiler gibi
görünüyordu. Birdenbire fışkıran renkler o uzun, arı
kovanı kubbeli Çan Kulesi'nin çevresinde uçuşan, ya da
tozlu, loş kemerlerin arasında salına salma dolaşan
zümrüt yeşiliyle gökkuşağı renkli kuşları hatırlatıyordu.
Gözlerini yarı kapayarak arkasına yaslandı, kendi
kendine birkaç kere mırıldandı:
“...Pembe yüzlü bir evin karşısında bir mermer
merdivenin üstüne...”
Bütün Venedik bu iki dizedeydi. Orada geçirdiği güz
günlerini, aklını başından alıp kendisini pek zevkli
çılgınlıklara sürükleyen o bulunmaz aşkı hatırlıyordu.
Her yerde aşk vardı. Yalnız, Oxford gibi Venedik de
aşkın çerçevesini kaybetmemişti; gerçek bir romantik
için de çerçeve demek her şey demekti; değilse bile, ona
yakın. Uzun bir süre Basil de onunla birlikteydi, hele
Tintoretto'nun tablolarına deli olmuştu.
Zavallı Basil! Ne korkunç bir ölümdü onunki! İçini çekti,
kitabı tekrar aldı, unutmaya çalıştı. İzmir' deki o küçük
kahveden —hacıların, oturmuş, tespih çektikleri, sarıklı
tüccarların, nargilelerini çekerekten, birbirleriyle usulca
konuştukları o kahveden— içeri girip çıkan serçeleri
okudu. Paris'teki Concorde Meydanı'nda, güneşsiz
sürgününde tek başına kalmış, güneşe kayadan gözyaşları
döken, sıcacık nilüferlerle kaplı Nil'e dönmek için can
atan Dikilitaş'ı okudu; Nil'de Sfinks'ler, gül pembe
leylekler, pençeleri yaldızlı akbabalar, buğu tüten yeşil
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çamurlar üzerinde sürünen ufacık zümrüt gözlü timsahlar
vardı. Öpüş izleriyle dolu mermerden çalgı sesleri
çıkararak, o acayip heykeli anlatan şiir üzerinde
düşünmeye koyuldu. Gautier bu heykeli tok bir kadın
sesine benzetir; Louvre'un kırmızı mermer odasında
uzanmış yatan şu “Monstre Charmant” (Sevimli
Canavar)…
Sonra, kitap elinden düştü. Dorian sinirlendi, korkunç bir
telâşa kapıldı. Ya Alan Campbell İngiltere'de değilse?
Dönüp gelinceye kadar günler geçecekti. Belki de
gelmek istemeyecekti. O zaman ne yapacaktı? Her
dakikanın büyük önemi vardı. Bir zamanlar —beş yıl
önce— çok iyi arkadaşlardı; içtikleri su ayrı gitmeyen iki
arkadaş... Derken, aralarındaki bu samimiyet birden sona
ermişti. Şimdi kalabalıkta karşılaşınca yalnız Dorian
Gray gülümsüyordu. Alan Campell hiç gülümsemiyordu.
Çok akıllı bir delikanlıydı; gözle görülür sanatlardan pek
anlamazsa da, şiirin güzelliğinden biraz anlıyorsa, bunu
da Dorian'dan elde etmişti. Onun tutkuları bilime
karşıydı. Cambridge'deyken vaktinin pek çoğunu
laboratuarda çalışmakla geçirmişti, sınıfının tabiat bilgisi
yarışmalarında da iyi dereceler almıştı. Şimdi bile
kendini kimya incelemelerine vermişti, bir de laboratuarı
vardı. Annesinin canını sıkıyorsa da, buna aldırmıyor,
bütün gün oraya kapanıyordu. Annesinin en büyük emeli
onu Parlamento üyesi olarak görmekti; kimyager ise, ona
göre, reçete üzerine ilâç yapan adamdı.
Yalnız, Alan Campbell müzikte de çok iyiydi; kemanı da,
piyanoyu da, kendi zevki için çalanların çoğundan daha
iyi çalardı. Dorian Gray'le onu bir araya getiren de,
gerçekte, müzik olmuştu... Müzik, bir de Dorian'daki o
anlatılamaz çekicilik... Dorian bu çekiciliğini istediği
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zaman kullanabiliyor gibiydi; yalnız, çoğu zaman kendi
de farkında olmadan. Lady Berkshire'ın evinde,
Rubinstein'ın orada piyano çaldığı gece tanışmışlardı.
Ondan sonra da, ne zaman güzel bir eser oynanıyorsa,
Opera'ya birlikte gider olmuşlardı. Bu yakın
arkadaşlıkları bir buçuk yıl sürdü. Campbell hep ya Selby
Royal'daydı, ya da Grosvenor Meydanı'ndaki evde.
Birçokları için olduğu gibi Campbell için de Dorian Gray
hayatta güzel, büyüleyici olarak ne varsa hepsiydi.
Aralarında kavga mı çıkmıştı, kimse bilmiyordu.
Birdenbire, göze çarpmaya başladı: Karşılaştıkları zaman
neredeyse hiç konuşmuyorlardı; bir eğlencede Dorian da
bulunuyorsa Campbell erkenden kaçmaya bakıyordu. Pek
de değişmişti: Kimi zaman üzerine tuhaf bir durgunluk
geliyordu; neredeyse, müzikten hoşlanmaz gibiydi;
kendisi de hiç çalmıyordu, çalmasını istedikleri zaman
ileri sürdüğü mazeret de şuydu: Kendini bilime öylesine
vermiş ki keman, piyano çalışacak vakti olmuyormuş.
Besbelli ki yalan da değildi. Bilimle her gün biraz daha
ilgilenir gibiydi; bilim dergilerinde, birtakım meraklı
deneyler dolayısıyla, birkaç kere adı geçti.
İşte Dorian Gray'in beklediği adam buydu. Saniyede bir
duvardaki saate bakıyordu. Dakikalar geçtikçe de tedirgin
oluyordu. En sonunda, kalktı, odanın içinde bir aşağı, bir
yukarı dolaşmaya başladı. Kafese kapatılmış güzel bir
yaratığı andırıyordu. Uzun uzun adımlarla gidip
geliyordu. Elleri buz kesmişti.
Beklemek dayanılmaz bir hal aldı. Zaman, ayakları
kurşundanmış gibi sürüne sürüne geçiyordu; o ise,
korkunç rüzgârlarla, bir uçurumun kapkara ağzının sivri
kayalarla dolu ucuna sürüklenir gibiydi. Orada kendisini
ne bekliyordu, biliyordu; görüyordu bile. Ürpertiler
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geçirerek, terden ıslanmış ellerini ateş gibi yanan
gözkapaklarının üzerine bastırıyordu, beynini görme
duyusundan yoksun etmek, gözbebeklerini yeniden
çukurlarına sokmak ister gibi... Boşuna! Beynin kendi
yiyecekleri vardı, bunlarla beslenip semiriyordu; hayal
gücü de, korkudan azıtınca, canlı bir şeyin acıdan
kıvranması gibi, ezilip bükülüyor, bozuk bir kukla gibi
oynuyor, kımıldayan maskeler arasından sırıtıyordu.
Derken, birdenbire zaman durdu. Evet, şu ağır ağır soluk
alan o kör şey artık sürünerek de geçmez olmuştu. Zaman
ölünce de, korkunç düşünceler fırlayıp ileri atıldılar,
zamanın mezarından korkunç bir gelecek çıkardılar, ona
gösterdiler. Dorian baktı, öyle korkunç bir şeydi ki taş
kesildi.
En sonunda, kapı açıldı, uşak girdi. Dorian ışıl ışıl yanan
gözlerini ona doğru çevirdi.
Adam: “Bay Campbell, efendim.” dedi.
Dorian'ın kavrulup çatlamış dudaklarından rahat bir soluk
fışkırdı, yanaklarına yeniden renk geldi.
— “Hemen gelsin buraya, Francis.”
Yeniden kendine gelmişti, bunu kendisi de biliyordu. O
korkak hali geçmişti. Adam eğilerek çekildi. Biraz sonra
da Alan Campbell içeri girdi. Pek sert bir hali vardı.
Benzi de oldukça soluktu; kömür karası saçının,
karakaşlarının yanında bu solukluk daha da göze
çarpıyordu.
— “Alan! Eksik olma, geldin! Sağ ol!”
Alan Campbell: “Evinden içeri bir daha adım atmamak
niyetindeydim ama Gray, ölüm kalım meselesi diye
yazmışsın.” dedi.
Sesi sertti, soğuktu. Ağır ağır, düşünerek konuşuyordu.
Gözlerini Dorian'a dikmiş, araştırır gibi bakıyordu. Elleri
203

deri ceketinin ceplerindeydi, nasıl sevinçle
karşılandığının farkında değil gibi bir hali vardı.
— “Evet, bir ölüm kalım meselesi, Alan... Hem de yalnız
bir kişi için değil. Otur.”
Alan Campbell masanın yanındaki iskemlelerden birine
oturdu, Dorian da onun karşısına. Göz göze geldiler.
Dorian'ın gözlerinde acıma vardı. Biliyordu ki yapmak
üzere olduğu şey pek korkunç bir şeydi.
Bir ara gergin bir sessizlikle geçti. Sonra, Dorian öne
doğru uzandı, pek sakin bir tavırla, her kelimesinin
karşısındaki üzerinde doğuracağı etkiyi de gözleyerek:
“Alan,” dedi, “bu evin en üst katında, kilitli bir odada —
benden başka kimsenin giremeyeceği bir odada—
masada bir ölü oturuyor, öleli on saat oldu. Kımıldama,
bana da öyle bakma... Adam kim, niye öldü, nasıl öldü,
bunlar seni ilgilendirmez. Senin yapacağın şu...”
— “Yeter, Gray. Daha ilerisini öğrenmek istemiyorum.
Söylediğin doğru mu, yalan mı, ilgilendirmez beni. Senin
hayatına karışmaya hiç niyetim yok. Korkunç sırların
sende kalsın. Beni zerre kadar ilgilendirmez.”
— “İlgilendirecektir, Alan. Bu seni ilgilendirecektir.
Senin hesabına çok üzülüyorum ama Alan, zor
durumdayım. Beni bir tek sen kurtarabilirsin. Bu işin
içine seni karıştırmak zorunda kaldım. Başka yolu yok
bunun. Bilimden anlarsın sen, Alan. Kimya falan gibi
şeylerden anlarsın. Birçok deneyler yaptın. Şimdi senin
yapacağın şu yukarıdaki şeyi ortadan kaldırmak... En
ufak bir izi kalmamak üzere ortadan kaldırmak... Bu
adamın eve geldiğini kimse görmedi. Şu sırada Paris'te
sanıyorlar onu. Aylardan önce kimse aramaz. Ortalıkta
olmadığının farkına varılınca da, burada bir tek izi
bulunmamalı. Sen, Alan, onu da, onunla ilgili her şeyi de
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bir avuç kül haline getireceksin, ben de bu külü havaya
savuracağım.”
— “Çıldırmışsın sen, Dorian.”
— “Oh! Biliyordum bana en sonunda Dorian
diyeceğini.”
— “Çıldırmışsın, diyorum sana! Böyle korkunç bir
itirafta bulunacak kadar, benim de sana yardım
edeceğimi düşünebilecek kadar çıldırmışsın! Mesele ne,
bilmiyorum ama ne olursa olsun, ben dünyada karışmam!
Senin uğruna adımı lekeler miyim sanıyorsun? Ne halt
edersen et, bana ne!”
— “Adam kendini öldürdü, Alan.”
— “Bak, buna sevindim. Yalnız, kim sürükledi onu
kendini öldürmeye? Sen sürükledin, kesinlikle...”
— “Benim hatırım için bu işi yapmayı kabul etmiyor
musun?”
— “Etmiyorum elbette. Dünyada karışmam! Sana ne gibi
bir leke gelirse gelsin, umurumda değil. Oh olsun sana!
Gözden düşersen, dünyanın gözünden düşersen zerre
kadar üzülmem. Bu korkunç şeye karışmamı benden
istemeye nasıl cesaret ediyorsun, hem de benden?
İnsanların huyunu bilirsin sanıyordum ben senin... Senin
o dostun Lord Henry Wotton, sana neler öğretti
bilmiyorum ama insan ruhunu öğretmemiş. Sana yardım
etmek için beni hiçbir şey zorlayamaz. Yanlış kapı
çaldın. Dostlarından birine git. Bana gelme!”
— “Bu adam öldürüldü, Alan. Ben öldürdüm. Neler
çektim onun yüzünden, bilmiyorsun. Bugün içine
düştüğüm hayatı geliştirmede, ya da bozmada zavallı
Harry'den çok onun payı var. Bile bile yapmadı belki
ama sonuç bir...”
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— “Adam öldürmüş! Bu duruma kadar düştün demek ha,
Dorian? Seni ele verecek değilim. Benim işim değil bu.
Kaldı ki, ben bu işi kurcalamasam bile, eninde-sonunda
yakalarlar seni. Kim birini öldürmüşse, kendisini ele
verecek bir aptallık yapmıştır. Yine de, ben bu işe
karışmam.”
— “Karışmak zorundasın. Dur... dur biraz, dinle beni.
Beni biraz dinle, Alan. Benim senden bütün istediğim,
bilimsel bir deney yapman. Hastanelere, morga falan
gidiyorsun, oralarda yaptığın korkunç şeyler seni hiç
duygulandırmıyor. Korkunç bir morgda, pis kokulu bir
laboratuarda, kanların akması için oluklar oyulmuş
kurşun bir masanın üzerinde bu adamı yatar bulsan ancak
güzel bir inceleme konusu olarak bakarsın. Kılın bile
kıpırdamaz. Kötü bir şey yaptığın aklına bile gelmez.
Tersine, belki de insanlığa yardım ettiğini, dünyanın bilgi
dağarcığını artırdığını, bilim merakını giderdiğini bile
düşünürsün. Benim senden istediğim, senin sık sık
yapmış olduğun bir iş. Üstelik bir ölüyü ortadan
kaldırmak senin bu yapmaya alışık olduğun işler kadar
bile korkunç olmasa gerek. Sonra, unutma: Benim
aleyhime tek kanıt bu. Bulurlarsa, yandım. Sen bana
yardım etmezsen, yüzde-yüz bulurlar.”
— “Hiç de sana yardım etmek niyetinde değilim. Bunu
unutuyorsun. Bu iş beni hiç ilgilendirmez. Benim hiçbir
ilişkim yok bununla!”
— “Yalvarıyorum sana, Alan. Ne durumdayım, bir
düşün. Sen gelmeden biraz önce korkudan bayılacaktım.
Bir gün sen de böyle bir korkuya kapılabilirsin. Yok,
bunu düşünme! Sen bu işi ancak bilimsel açıdan gör.
Üzerinde deneme yaptığın ölülerin nereden geldiğini hiç
sorar mısın? Bunu da sorma. Kaldı ki, gerekenden
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çoğunu söyledim ben sana. Yap bu işi, yalvarırım.
Eskiden arkadaştık, Alan.”
— “O günleri hiç açma, Dorian. Öldü onlar.”
— “Ölüler oldukları yerde kalırlar kimi zaman.
Yukarıdaki adam kalkıp gidecek değil. Başı önünde,
kolları uzanmış, masada oturuyor. Alan, Alan! Bana
yardım etmezsen mahvolurum. Beni asacaklar, yahu,
Alan! Anlamıyor musun? Yaptığım işten dolayı asacaklar
beni!”
— “Boşuna uzatma. Bu işe ben dünyada karışmam!
Benden bunu istemen delilik...”
— “Reddediyorsun, öyle mi?”
— “Evet.”
— “Yalvarıyorum sana, Alan.”
— “Boşuna.”
Dorian Gray'in gözlerine yine o acıma dolu bakış geldi.
Sonra, elini uzattı, bir kâğıt aldı, bir şeyler yazdı, iki kere
okudu, özenle katladı, masanın üzerinden ileri doğru
sürdü. Sonra kalktı, pencereye doğru gitti.
Alan Campbell ona şaşkın şaşkın baktı. Sonra kâğıdı aldı,
açtı. Okuyunca, yüzü sapsarı kesildi, sandalyesinde
arkaya devrildi. Bayılacak gibi oldu. Yüreği bir boşluk
içinde kendini tüketircesine çarpıyor gibiydi.
Bir iki dakikalık korkunç bir sessizlikten sonra, Dorian
döndü, geldi onun arkasında durdu, elini omzuna koydu.
— “Kusura bakma, Alan.” diye mırıldandı. “Ne yapayım,
başka çıkar yol bırakmadın bana. Mektubu çoktan
yazdım. İşte bak. Adres üstünde. Bana yardım etmezsen,
göndermek zorunda kalacağım. Bana yardım etmezsen,
göndereceğim. Sonu ne olur, biliyorsun. Yok, yardım
edeceksin bana. “Hayır” diyemezsin artık. Seni bu
duruma sokmamaya çalıştım. “Yapmadın” dersen, bana
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haksızlık etmiş olursun. Sert, kaba, saldırgan davrandın.
Bana öyle hakaret ettin ki şimdiye kadar kimse buna
cesaret edememiştir... Hiç değilse, sağ kalan biri...
Söylediklerine katlandım. Şimdi dediğimi yaptırma sırası
bana geldi.”
Alan Campbell başını ellerinin arasına gömdü, bir ürperti
geçirdi.
— “Evet, dediğimi yaptırma sırası şimdi bende, Alan. Ne
istiyorum, biliyorsun. Pek basit. Hadi, telâşa kapılma.
Yapılacak bu iş! Korkusuzca, işin başına geç ve yap!”
Alan Campbell'in dudaklarından bir homurtu koptu,
baştan aşağı bir ürperdi. Ocağın üzerindeki saatin tiktakları zamanı her biri katlanılamayacak kadar korkunç
birer işkence atomuna böler gibi geliyordu ona.
Korkutulduğu duruma daha şimdiden düşmüş gibi, başı
demir bir çember içinde sıkılıyordu sanki. Omzundaki el
kurşun gibi ağırlık veriyordu. Dayanılmaz bir şeydi bu.
Onu eziyordu.
— “Hadi, Alan. Hemen karar vermelisin.”
Alan, düşünmeden: “Yapamayacağım!” dedi, bu sözler
durumu değiştirebilirmiş gibi.
— “Yapmak zorundasın. Başka çıkar yol yok senin için.
Boşuna vakit geçirme.”
Alan yine biraz durakladı. Sonra: “Yukarıdaki odada ateş
var mı?” diye sordu.
— “Evet, havagazı ocağı var.”
— “Eve gideyim de laboratuardan bir şeyler alıp
geleyim.”
— “Hayır, Alan, buradan dışarı çıkamazsın. Ne istediğini
bir kâğıda yaz, benim uşak arabaya atlar, gider onları alır
getirir sana.”
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Alan Campbell birkaç satır karaladı, kuruttu, zarfın
üzerine de yardımcısının adını yazdı. Dorian pusulayı
alıp dikkatle okudu. Sonra çıngırağı çaldı, kâğıdı uşağına
verdi, “Çabuk git, gel; o şeyleri al getir.” diye de tembih
etti.
Dış kapı kapanınca Alan Campbell sinirli sinirli bir
irkildi, yerinden kalktı, ocağa doğru gitti. Sıtma nöbetine
tutulmuş gibi titriyordu. Yirmi dakikaya yakın, ikisi de
hiç konuşmadılar. Odada bir sinek vızıldayıp duruyordu,
saatin tik-takı da balta sesini andırıyordu.
Saat bire gelince, Alan dönüp Dorian'a baktı. Gözlerinin
yaşlarla dolu olduğunu gördü. Bu üzgün yüzdeki saflıkta,
incelikte öyle bir şey vardı ki onu deli ediyordu.
— “Alçağın birisin sen, tam bir alçak!” diye söylendi.
Dorian: “Sus, Alan! Hayatımı kurtardın sen benim.” dedi.
— “Hayatını mı? Ama ne hayat! Bozuldukça
bozulmuşsun, şimdi de adam öldürmekle üzerine tüy
diktin. Bu işi, beni zorladığın işi yaparken senin hayatını
düşünmüyorum ben.”
Dorian, içini çekerek: “Ah, Alan!” diye fısıldadı,
“İsterdim ki benim sana acıdığımın binde biri kadar da
sen bana acısaydın...”
Bunları söylerken döndü, pencereden bahçeye baktı.
Alan Campbell hiçbir karşılık vermedi. On dakika kadar
sonra, kapı vuruldu, içeri uşak girdi. Elinde büyük bir
ecza sandığı, çelik, platin tel sarılı uzun bir makara, iki de
demir kenet vardı.
Uşak, Alan Campbell'e: “Bunları buraya mı bırakayım,
efendim?” diye sordu.
Dorian: “Evet.” dedi. “Korkarım ki, Francis, seni bir yere
daha yollayacağım. Neydi Richmond'daki o adamın adı,
hani Selby'ye orkide yolluyor?”
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— “Harden, efendim.”
— “Evet... Harden. Hemen Richmond'a gideceksin,
Harden'in kendisini göreceksin. Söyle ona, daha önce
orkide ısmarlamıştım, bir o kadar daha yollasın; içinde de
beyazından ne kadar az olursa o kadar iyi olur. Daha
doğrusu, hiç beyaz istemiyorum. Bugün hava pek güzel,
Francis. Richmond da hoş bir yerdir; yoksa sana bu
zahmeti vermezdim.”
— “Ne zahmet, efendim! Ne zaman döneyim?”
Dorian Alan'e baktı. Durgun, ilgisiz bir sesle: “Denemen
ne kadar sürer, Alan?” diye sordu.
Odada bir üçüncü kişinin bulunması ona büyük bir
cesaret vermiş gibiydi. Alan Campbell kaşlarını çattı,
dudağını dişledi.
— “Beş saat kadar sürer.” dedi.
— “Demek ki yedi buçukta gelsen olur, Francis. Ya da
orada kal. Yalnız, benim giyeceğim elbiseyi dışarı bırak.
Bu akşam istediğini yapabilirsin. Dışarıda yemek
yiyeceğim; onun için, sana ihtiyacım olmaz.”
Uşak: “Sağ olun, efendim.” dedi, odadan çıktı.
— “Şimdi, Alan kaybedecek bir dakikamız yok. Bu
sandık da ne ağırmış! Bunu ben çıkarayım yukarı,
ötekileri de sen al.”
Dorian çabuk çabuk, emir verir gibi konuşuyordu. Alan
Campbell kendini onun buyruğu altında görüyordu. İkisi
birlikte odadan çıktılar.
Üst kata gelince, Dorian anahtarı çıkardı, kilide sokup
çevirdi. Sonra durdu. Gözlerine şaşkın bir bakış gelmişti.
Bir ürperti geçirdi.
— “Ben içeri girebileceğimi sanmıyorum, Alan.” diye
mırıldandı.
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Alan Campbell, soğuk soğuk: “Bana göre hava hoş, senin
gelmen şart değil.” dedi. Dorian kapıyı yarı açtı. Açar
açmaz da portresindeki yüzün, gün ışığında kendisine
yan yan baktığını gördü. Resmin önünde, yerde, çekilip
fırlatılmış örtü duruyordu. O zaman hatırladı: O gece bu
uğursuz örtüyü örtmeyi ilk defa unutmuştu. İleri doğru
atılacaktı, ürpertiyle geri geri çekildi.
Portredeki ellerden birinin üzerinde ıslak ıslak parıldayan
şu pis kızıl çiy de neydi... Sanki resim kan terlemiş gibi?
Ne korkunç şeydi! Ona öyle geliyordu ki masaya
kapanmış yatan o sessiz şeyden —kan lekeli halının
üzerindeki kaba, biçimsiz gölgesinden anladığına göre,
hiç kımıldamamış, onun bıraktığı gibi kalmış olan o
şeyden— bu daha da korkunçtu.
Zorlukla derin derin soluk aldı, kapıyı biraz daha açtı,
gözlerini yarı kapayarak, başını yana çevirerek, hızla
içeri daldı. Ölüye bir kere olsun bakmamayı kafasına
koymuştu. Sonra, yere eğilerek, sırma işlemeli al örtüyü
aldı, resmin üzerine doğru fırlattı.
Orada öyle kalakaldı. Dönmeye korkuyordu. Gözleri
önündeki kumaşın girişik işlemelerine dikilmişti. Alan'ın
ayak sesini duydu: Sandığı, demirleri, girişeceği o
korkunç iş için istediği bütün öteki şeyleri içeri
getiriyordu. “Acaba Alan'le Basil tanışırlar mıydı?
Tanışırlarsa birbirleri için ne düşünürlerdi?” diye içine
bir merak girdi.
Arkasından, sert bir ses duydu:
— “Şimdi beni yalnız bırak!”
Dorian döndü, dışarı fırladı. Ölünün sandalyede arkaya
doğru itildiğini, Alan'ın güneşte parıldayan sapsarı bir
yüze gözlerini dikmiş baktığını görür gibiydi.
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Merdivenden aşağı inerken, kilitte anahtarın döndüğünü
işitti.
Alan Campbell kitaplığa indiğinde saat yediyi hayli
geçmişti. Benzi uçmuştu ama sakindi.
— “Dediğini yaptım...” diye mırıldandı. “Hadi şimdi
hoşça kal. Bir daha da birbirimizi hiç görmeyelim.”
Dorian, yalnız: “Mahvolmaktan kurtardın beni. Alan.
Bunu unutamam.” dedi.
Alan gider gitmez, yukarı çıktı. Odada korkunç bir nitrik
asit kokusu vardı. Yalnız, masada oturan o şey ortada
yoktu.

XV
O akşam, saat sekiz buçukta, uşaklar yerlere kadar
eğilerek, Dorian Gray'i Lady Narborough'nun oturma
odasına buyur ettiler. Pek şık giyinmiş, yakasına da irice
bir demet menekşe takmıştı. Alnının damarları deli gibi
atıyordu. Pek heyecanlıydı ama ev sahibi hanımın elini
öpmek üzere eğilirken yine eskisi gibi rahat, zarif bir hali
vardı. Belki de insan en çok yapmacık yaparken rahat
görünür. Gerçekten, o gece Dorian Gray'i gören hiç
kimse onun çağımızın en korkunç facialarından birini
yaşamış olduğuna inanmazdı. Şu biçimli parmaklar
günah işlemek için bıçak tutmuş, şu gülümseyen
dudaklar da yana-yakına yalvarmış olamazdı.
Davranışlarındaki sakinliğe kendisi bile şaşıyordu. Bir
ara, içten içe, çifte hayat yaşamanın zevkini duydu.
Ufak bir eğlentiydi bu. Lady Narborough bunu oldukça
acele düzenlemişti. Pek zeki bir kadındı. Lord Henry'nin
gerçekten göze çarpar bir çirkinliğin artakalanları dediği
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şey onda da vardı. En can sıkıcı büyükelçilerimizden
birine pek iyi karılık ettikten, kocasını kendisinin çizdiği
bir mermer türbeye güzelce gömüp kızlarını da oldukça
yaşlı zengin kimselerle evlendirdikten sonra, şimdi
kendini Fransız romanının, Fransız mutfağının,
bulabildikçe de Fransız nüktesinin zevklerine vermişti.
Dorian onun başlıca gözdelerinden biriydi. Lady
Narborough, onunla gençken tanışmadığı için pek
memnun olduğunu sık sık söyler, “Biliyorum ki size
çılgınca âşık olurdum, sizin uğrunuza keçileri kaçırırdım,
azizim.” derdi. “Talihim varmış ki o zamanlar adınız bile
duyulmamıştı. Doğrusunu isterseniz, benim keçiler de
öyle usluydular ki kimseyle en ufak bir gönül eğlencem
bile olmadı. Hoş, bütün kabahat de Narborough'daydı ya.
Korkunç miyoptu, hiçbir şeyi göremeyen bir erkekle
evlenmiş olmanın pek da zevki yoktur.”
O akşamki misafirleri oldukça can sıkıcı kimselerdi. Pek
yıpranmış bir yelpazeyi ağzına siper ederek Dorian'a
anlattığına göre, mesele şuymuş: Evli kızlarından biri
ansızın çıkagelmiş onda kalmaya; işin kötüsü, kocasını
da almış getirmiş.
— “Bence büyük düşüncesizlik etti, azizim.” diye
fısıldadı. “Evet, ben her yaz, Homburg'dan döndükten
sonra gidip onlarda kalıyorum elbette ama benim gibi
yaşlı bir kadının ara-sıra temiz havaya ihtiyacı vardır.
Sonra, ben onları canlandırıyorum. Bilmezsiniz orada
nasıl hayat sürüyorlar. Hiç bozulmamış bir köy hayatı.
Sabahları erkenden kalkıyorlar, çünkü işleri çok;
akşamları da erkenden yatıyorlar, çünkü düşünecek pek
bir şeyleri yok. O çevrelerde Kraliçe Elizabeth
günlerinden beri, dedikodusu edilecek bir şey olmamış;
onun için de, yemekten sonra uykuları geliveriyor. Siz
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onların yanına oturacak değilsiniz. Benim yanıma
oturacaksınız, beni eğlendireceksiniz.”
Dorian pohpohlayıcı hoş bir söz mırıldandı, odaya şöyle
bir göz gezdirdi. Evet, belliydi ki pek can sıkıcı bir
toplantıydı bu. Oradakilerden iki kişiyi daha önceden hiç
görmemişti; geri kalanlar da şunlardı: Ernest Harrowden,
Londra kulüplerinde çok görülen, düşmanları yoksa da
dostlarının hiç sevmedikleri şu orta yaşlı, sıradan
adamlardan biri; Lady Ruxton, boyuna kendisi üzerine
dedikodu çıkarmaya çalışırsa da pek çirkin olduğu için
kimseyi inandıramayan, bundan dolayı da hayal
kırıklığına uğrayan, pek şatafatlı giyinmiş, gaga burunlu,
kırk yedilik bir kadın; Bn. Erlynne, pek hoş bir peltek
peltek konuşması olan, kızıl saçlı girgin bir kadın; Lady
Alice Chapman, ev sahibi hanımın kızı, donuk, rüküş bir
kız; yüzü de gördükten sonra bir daha hiç
hatırlayamayacağınız şu İngiliz yüzlerinden biri; sonra,
kocası, al yanaklı, aklar düşmüş yan sakallı bir yaratık;
bu da, kendi sınıfından birçokları gibi, saçma sapan
şaklabanlıkların düşünce yoksunluğunu kapattığını
sananlardan.
Dorian, geldiğine pişman olmuş gibiydi. Neyse ki Lady
Narborough, ocağın eflatun örtülü tablası üzerinde
şatafatlı kıvrımlarıyla yayılmış oturan yaldızlı pirinç
kocaman saate bir göz attıktan sonra: “Henry Wotton da
nerede kaldı!” diye haykırdı. “Pek umudum yoktu ama
bu sabah, bir haber yollayayım dedim, beni hayal
kırıklığına uğratmayacağına söz vermiş.”
Harry'nin geleceğini duyunca Dorian biraz olsun avundu.
Kapı açılıp da yapmacık bir özür dilemeye bir sevimlilik
katan o ağır ağır, nağmeli sesini duyunca da can sıkıntısı
geçti. Yine de yemekte bir şey yiyemedi. Tabak tabak
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yemekler tadına bile bakmadan gitti. Lady Narborough
da onu boyuna azarlıyor, “Zavallı Adolph bu yemekleri
sizin için icat etti; bu yaptığınız ona hakarettir!” deyip
duruyordu. Lord Henry de karşıdan ona şöyle bir
bakıyor, konuşmayışını, dalgın duruşunu merak
ediyordu. Uşak Dorian'ın bardağına sık sık şampanya
koyuyordu; o da, ciğeri yanmış gibi içiyordu. Susuzluğu
gittikçe artıyor gibiydi.
Lord Henry, en sonunda, tavuk söğüşü dağıtılırken: “Bu
gece senin neyin var, Dorian?” dedi. “Hiç keyfin yok.”
Lady Narborough: “Âşık bence!” diye haykırdı.
“Kıskanırım diye de bana söylemeye korkuyor. Yerden
göğe hakkı var. Elbette kıskanırım.”
Dorian, gülümseyerek: “Lady Narborough'cuğum,” diye
mırıldandı, “tam bir hafta kimseye âşık olmadım...
Madame De Ferrol şehirden gideli beri...”
Yaşlı hanımefendi: “Erkekler bu kadının da nesine âşık
olurlar, hakikaten anlayamıyorum!” diye haykırdı.
Lord Henry: “Sizin küçücük bir kızkenki halinizi
hatırlıyor da ondan, Lady Narborough.” dedi. “Sizin kısa
entarilerinizle bizim aramızda tek bağlantı o.”
— “O hiç de benim kısa entarilerimi hatırlamaz, Lord
Henry. Ama ben onun otuz yıl önce Viyana'dayken
olduğu halini çok iyi hatırlarım. Öyle açık giyinirdi ki!”
Lord Henry, o uzun parmaklarıyla bir zeytin alarak:
“Şimdi de açık giyiniyor.” dedi. “Pek şık giyinince de
kötü bir Fransız romanının süslü baskısı gibi görünüyor.
Gerçekten, yaman kadın; insanı şaşkınlıktan şaşkınlığa
sürüklüyor. Hele aile sevgisine diyecek yok: Üçüncü
kocası ölünce üzüntüsünden saçları altın sarısına döndü.”
Dorian: “Aşk olsun, Harry!” diye haykırdı.
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Ev sahibi hanım bir kahkaha atarak: “Pek şairane bir
açıklama yolu bu!” dedi. “Üçüncü kocası ha, Lord
Henry? Ferrol dördüncü kocası mı yani?”
— “Elbette, Lady Narborough.”
— “Dünyada inanmam!”
— “Gerçekten, Bay Gray'e sorun. En yakın
arkadaşlarından biridir o.”
— “Doğru mu, Bay Gray?”
Dorian: “Kendisi öyle söylüyor bana, Lady Narborough.”
dedi. “Navarralı Margarita gibi siz de kocalarınızın
kalplerini mumyalayıp kemerinize mi asıyorsunuz? diye
sordum. Hayır, çünkü hiçbirinin kalbi yoktu.” dedi.”
— “Dört koca! Valla trop de zele! (aşırı gayret)”
Dorian: “Trop d'audace (aşırı cesaret) diyorum ben ona.”
dedi.
— “Ah, her şeye cesareti vardır onun, azizim. Peki,
Ferrol nasıl bir adam? Ben tanımıyorum.”
Lord Henry, şarabını yudumlayarak: “Güzel kadınların
kocaları caniler sınıfına girerler.” dedi. Lady Narborough
yelpazesiyle ona bir vurdu.
— “Herkes, bütün dünya sizin için pek hınzırdır diye
boşuna demiyor, Lord Henry.”
Lord Henry, kaşlarını kaldırarak: “Peki ama hangi dünya
söylüyor bunu?” diye sordu, “Öbür dünya olsa gerek. Bu
dünyayla benim aram pek iyidir çünkü.”
Yaşlı hanımefendi, başını iki yana sallayarak: “Kimi
tanıyorsam, hepsi sizin pek hınzır olduğunuzu söylüyor!”
diye haykırdı.
Lord Henry bir ara pek ağırbaşlı bir hal aldı. Sonra: “Ne
çirkin şey!” dedi. “Şimdi insanlar kesinlikle, tümüyle
doğru olan şeyleri birbirinin arkalarından söylüyorlar.”
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Dorian, koltuğunda öne doğru eğilerek: “Ne yola gelmez
adam, değil mi?” dedi.
Ev sahibi hanım, bir kahkaha atarak: “Umarım öyledir!”
dedi. “Yalnız, siz hepiniz Madame De Ferrol'e bu gülünç
tutumundan dolayı gerçekten tapınıyorsanız, başka çaresi
yok, modaya uymak için ben de yeniden evleneceğim.”
Lord Henry: “Siz dünyada bir daha evlenmezsiniz, Lady
Narborough.” diye onun sözünü kesti. “Bir daha
evlenmeyecek kadar mutluymuşsunuz. Bir kadının bir
daha evlenmesi ilk kocasını hiç sevmeyişindendir. Bir
erkeğin bir daha evlenmesi ise ilk karısına
tapınmasındandır. Kadınlar talihlerini denerler; erkekler
talihlerini tehlikeye atarlar...”
Yaşlı hanımefendi: “Narborough hiç de kusursuz
değildi!” diye haykırdı.
— “Kusursuz olsaydı, sevmezdiniz onu,
hanımefendiciğim.” karşılığını aldı. “Kadınlar bizi
kusurlarımızdan dolayı severler. Yeterince kusurumuz
varsa her şeyimizi hoş görürler, akıllı oluşumuzu bile.
Bunu söyledim ya, korkarım ki siz beni bir daha yemeğe
çağırmazsınız, Lady Narborough. Fakat işin doğrusu
bu...”
— “Elbette doğru, Lord Henry. Biz kadınlar sizleri
kusurlarınızdan dolayı sevmesek haliniz ne olur! Hepiniz
zavallı birer bekâr olarak kalırsınız. Hoş, durumunuz yine
de pek değişmez ya. Bugün bütün evli erkekler bekâr gibi
yaşıyor, bütün bekârlar da evli erkekler gibi.”
Lord Henry: “Fin de siecle. (yüzyılın sonu)” dedi.
Ev sahibi hanım buna: “Fin de globe. (dünyanın sonu)”
diye karşılık verdi.
Dorian, içini çekerek: “Dilerim fin de globe olsun!” dedi.
“Hayat büyük bir hayal kırıklığı...”
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Lady Narborough, eldivenlerini giyerken: “Ah, azizim!”
diye haykırdı. “Hayatı tükettim demeyin sakın bana. Bir
adam böyle söyledi miydi, bu demektir ki hayat onu
tüketmiştir. Lord Henry pek hınzır şey; kimi zaman keşke
ben de öyle olsaydım diyorum. Siz ise iyi bir insan olmak
üzere yaratılmışsınız... Öyle iyi bir insan gibi
görünüyorsunuz ki! İyi bir kız bulmalıyım ben size. Bay
Gray evlenmeli, değil mi, Lord Henry?”
Lord Henry, selâm verir gibi eğilerek: “Ben ona bunu
hep söylüyorum, Lady Narborough.” dedi.
— “Eh, bir dengini arayalım bakalım. Bu gece Deberret
yıllığını baştan sona bir tarayayım da şöyle seçilebilir
tazelerin bir listesini çıkarayım.”
Dorian: “Yaşlarıyla mı, Lady Narborough?” diye sordu.
— “Elbette yaşlarıyla. Yaşları orada ince harflerle
yazılıdır. Yalnız, hiçbir şeyde acele etmemeli. The
Morning Post'un dediği gibi, “uygun bir birleşme”
olmasını istiyorum ben bunun; ikinizin de mutlu olmasını
istiyorum.”
Lord Henry: “Mutlu evlilik üzerine şu insanlar amma da
saçma laflar edip dururlar!” diye haykırdı. “Bir erkek
herhangi bir kadınla mutlu olabilir, onu sevmedikçe.”
Yaşlı hanımefendi, sandalyesini arkaya doğru sürüp Lady
Ruxton'a başını sallarken: “Ah! Siz ne alaycısınız!” diye
haykırdı. “Yemeğe yine beklerim. Yaman bir kuvvet
şurubusunuz siz, Sir Andrew'nun bana yazdığı ilâçtan
çok daha iyisi. Yalnız, nasıl kimselerle karşılaşmak
istersiniz, önceden söyleyin bana. Hoş bir toplantı olsun
istiyorum.”
Lord Henry buna: “Ben geleceği olan erkeklerden,
geçmişi olan kadınlardan hoşlanırım.” diye karşılık verdi.
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“Yoksa böyle olunca eksik-etekler toplantısı mı olur bu
sizce?”
Lady Narborough, ayağa kalkarken, kahkahayla gülerek:
“Korkarım ki öyle olur!” dedi. “Çok özür dilerim, Lady
Ruxton'cuğum. Sigaranızı bitirmemişsiniz, görmedim.”
— “Zararı yok, Lady Narborough. Hayli çok içiyorum,
ileride azaltacağım.”
Lord Henry: “Sakın azaltmayın, Lady Ruxton!” dedi.
“Ölçülü davranmak çok kötü bir şeydir. Yeter dediniz mi,
basbayağı bir yemek gibi olur; daha dediniz mi, büyük
bir şölen.”
Lady Ruxton ona merakla şöyle bir baktı.
— “Bir gün gelseniz de bunu bana açıklasanız, Lord
Henry. Pek hoş bir görüşe benziyor.” dedi, odadan dışarı
süzüldü.
Lady Narborough, kapıdan: “Bana bakın, sakın siyasete,
dedikodulara pek dalmayın, sonra yukarıda kavga
ederiz!” diye seslendi.
Erkekler güldüler. B. Chapman sofranın alt başındaki
yerinden şişinerek kalktı, üst başına geldi. Dorian Gray
de yer değiştirdi, gitti Lord Henry'nin yanma oturdu. B.
Chapman yüksek sesle başladı Avam Kamarası'ndaki
durumdan söz etmeye. Karşıtlarına kahkahalarla
gülüyordu. Patlamaları arasında, “kurama bağlı” sözü —
İngiliz kafasına ürküntüler veren şu söz— sık sık
geçiyordu. Kelimelerin başında hep aynı sesten önekler
kullanılması güzel konuşmanın bir süsü oluyordu.
Düşüncenin tepelerine İngiliz bayrağını dikti. Irkın
babadan oğla geçen aptallığı —buna, şaka yollu, sağlam
İngiliz ortak duygusu diyordu— Toplum'un kalesi olarak
gösteriliyordu.
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Lord Henry'nin dudaklarında bir gülümseme kıvrıldı,
dönüp Dorian'a baktı.
— “Daha iyice misin, aziz dostum?” diye sordu.
“Yemekte pek keyifsiz görünüyordun.”
— “Çok iyiyim, Harry. Yorgunum yalnız.”
— “Dün gece pek hoştun. Düşes'çik sana pek tutkun.
Selby'ye gelecekmiş, bana öyle dedi.”
— “Söz verdi, ayın yirmisinde gelecek.”
— “Monmouth da gelecek mi?”
— “Ah, evet, Harry.”
— “Bu adam beni müthiş sıkıyor, neredeyse Düşes'i
sıktığı kadar. Düşes pek zeki, bir kadına yakışmayacak
kadar zeki. Zayıflığın anlatılamaz bir sevimliliği vardır ki
işte onda bu eksik. Hayalin altınını değerlendiren de
kilden ayaklardır. Onun ayakları pek ufacık ama kilden
değil. Beyaz çini ayaklar, diyebiliriz istersen. Ateşten
geçmiş; ateş de, yok etmediğini sertleştirir. Hayli şey
geçmiş başından.”
Dorian: “Evleneli kaç yıl oldu?” diye sordu.
— “Yüzyıllar boyunca... Kendisi bana öyle diyor. Yıllığa
göre, on yıl; Monmouth'la geçen on yıl da yüzyıllar gibi
gelir, heba olan zaman bakımından. Başka kimler
geliyor?”
— “Ah, Willoughby'ler, Lord Rugby ile karısı, bizim bu
ev sahibi hanım, Geoffrey Clouston... Her zamanki
takım. Lord Grotrian'ı da çağırdım.”
Lord Henry: “Onu severim.” dedi. “Pek çok kişi
hoşlanmaz ama ben hoşlanırım ondan. Hep aşırı görgülü
davranarak, yapmacık giyinişini kapatır. Pek günün
adamıdır.”
— “Bilmem gelebilecek mi, Harry. Babasıyla Monte
Carlo'ya gitmek zorunda kalacak sanıyorum.”
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— “Ah! Ana-babalar insanı ne sıkar! Ne yap yap,
gelmesini sağla. Ha, aklıma gelmişken sorayım, Dorian:
Dün gece pek erken kaçtın. Daha on bir değildi
gittiğinde... Ondan sonra ne yaptın? Doğru eve mi
gittin?”
Dorian çabucak ona şöyle bir baktı, kaşlarını çattı.
— “Hayır, Harry. Eve döndüğümde saat üçe geliyordu.”
— “Kulübe mi gittin?”
Dorian: “Evet.” dedi. Sonra dudağını dişledi. “Hayır,
yanlış söyledim. Kulübe gitmedim. Dolaştım. Unuttum
ne yaptığımı... Ne de çok şey soruyorsun, Harry!
Herkesin ne yaptığını öğrenmek istersin. Ben de neler
yaptığımı hep unutmak isterim. Tam saatini öğrenmek
istersen söyleyeyim, iki buçukta döndüm eve. Anahtarımı
unutmuştum, kapıyı uşak açmak zorunda kaldı. Bu
konuda doğrulayıcı kanıt istersen ona sorabilirsin.”
Lord Henry omuz silkti.
— “Bana ne, azizim! Gel odaya geçelim. Şarap istemem,
Bay Chapman, sağ olun. Sende bir şey var, Dorian.
Söyle, nedir? Kendinde değilsin sen bu gece.”
— “Bırak beni, Harry. Sinirliyim, keyfim yerinde değil.
Yarın, ya da öbür gün gelir, seni görürüm. Lady
Narborough'dan benim adıma özür dile. Yukarı
çıkmayacağım ben. Eve gideceğim. Eve gitmek
zorundayım.”
— “Hayhay, Dorian. Yarın ikindi çayında seni görürüm
sanıyorum. Düşes de geliyor.”
Dorian: “Gelmeye çalışırım, Harry.” dedi, odadan çıktı.
Arabada eve dönerken farkındaydı: Boğdum sandığı o
ürküntü duygusu üzerine yeniden gelmişti. Lord
Henry'nin gelişigüzel sordukları sinirlerini gevşetmişti; o
ise sinirlerini sıkı tutmak istiyordu. Tehlikeli şeyler
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ortadan kaldırılmalıydı. Gözlerini kırpıştırdı. Onlara el
sürmek düşüncesi bile onu ürpertiyordu.
Yine de, yapılacaktı bu iş. Bunu iyice biliyordu.
Kitaplığın kapısını kilitledi, Basil Hallward'un kaputuyla
çantasını attığı gizli dolabı açtı. Ocakta harıl harıl büyük
bir ateş yanıyordu. Bir kütük daha attı. Alev alan
kumaşın, kavrulan meşinin kokusu iğrençti. Üççeyrek
saat sürdü hepsini iyice yakması. Sonunda, bayılacak gibi
oldu. Üstü delikli bir bakır mangalda birkaç koku hapı
yaktıktan sonra ellerini, alnını da misk kokulu soğuk
sirkeyle yıkadı.
Birdenbire irkildi. Gözlerine tuhaf bir parlaklık geldi,
sinirli sinirli dudağını dişledi. İki pencerenin arasında
büyük bir Floransa dolabı vardı; abanozdan yapılmış,
fildişi, lacivert taşı kakmalarla süslenmiş bir dolap.
Dorian ona öyle bakıyordu. İnsanı büyüleyen, korkutan
bir şeydi sanki. İçinde onun hem can attığı, hem de
tiksindiği bir şey vardı sanki. Soluğu sıklaştı. Çılgın bir
isteğe kapılmıştı. Bir sigara yaktı, sonra attı. Uzun uzun
püskülleri andıran kirpikleri yanaklarına değecek kadar
gözkapaklarını kapandı. Yine de gözü dolaptaydı.
En sonunda, uzandığı divandan kalktı, dolaba gitti,
anahtarla açtı, gizli bir yaya dokundu. Üç köşe bir
çekmece ağır ağır dışarı çıktı. Dorian'ın parmakları
kendiliğinden ona doğru gitti, içine daldı, bir şeyin
üzerine kapandı.
Siyah laka üzerine toz yaldızla ince ince süsler işlenmiş
Çin işi bir kutuydu bu. Yanlarına kıvrım kıvrım dalgalar
işlenmişti; yuvarlak billurlarla, saç örgüsü, saçaklı
tellerle süslü ipek kordonlar sarkıyordu.
Kutuyu açtı. İçinde balmumu parlaklığında, yeşil bir
macun vardı; kokusu pek ağırdı, bir kere yayıldı mı
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geçmek bilmiyordu. Biraz durakladı. Yüzüne tuhaf bir
gülümseme yapışmış kalmıştı. Sonra, oda korkunç
sıcakken, üşüyormuş gibi ürperdi. Kendini toparladı,
saate baktı. On ikiye yirmi vardı. Kutuyu yerine koydu,
dolabın kapaklarını örttü, yatak odasına geçti.
Gece yarısı alacakaranlık havaya tunçtan yumruklarını
indirirken, Dorian Gray günlük elbisesini giydi, boynuna
da bir atkı doladı, çabucak evden dışarı sıvıştı. Bond
Caddesi'nde atı güzel iki tekerlekli bir araba buldu. İşaret
etti, alçak sesle adresi verdi.
Adam başını iki yana salladı.
— “Çok uzak, ben gidemem.” diye mırıldandı.
Dorian: “Al sana bir altın!” dedi. “Hızlı sürersen bir altın
daha vereceğim.”
Adam: “Hayhay, efendim!” dedi. “Bir saate kadar
oradayız!”
Parayı cebine attıktan sonra, atını döndürdü, arabayı
ırmaktan tarafa hızla sürdü.

XVI
Soğuk bir yağmur başladı. Sokak lambaları damla damla
inen sisin içinde hayalet gibi görünüyordu. Lokantalar,
birahaneler kapanıyordu, kapılarının önünde belli belirsiz
seçilen erkekler, kadınlar öbek öbek toplanmıştı. Bir iki
meyhaneden korkunç kahkahalar geliyordu; kimisinde de
sarhoşlar kavga ediyor, haykırıyorlardı.
Dorian Gray, arabada, şapkasını alnına indirmiş, arkasına
yaslanmış, büyük şehrin aşağılık ayıplarını seyrediyor,
arada bir de ilk tanıştıkları gün Lord Henry'nin kendisine
söylediklerini aklından geçiriyordu: “Duygu yoluyla ruhu
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iyi etmek, ruh yoluyla da duyguları.” Evet, işin sırrı
buradaydı işte. Sık sık denemişti bunu, ara-sıra yine
deneyecekti. Afyon meyhaneleri vardı, orada para verip
unutma alabilirdiniz; eski günahların anısını yeni
günahların çılgınlığıyla yok edebileceğiniz ürküntü
yuvaları...
Ay gökyüzünde, alçakta, sarı bir kurukafa gibi asılı
duruyordu. Arada bir biçimsiz kocaman bir bulut upuzun
kolunu atıp onu örtüyordu. Havagazı lambaları gittikçe
seyreldi, sokaklar daraldı, ıssızlaştı. Arabacı bir ara yolu
şaşırdı, yarım kilometre kadar gerisin geri döndü. At su
birikintilerinden bata-çıka giderken üzeri buğu tütüyordu.
Arabanın yan pencerelerini kurşuni faniladan bir sis
kaplamıştı.
“Duygu yoluyla ruhu iyi etmek, ruh yoluyla da
duyguları...” Bu sözler kulaklarında nasıl da çınlıyordu!
Ruhu ölecek kadar hastaydı elbette. Duygular onu iyi
edebilir miydi gerçekten? Günahsız bir kan akıtılmıştı.
Bunu neyle kapatabilirdi? Ah! Yoktu bunu kapatacak bir
şey. Yalnız, bağışlatmanın yolu yoksa da unutmanın yolu
gene de vardı. O da, unutmayı kafasına koymuştu; o şeyi
tekmeleyip atacak, insanı sokan engerek yılanını ezer
gibi ezecekti. Gerçekten, Basil Hallward'un ne hakkı
vardı onunla o biçim konuşmaya? Başkalarını yargılama
görevini kim vermişti ona? Korkunç, çirkin, dayanılmaz
şeyler söylemişti.
Araba gidiyor, gidiyordu; her adımda biraz daha yavaşlar
gibi geliyordu ona. Aradaki kapağı yukarı doğru itip açtı,
adama: “Daha hızlı!” diye seslendi. O iğrenç afyon açlığı
onu için için kemirmeye başlamıştı. Boğazı yanıyor, o
incecik elleri birbirinin üzerinde sinirli sinirli
kıvranıyordu. Çılgın gibi, bastonuyla ata vurdu. Arabacı
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bir kahkaha attı, hayvana kamçısını indirdi. Dorian da
güldü. Adam bir şey söylemedi.
Yol bitmek bilmiyordu. Sokaklar da pusuya yatmış bir
örümceğin kara kara ağları gibiydi. Tekdüzelik
dayanılmaz hale geldi. Sis de gitgide yoğunlaştıkça,
Dorian korkar gibi oldu.
Derken, ıssız tuğla harmanlarından geçtiler. Sis burada
daha seyrekti; turuncu turuncu ateş dilleri yelpaze gibi
açılmış, şişe biçimi o acayip tuğla ocakları
görülebiliyordu. Onlar geçerlerken bir köpek havladı;
karanlıkta, ta uzaklardan, başıboş bir martı haykırdı. At,
ayağı yerdeki bir tekerlek izine girince, tökezledi; sonra,
yana kaçıp, dörtnala bir koşu kopardı.
Biraz sonra killi yoldan ayrıldılar, yine kaba kaldırım taşı
döşeli sokaklara daldılar. Pencerelerin çoğu karanlıktı;
yalnız, ara-sıra lamba ışığıyla aydınlanmış bir perdenin
üzerinde hayaller gibi karaltılar beliriyordu. Dorian
bunları merakla seyrediyordu. Koca koca kuklalar gibi
oynaşıyor, canlı şeyler gibi hareketler yapıyorlardı.
Dorian bunlardan tiksindi. İçini karanlık bir öfke
bürümüştü.
Bir köşeyi dönerlerken, açık bir kapıdan onlara bir kadın
seslendi; iki adam da yüz metre kadar arabanın
arkasından koştu. Arabacı onlara kamçısıyla vurdu.
Bir tutkuya kapılan insan döner-dolaşır, hep aynı şeyi
düşünür, derler. Dorian Gray'in kavrulan dudakları da
ruhla duygular üzerindeki o sözleri sinir bir tekrarlayışla
evirip çeviriyordu. En sonunda bu sözlerde kendi ruh
halinin tam bir anlatılışını buldu; tutkularını böylece,
kafasıyla da kabul ederek, haklı çıkardı. Hoş, haklı
bulmasaydı da bu tutkular onu yine pençeleri altında
tutacaklardı ya…
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Bir tek düşünce beyninin bir gözesinden öbür gözesine
sürüne sürüne geçip duruyordu. Şu çılgın yaşama isteği
de —insanın bütün isteklerinin en korkuncu— titreyen
her siniri, her teli canlandırıp güçlendiriyordu. Eskiden,
her şeyi gerçek hale getiriyor diye, çirkinlikten tiksinirdi;
şimdi çirkinlik bile bundan dolayı gözüne girdi. Tek
gerçek çirkinlikti. O kaba kavgalar, pis meyhaneler,
düzensiz hayatın çiğ hoyratlığı, hırsızların, uğursuzların
basbayağı aşağılığı, büyük bir güçlülükle etkilemeleri
bakımından, sanatın ince biçimlerinden, nağmenin
hülyalı gölgelerinden daha da canlı bir hal aldı. Unutmak
için aradığı şeyler bunlardı işte. Üç gün içinde
özgürlüğüne kavuşacaktı. Derken, adam arabayı,
birdenbire bir sarsıntıyla, karanlık bir sokağın ağzında
durdurdu. Evlerin alçak damları, baca yığınları üzerinden
gemilerin kara direkleri uzanıyordu. Gemi tezgâhlarının
üzerinde beyaz sisten çelenkler hayalet yelkenler gibi
asılı duruyordu.
Arabacı, aradaki kapaktan, boğuk bir sesle: “Buralarda
bir yerde olacak, değil mi, efendim?” diye sordu.
Dorian irkildi, çevresine bakındı.
— “Olur, burada dur.” dedi.
Çabucak çıkıp, arabacıya ayrıca vereceğini söylediği bir
altını daha toka ettikten sonra, rıhtıma doğru hızlıca
yürüdü. Şurada-burada, kocaman bir şilebin arkasında bir
fener ışıldıyordu. Fenerin ışığı yerdeki su birikintilerinde
oynaşıyor, kırılıp parçalanıyordu. Yola çıkmak üzere
kazanlarını fayrap etmiş bir gemiden bir kızıllık
yayılıyordu. Vıcık vıcık kaldırım ıslak bir yağmurluğu
andırıyordu.
Dorian sola doğru hızlı hızlı gidiyor, ikide-bir de,
ardından gelen var mı diye, arkasına bir göz atıyordu.
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Yedi, sekiz dakika kadar sonra, heyula gibi yükselen iki
fabrikanın arasına sıkışmış, kırık-dökük, ufak bir eve
geldi. Üst kattaki pencerelerden birine bir lamba
konmuştu. Durdu, kapıya tuhaf bir şekilde vurdu.
Biraz sonra içeriden ayak sesi işitti. Zincir çengelinden
çekildi, kapı usulca açıldı. Dorian, büzülmüş duran
biçimsiz karaltıya bir şey söylemeden, içeri girdi. O
geçerken, karaltı yassı bir hal aldı, karanlıklara karıştı.
Taşlığın sonunda yırtık-pırtık yeşil bir perde vardı,
Dorian'ın arkasından sokaktan içeri hızla giren rüzgârdan
sallanıyor, sarsılıyordu. Dorian onu yana çekti, basık
tavanlı, uzun bir odaya girdi. Burası üçüncü sınıf bir
salonuna benzetilebilirdi. Duvarlara boydan boya
havagazı lambaları dizilmişti, çiğ alevleri karşılarındaki o
sinek tersiyle benek benek aynalarda kırılıyor,
biçimsizleşiyordu. Arkalarında da oluklu tenekeden, yağ
içinde yansıtıcılar vardı, bunlarda da ışıktan tekerler
titreşiyordu. Yer sedef rengi talaş tozuyla kaplıydı.
Tozlar oradan, buradan çamurlu ayaklarla çiğnenmiş,
dökülen içkilerden kara halkalarla lekelenmişti.
Ufak bir kömür sobasının başında birkaç Malayalı bağdaş
kurmuş, kemikten pullarla bir kumar oynuyorlar,
bembeyaz dişlerini göstererek sırıta sırıta konuşuyorlardı.
Bir köşede, bir gemici, başını kollarının arasına gömmüş,
masaya kapanmıştı. Bir duvarı baştanbaşa kaplayan, çiğ
renklerle boyanmış içki tezgâhında iki kadın duruyor,
ceketinin kollarını tiksinir gibi süpüren yaşlı bir adamla
alay ediyorlardı.
Dorian onların yanından geçerken, bir tanesi: “İçine kızıl
karıncalar dolmuş sanıyor!” diye bir kahkaha attı.
Adam kadına ürkmüş gibi şöyle bir baktı, sızlanmaya
başladı. Odanın öbür ucunda ufak bir merdiven vardı,
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buradan karartılmış bir odaya çıkılıyordu. Dorian
merdivenin o kırık dökük üç basamağından yukarı hızla
çıkarken ağır bir afyon kokusuyla karşılaştı. Derin derin
bir solundu, burun delikleri zevkle titreşti.
Dorian içeri girdiği sırada, düz sarı saçlı bir delikanlı, bir
lambanın üzerine eğilmiş, uzun bir çubuğu ateşliyordu.
Başını kaldırıp ona baktı, şöyle bir duraksayarak başını
salladı, selâm verdi.
Dorian: “Sen burada mısın, Adrian?” diye kekeledi.
Öbürü, tedirgin olmuş bir tavırla: “Başka nerede
olacağım ki?” diye karşılık verdi. “Bizim çocukların
hiçbiri benimle konuşmuyor artık.”
— “İngiltere'den gittin sanıyordum ben seni.”
— “Darlington bir şey yapacak değil. Ağabeyim borcu
ödedi en sonunda. George da konuşuyor artık benimle.”
Adrian burada içini çekerek omuz silkti. “Umurumda
değil. Bu oldu mu, arkadaş falan istemiyor insan. Bence
gereğinden çok arkadaşım vardı benim.”
Dorian gözlerini kırpıştırdı, paçavrası çıkmış şiltelerin
üzerinde türlü garip duruşlarda yatan o biçimsiz şeylere
şöyle bir çepeçevre baktı. Birbirine dolanmış eller,
ayaklar, bir karış açık ağızlar, dikilmiş bakan donuk
gözler onu büyüledi sanki. Onların ne acayip göklerde acı
çektiklerini, ne karanlık cehennemlerin onlara yeni bir
sevincin sırrını öğrettiğini biliyordu. Kendisinden daha
iyi bir durumdaydı onlar. Kendisi düşünce hapishanesine
kapatılmıştı. Anı, korkunç bir hastalık gibi, ruhunu
kemirip duruyordu. Zaman zaman, Basil'in gözlerini
kendisine bakarken görür gibi oluyordu. Yine de, burada
kalamayacağını anladı. Adrian Singleton'ın orada oluşu
tedirgin etmişti onu. Öyle bir yer istiyordu ki kim
olduğunu kimse bilmesin. Kendinden kaçmak istiyordu.
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Biraz durduktan sonra: “Ben öbür tarafa gideceğim.”
dedi.
— “İskeledekine mi?”
— “Evet.”
— “O deli kedi oradadır kesin. Buraya almıyorlar artık
onu.”
Dorian omuz silkti.
— “Bıktım beni seven kadınlardan. Bizden nefret eden
kadınlar daha çekicidir. Kaldı ki, oranın malı daha iyi.”
— “İkisi de bir.”
— “Ben ondan daha çok hoşlanıyorum. Gel, bir şey
içelim. Ben içeceğim çünkü.”
Delikanlı: “Ben bir şey istemiyorum.” diye mırıldandı.”
— “Olsun.”
Adrian Singleton yorgun yorgun doğruldu, Dorian'ın
arkasından içki tezgâhına gitti. Yırtık pırtık sarıklı, lime
lime kaputlu bir melez, bir şişe konyakla iki kadehi
onların önüne sürerken, çirkince sırıtarak selâm verdi, iki
kadın yanaşıp konuşmaya başladılar. Dorian onlara sırtını
döndü, Adrian Singleton'a alçak sesle bir şey söyledi.
Kadınlardan birinin suratında, Malayalıların yüz
kırışıkları gibi, biçimsiz bir gülümseme belirdi. Kadın,
alaylı alaylı: “Bu gece bizim için bu ne şeref!” dedi.
Dorian, ayağını yere vurarak: “Lütfen konuşma
benimle!” diye bağırdı. “Ne istiyorsun? Para mı? Al sana
para! Bir daha konuşma benimle!”
Kadının ıslak gözlerinde birer kızıl kıvılcım belirdi,
söndü, donuk bir parlaklık kaldı. Kadın başını arkaya attı,
açgözlü parmaklarla tezgâhın üzerinden paraları taradı.
Arkadaşı ona kıskanmış gibi bakıyordu.
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Adrian Singleton, içini çekerek: “Boşuna kandırmaya
çalışma beni.” dedi. “Hiç de gitmek niyetinde değilim.
Ne olacak yani? Memnunum ben buradan.”
Biraz sessiz geçtikten sonra, Dorian: “Bir şey istersen
bana yazarsın, değil mi?” dedi.
— “Belki.”
— “İyi geceler, öyleyse.”
Delikanlı: “İyi geceler.” dedi, çatlak dudaklarını mendille
silerek, basamaklardan yukarı çıktı.
Dorian kapıya doğru yürüdü. Yüzünde acı çekiyormuş
gibi bir hal vardı. Perdeyi yana çekerken, parasını almış
olan kadının boyalı dudaklarından çirkin bir kahkaha
koptu. Kadın, çatlak bir sesle: “İşte, Şeytan'la pazarlığa
giren adam gidiyor!” dedi. Hıçkırık tutmuştu, kesik kesik
konuşuyordu.
Dorian: “Hadi oradan!” diye karşılık verdi, “Öyle şeyler
söyleme bana!”
Kadın parmaklarını şaklattı.
— “Sana Güzel Prens desinler istersin, değil mi?” diye
arkasından bağırdı.
Kadın bunları söylerken, o uyuklayan gemici ayağa
fırladı, çılgın gibi çevresine bakındı. Dış kapının
kapandığını duyunca, birini kovalamak ister gibi dışarı
fırladı.
Dorian Gray, çiseleyen yağmur altında, rıhtım boyundan
hızlı hızlı gidiyordu. Adrian Singleton'la karşılaşması ona
nedense pek dokunmuştu. Basil Hallward'un öyle alçakça
bir hakaretle söylediği gibi, bu delikanlının
mahvoluşunun günahı gerçekten kendi boynuna mı
yüklenecekti?
Dudağını dişledi. Bir iki saniye gözleri buğulandı. Evet
ama ne de olsa, ona neydi bundan? İnsanın ömrü
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başkasının yanlışlarının yükünü kendi omuzlarına
alamayacak kadar kısaydı. Herkes kendi hayatını yaşar,
bunun bedelini de kendi öderdi. Acınacak tek şey insanın
bir tek yanlışlık için sık sık bedel ödemek zorunda
kalışıydı. Gerçekten, insan suçunun cezasını bir daha, bir
daha çekiyordu. Kader insanlarla alışverişinde defteri hiç
kapatmıyordu.
Ruhbilimcilerin söylediklerine göre, öyle anlar vardır ki
günah işleme tutkusu —ya da dünyanın günah dediği
şeyi yapma tutkusu— bir insanın bütün yaradılışını
pençesine geçirir; onu öylesine sarar ki bedeninin her
ipliği, beyninin her gözesi korkunç içgüdülerle dürtülür.
O sıralarda, erkek de, kadın da istemlerinin özgürlüğünü
yitirirler. Kurgulu bebekler gibi, korkunç sonlarına doğru
tıpış-tıpış giderler. Seçme yetenekleri ellerinden
alınmıştır; vicdanları ya öldürülmüştür, ya da —canlı
kalmışsa bile— ancak başkaldırmaya bir çekicilik, söz
dinlememeye bir sevimlilik vermek için yaşar. Çünkü din
adamlarının bıkmadan, usanmadan bize hatırlattıkları
gibi, bütün günahlar başkaldırı günahlarıdır. O yüce ruh,
kötülüğün sabahyıldızı, Cennet'ten Yeryüzü'ne düşerken
söz dinlemeyip kafa tuttuğu için düşmüştür.
Dorian Gray, duyguları körleşmiş, bütün benliği kötülük
üzerine toplanmış, zihni lekeli, ruhu ayaklanmaya can
atar bir halde, aceleyle gidiyor, her adımda biraz daha
hızlanıyordu. Gitmekte olduğu o kötü yere varmak üzere
her zamanki gibi yine kestirme yola, karanlık bir kemer
altına sapar sapmaz, birden, biri arkasından yakaladı, o
daha savunmaya vakit bulamadan, boğazından hoyratça
tutup duvara çaldı.
Dorian, can havliyle, çılgın gibi çırpındı, korkunç bir
çabayla, boğazını gittikçe sıkan parmakları sıyırdı attı.
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Bir saniye içinde, bir tabanca şıkırtısı duydu, başına
dayanan parlak bir namlunun ışıltısını, karşısında da kısa
boylu, tıknaz bir adamın karaltısını gördü.
— “Ne istiyorsun?” diye hırıldadı.
Adam: “Sus!” dedi. “Kıpırdarsan, vururum.”
— “Delisin sen! Ben ne yaptım sana?”
Bu soruya şu karşılık geldi:
— “Sibyl Vane'in hayatını mahvettin! Sibyl Vane de,
benim ablamdı. Kendini öldürdü. Biliyorum. Onun
ölümünün günahı senin boynunda. Ben de seni
öldürmeye ant içmiştim. Yıllarca aradım seni. Ne bir
ipucu vardı elimde, ne bir iz. Seni bana tarif edebilecek
iki kişi de ölmüştü... Sibyl'in sana taktığı addan başka bir
şey bilmiyordum senin üzerine. Bu adı bu gece tesadüfen
duydum. Tanrı'dan af dile, çünkü öleceksin bu gece!”
Dorian Gray korkudan bayılacak gibi oldu.
— “Ben onu tanımıyorum...” diye kekeledi. “Adını bile
duymadım. Delisin sen!”
— “Günahını itiraf etsen daha iyi edersin, çünkü seni
öldürmezsem bana da James Vane demesinler!”
Ne korkunç bir an! Dorian ne söyleyeceğini, ne
yapacağını bilemedi.
Adam: “Diz çök yere!” diye homurdandı. “Dua
edebilmen için bir dakika veriyorum sana... Yalnızca bir
dakika... Hindistan'a gitmek üzere bu gece gemiyle yola
çıkıyorum, gitmeden önce ödevimi yerine getirmeliyim.
Bir dakika, işte bu kadar!”
Dorian'ın kolları iki yanına sarktı. Korkudan taş
kesilmişti, ne yapacağını bilmiyordu. Birden, kafasında
çılgınca bir umut çaktı.
— “Dur!” diye haykırdı. “Ablan öleli ne kadar oldu?
Çabuk, söyle bana!”
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Adam: “On sekiz yıl.” dedi. “Niye sordun? Ne var yani?”
Dorian Gray: “On sekiz yıl!” diye bir kahkaha attı.
Sesinde üstün gelmiş gibi bir hal vardı. “On sekiz yıl!
Lambanın altına çek de beni, bak bakalım yüzüme!”
James Vane bir ara duraladı. Dorian'ın ne demek
istediğini anlamamıştı. Sonra, onu yakaladığı gibi
kemerin altından dışarı sürükledi.
Işık rüzgârdan titriyor, ancak ölü bir aydınlık veriyordu;
öyleyken, yine de adama düştüğü korkunç yanlışlığı
göstermeye yaradı. Gerçekten, öldürmeye kalktığı
adamın yüzünde çocukluğun bütün parlaklığı, gençliğin
bütün lekesiz saflığı vardı. Yirminci baharında bir
delikanlıdan ancak birazcık daha yaşlı görünüyordu;
yıllarca önce ayrıldıklarında ablası kaç yaşındaysa ondan
aşağı yukarı biraz büyüktü... Açıkça ortadaydı: Ablasının
hayatını mahveden adam değildi bu.
James Vane pençesini gevşetti, geri geri çekildi.
— “Eyvah! Eyvah!” diye haykırdı. “Bir de sizi
öldürecektim ben!”
Dorian Gray uzun uzun bir soluk aldı. Karşısındakine dik
dik bakarak: “Az kalsın korkunç bir cinayet işleyecektin,
be adam!” dedi. “Bu sana ders olsun, kendin öç almaya
kalkma.”
James Vane: “Bağışlayın beni, efendim!” diye
mırıldandı. “Yanılmışım. O yıkılasıca yerde tesadüfen
kulağıma çalınan bir söz yanlış yola sürükledi beni.”
Dorian Gray: “En iyisi, hadi sen şimdi evine git, şu
tabancayı da kaldır at, yoksa başın belâya girer.” dedi,
topuklarının üzerinde dönerek, yoldan aşağı ağır ağır
yürüdü.
James Vane kaldırımın üzerinde, ürküntü içinde,
kalakalmıştı. Baştan aşağı titriyordu. Biraz sonra, ışıkta
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kara bir gölge belirdi, ayaklarının ucuna basa basa,
James'in yanına yanaştı. Sular akan duvarlara sürüne
sürüne gizlice gelmişti. James koluna bir elin
dokunduğunu duyunca, sıçrayarak, döndü baktı.
Tezgâhın başında içki içen o iki kadından biriydi bu.
O sersem suratını adamın yüzüne yaklaştırarak: “Niye
öldürmedin?” diye fısıldadı. “Daly'nin meyhanesinden
dışarı fırladığın vakit ben anladım onun peşinden
gittiğini. Deli! Öldürecektin onu. Dünya kadar parası var,
kötünün de kötüsü...”
James Vane: “Benim aradığım adam değilmiş o.” dedi.
“Benim para falan da istediğim yok. Bir adamın canını
almak istiyorum ben. Canını almak istediğim adam da
şimdi kırkına yakın olmalı. Bu ise çocuktan birazcık daha
kabaca... Çok şükür, elimi kana bulamadım.”
Kadın acı acı bir kahkaha attı.
— “Çocuktan birazcık kabaca ha!” diye alay etti. “Güzel
Prens beni bu hale koyalı neredeyse on sekiz yıl oluyor,
ayol!”
James Vane: “Yalan söylüyorsun!” diye haykırdı.
Kadın elini gökyüzüne doğru kaldırdı.
— “Tanrı biliyor ya doğru söylüyorum!” diye haykırdı.
— “Tanrı üzerine yemin ediyorsun ha?”
— “Yalan söylüyorsam Tanrı çarpsın beni. Buraya
gelenlerin en kötüsü o. Yüzünün güzelliği uğruna kendini
şeytana satmış, öyle diyorlar. Ben onu tanıyalı neredeyse
on sekiz yıl oluyor. O günden beri pek az değişti.” Kadın
burada sinirli sinirli bir göz kırptı. “Ama ben çok
değiştim.”
— “Bu söylediklerine yemin eder misin?”
Yamyassı ağızdan çatlak bir homurtu çıktı:
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— “Yemin ederim.” Sonra: “Yalnız, beni ele verme
sakın!” diye inledi. “Korkuyorum ben ondan. Bana biraz
para versene, bu geceki yatak paramı vereyim.”
James Vane, bir küfür savurarak, kadından sıyrıldı kaçtı,
köşe başına doğru fırladı ama Dorian Gray çoktan
kaybolmuştu. James dönüp arkasına bakınca gördü ki
kadın da ortadan silinmişti.

XVII
Bir hafta sonra, Dorian Gray, Selby Royal'daki evinin
limonluğunda oturmuş, Monmouth Düşesi'yle
konuşuyordu. Düşes yorgun görünüşlü, altmışlık
kocasıyla birlikte gelmişti. Çay vaktiydi. Masanın
üzerindeki o, dantele örtülü, kocaman lambanın yumuşak
ışığı Düşes'in başmisafir olarak bulunduğu sofranın ince
çini, dövme gümüş takımlarını aydınlatıyordu.
Düşes'in bembeyaz elleri fincanlar arasında pek
çıtkırıldım hareketlerle gidip geliyor, dolgun kızıl
dudakları da Dorian'ın fısıldadığı bir şeye gülümsüyordu.
Lord Henry, ipekliyle kaplanmış bir hasır koltukta
arkasına yaslanmış, onlara bakıyordu. Lady Narborough
pembe divanda oturuyor, Dük'ün son olarak
koleksiyonuna bir Brezilya böceğini nasıl kattığını
anlatışını dinler gibi yapıyordu. Smokinleri pek şatafatlı
üç delikanlı kadınlara çörek tutuyorlardı. Evdeki
toplantıda o akşam on iki kişi vardı, ertesi gün için daha
başkaları da bekleniyordu.
Lord Henry, masaya doğru gelip fincanını koyarken: “Siz
ikiniz neler konuşuyorsunuz” diye sordu. “Ben her şeye
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yeni bir isim takmayı tasarlıyorum, umarım Dorian bunu
sana söylemiştir, Gladys. Çok hoş bir buluş.”
Düşes, o güzel gözleriyle yukarı doğru bakaraktan: “Evet
ama ben yeni bir isim edinmek istemiyorum ki!” diye
atıldı. “Adımdan pek memnunum, eminim ki Bay Gray
de adından memnundur.”
— “Gladys'ciğim, ben de bu iki adı dünyada
değiştirmem. İkisinin de hiçbir kusuru yok. Ben, daha
çok, çiçekleri düşünüyordum. Dün, yakama takmak için,
bir orkide kopardım. Pek şahane, benekli bir şeydi,
başlıca yedi günah gibi yaman bir şey. Bahçıvanlardan
birine: “Bunun adı ne?” diye sordum. Robinsoniana mı
ne, bunun gibi korkunç bir şey söyledi; onun güzel bir
örneğiymiş. Acı ama gerçek: Eşyaya güzel adlar takma
yeteneğini kaybettik. Bir şeyin adı demek her şey
demektir. Eylemlere bir diyeceğim yok. Benim kavgam
sözcüklerle. Bunun için, edebiyatta bayağı gerçekçiliği
hiç sevmem. Kazmaya kazma diyeni kazma kullanmaya
zorlamalı. Ona lâyıktır ancak.”
Düşes: “Peki, sana ne ad takacağız?” diye sordu.
Dorian: “Acayip Prens onun adı.” dedi.
Düşes: “Görür görmez tanıdım!” diye haykırdı.
Lord Henry: “Aman! İşitmek bile istemem!” diye güldü,
bir koltuğa gömüldü. “İnsana bir kere damga vuruldu mu,
bir daha bundan kurtulamaz. Kabul etmiyorum ben bu
unvanı!”
O güzel dudaklardan, bir uyarı olarak, “Hükümdarlar
tahttan çekilemezler” sözleri döküldü.
— “Demek, tacımı korumamı istiyorsun?”
— “Evet.”
— “Ben yarının gerçeklerini sunuyorum.”
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Düşes buna da: “Ben bugünün yanlışlarını yeğ tutarım!”
diye karşılık verdi.
Lord Henry, baktı ki Düşes'in inatçılığı üstünde,
“Elimden silâhımı alıyorsun, Gladys!” diye haykırdı.
— “Kalkanını alıyorum, Harry, mızrağını değil.”
Lord Henry, elini şöyle bir dalgalandırarak: “Ben güzele
hiç saldırmam.” dedi.
— “Bu da senin yaptığın yanlışlık, Harry, inan bana.
Güzelliğe aşırı değer veriyorsun.”
— “Nasıl söylersin bunu! Evet, ne yalan söyleyeyim,
bence güzel olmak iyi olmaktan daha iyidir; orası öyle
ama öte yandan, çirkin olmaktansa iyi olmak daha iyidir,
bunu kabul etmeye benim kadar kimse hazır değildir.”
Düşes: “Öyleyse, çirkinlik başlıca yedi günahtan biri,
öyle mi?” diye haykırdı. “Hani orkideyi günaha
benzetiyordun, ne oldu?”
— “Çirkinlik başlıca yedi erdemden biridir, Gladys. Sen
ki tam bir Tutucu'sun, erdemleri küçümsememelisin. Bira
bir, İncil iki, bir de şu başlıca yedi erdemdir İngiltere'yi
İngiltere yapan.”
Düşes: “Sen yurdunu sevmiyorsun demek, ha?” diye
sordu.
— “Orada yaşıyorum.”
— “Bunun için de daha iyi yargıda bulunabilirsin.”
Lord Henry: “İngiltere için Avrupa'nın verdiği yargıyı
ben de söyleyeyim ister misin?” diye sordu.
— “Ne diyorlarmış bizim için?”
— “Tartuffe (Moliere’in ikiyüzlü roman kahramanı)
İngiltere'ye göç etmiş, dükkân açmış.”
— “Senin yargın da bu mu?”
— “Sana bırakıyorum.”
— “Ben kullanamam. Çok gerçek.”
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— “Hiç korkma. Bizim hemşeriler tanımlamadan
anlamazlar.”
— “Kafaları işe yatkındır.”
— “İşe yatkın olmaktan çok kurnazdırlar. Defteri açıp
hesap çıkarırlarken, aptallığı servetle kapatırlar, kusurları
da ikiyüzlülükle.”
— “Yine de büyük işler yaptık.”
— “Büyük işler üzerimize yağdırıldı, Gladys.”
— “Ağırlıklarını taşıdık.”
— “Ancak Borsa'ya kadar...”
Düşes başını iki yana salladı.
— “Soya inanıyorum ben!” diye haykırdı.
— “Gövde öldükten sonra filizin yaşaması demektir.”
— “Gelişme vardır onda.”
— “Çürüme beni daha çok çeker.”
Düşes: “Sanata ne buyrulur?” diye sordu.
— “Hastalık.”
— “Aşk?”
— “Hayal.”
— “Din?”
— “İnancın kibarcası...”
— “Kuşkucusun sen.”
— “Hiç de değil! Kuşkuculuk inancın başlangıcıdır.
— “Nesin öyleyse?”
— “Tanımlama kısıtlama demektir.”
— “Bir ipucu ver bana.”
— “İp kopar. Dolambaçlı yollarda yolunu şaşırırsın.”
— “Şaşırtıyorsun beni. Gel, başka şey konuşalım.”
— “Bizim ev sahibimiz pek hoş bir konu. Yıllarca önce,
Güzel Prens adını takmışlardı ona.”
Dorian: “Aman! Hatırlatma bunu bana!” diye haykırdı.
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Düşes, kızararak: “Ev sahibimizin bu gece biraz tersliği
üstünde.” dedi. “Bence Monmouth beni sırf bilimsel bir
amaçla, çağımızın kelebeklerinden bulabildiği en güzel
örnek diye aldı sanıyor.”
Dorian: “Valla, umarım ki iğneye saplamaz sizi!” diye
bir kahkaha attı.
— “Ah, hizmetçim yapıyor bunu, Bay Gray, bana
kızınca.”
— “Peki, neden dolayı kızıyor size, Düşes'im?”
— “En ıvır-zıvır şeylerden dolayı, Bay Gray, inanın
bana. Çoğunlukla, dokuza on kala gelip de “Sekiz buçuğa
kadar hazırlanmam gerek!” dediğim vakit.”
— “Ne mantıksız şey! Yol vermelisiniz siz ona.”
— “Elim varmıyor, Bay Gray. Ah, bana öyle güzel
şapkalar icat ederdi ki! Hatırlar mısınız, hani Lady
Hilstone'un bahçe eğlentisinde bir şapka vardı başımda…
Hatırlamıyorsunuz ama eksik olmayın, hatırlıyormuş gibi
davranıyorsunuz. Neyse, işte onu bir hiçten yapıverdi.
Bütün güzel şapkalar hiçten yapılır.”
Lord Henry: “Tıpkı insanın adının iyiye çıkması gibi,
Gladys!” diye onun sözünü kesti. “Bir etki yarattınız mı
bir düşman kazandınız demektir. Sevilmek için sıradan
biri olmak gerek.”
Düşes, başını iki yana sallayarak: “Kadınlarda öyle
değil.” dedi. “Dünyayı da, kadınlar yönetir. İnanın bana,
sıradan insanlara gelemeyiz biz. Birinin dediği gibi, biz
kadınlar kulaklarımızla severiz, siz erkeklerin
gözlerinizle sevdiğiniz gibi... Sevme diye bir şey varsa
sizde.”
Dorian: “Bana öyle geliyor ki bizim sevmekten başka bir
şey yaptığımız yok!” diye mırıldandı.
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Düşes, yapmacık bir üzüntüyle: “Ah, öyleyse sizler hiç
gerçekten sevmiyorsunuz, Bay Gray!” dedi.
Lord Henry: “Gladys'ciğim!” diye haykırdı. “Nasıl
söyleyebilirsin bunu! Aşk macerası tekrarlamayla yaşar,
tekrarlama da isteği sanata çevirir. Kaldı ki, her
sevdiğimizde ilk defa seviyoruz demektir. Sevilen şeyin
değişmesi tutkunun tekliğini gidermez; ancak
yoğunlaştırır. Hayatta tam olarak ancak bir tek büyük
yaşantı geçer başımızdan. İşte hayatın sırrı da bu
yaşantıları elden geldiğince yeniden yaratmaktadır.”
Bir ara sessiz geçtikten sonra, Düşes: “Bu yaşantı bizi
yaralamış olsa da mı, Harry?” diye sordu.
Lord Henry: “Hele de yaraladıysa!” diye karşılık verdi.
Düşes dönüp, gözlerinde tuhaf bir bakışla, Dorian Gray'e
baktı.
— “Siz buna ne dersiniz, Bay Gray?” diye sordu.
Dorian biraz durakladı. Sonra, başını arkaya çevirip bir
kahkaha attı.
— “Ben hep Harry'nin dediğine uyarım, Düşes'im.”
— “Haksız olduğu zaman da mı?”
— “Harry hiçbir zaman haksız değildir, Düşes'im.”
— “Peki, onun felsefesi sizi mutlu kılıyor mu?”
— “Ben hiç mutluluk aramadım. Mutluluğu arayan kim!
Ben hep zevk aradım.”
— “Buldunuz da, değil mi, Bay Gray?”
— “Sık sık. Gerektiğinden daha sık.”
Düşes içini çekti.
— “Ben huzur arıyorum.” dedi. “Gidip giyinmezsem, bu
akşam huzursuz olurum.”
Dorian, ayağa fırlayarak: “Size birkaç orkide vereyim,
Düşes'im!” diye haykırdı, limonluğun öbür ucuna doğru
gitti.
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Lord Henry dayısının kızına: “Sen onunla pek yakışık
almayacak biçimde oynaşlık ediyorsun.” dedi. “Ayağını
denk alsan iyi edersin. Pek büyüleyicidir.”
— “Öyle olmasaydı savaş olmazdı...”
— “Kardeş kardeşe karşı ha?”
— “Ben Troia'lılardan yanayım. Bir kadın uğruna
savaştılar onlar.”
— “Yenildiler.”
— “Yenilmekten daha kötü şeyler de vardır.”
— “Gevşek dizginle dört-nala gidiyorsun.”
Buna verilen karşılık da: “Hızlı adım canlılık verir.”
oldu.
— “Bu gece hatıra defterime yazayım.”
— “Neyi?”
— “Ateşten yanan çocuğun ateşi sevdiğini...”
— “Ben kavrulmadım bile. Kanatlarım olduğu gibi
duruyor.”
— “Sen onları her şeye kullanıyorsun; bir, uçmaya
kullanmıyorsun.”
— “Yüreklilik erkeklerden kadınlara geçti. Bizim için
yeni bir yaşantı bu.”
— “Rakibin var.”
— “Kim?”
Lord Henry bir kahkaha attı.
— “Lady Narborough.” diye fısıldadı. “Pek bayılıyor
ona.”
— “İçime korku salıyorsun. Eskiçağ'a seslenmek bizi
tedirgin eder, çünkü bizler romantiğizdir.”
— “Romantikmişler! Bilimin bütün yöntemleri sizde...”
— “Erkekler yetiştirdi bizi.”
— “Evet, ama açıklamanızı yapmadılar.”
Düşes: “Bizi tanımla bakalım!” diye meydan okudu.
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— “Sırları olmayan Sfinks'ler.”
Düşes gülümseyerek baktı.
— “Bay Gray de nerede kaldı!” dedi. “Gidip yardım
edelim. Elbisemin rengini kendisine daha söylemedim.”
— “Yok! Sen elbisenin rengini onun çiçeklerine
uyduracaksın, Gladys.”
— “Pek erken bir boyun eğme olur bu.”
— “Romantik Sanat en yüksek noktasıyla başlar.”
— “Geri çekilmeye fırsat bırakmalıyım.”
— “Perslerin yaptığı gibi ha?”
— “Onlar kapağı çöllere attılar. Ben bunu yapamam.”
Lord Henry buna: “Kadınlara pek fırsat bırakmazlar.”
diye karşılık verdi.
Lafını daha bitirmiş bitirmemişti ki limonluğun öbür
ucundan boğuk bir çığlık geldi, arkasından da yere düşen
ağır bir şeyin sesi.
Herkes ayağa fırladı. Düşes, ürkmüş, kalakalmıştı. Lord
Henry, gözlerinde korku, yaprakları lap-lap sallanan
palmiyelerin arasından koştu, Dorian Gray'i tuğla döşeli
yerin üzerinde ölü gibi bayılmış yatar buldu. Hemen
kucağa alıp mavi oturma odasına getirdiler, bir divana
yatırdılar. Biraz sonra kendine geldi, şaşkın şaşkın
bakındı.
— “Ne oldu?” diye sordu. “Ah, hatırladım. Burada
güvenlikteyim ya, değil mi, Harry?”
Titremeye başladı.
Lord Henry: “Bayıldın yalnız, Dorian'cığım.” dedi. “O
kadar... Kendini pek yormuş olacaksın. Yemeğe inmesen
iyi edersin. Senin yerini ben alırım.”
Dorian Gray, ayağa kalkmaya çalışarak: “Yok, inerim!”
dedi. “İneyim daha iyi. Yalnız kalmamalıyım.”
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Odasına gitti, giyindi. Sofrada otururken çılgın bir neşe
içindeydi, hiçbir şeyi umursamaz bir hali vardı ama arasıra, aklına gelince, korkudan ürpertiler geçiriyordu:
James Vane'i görmüştü. Yüzünü, beyaz bir mendil gibi
dışarıdan limonluğun camına dayamış, onu seyrediyordu.

XVIII
Ertesi gün Dorian Gray evden dışarı çıkmadı; hatta
vaktinin çoğunu odasında geçirdi. Hayata karşı bir
ilgisizlik duyuyorsa da, ölüm korkusundan da
baygınlıklar geçiriyordu. Arandığını, gözetlendiğini,
izlendiğini bilmek üzerine bir heyula gibi çökmeye
başlamıştı. Perdeler rüzgârdan birazcık kımıldayacak
olsa, korkudan ürperiyordu. Savrulup kurşun çerçeveli
camlara vuran kuru yapraklar ona kendisinin boşa gitmiş
emelleri, çılgınca pişmanlıkları gibi geliyordu. Gözlerini
kapayınca, gemicinin sis basmış camdan içeri bakan
yüzünü görüyor, korku yine yüreğine pençesini atar gibi
oluyordu.
Yine de belki hayalinin bir oyunundan başka bir şey
değildi bu. Hayali o gecenin öcünü almış, karşısına
cezanın çirkin biçimlerini çıkarıvermişti. Gerçek hayat
bir kargaşaydı; hayalde ise korkunç mantıklı bir şey
vardı. Hayaldi günahın ayaklarına pişmanlığı bir köpek
gibi saldırtan... Her cinayetin kökünden biçimsiz bir
sürgün çıkarıveren de hayaldi. Gerçeğin basbayağı
dünyasında kötüler ceza, iyiler de mükâfat görmezdi.
Başarı güçlüye sunulur, başarısızlık güçsüzün üzerine
fırlatılırdı. İşte o kadar... Kaldı ki evin çevresinde bir
yabancı dolaşacak olsa uşaklar, bekçiler görürlerdi.
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Bahçıvanlar çiçek bahçelerinde ayak izi görselerdi gelir
haber verirlerdi.
Evet, hayalinin işiydi bu, başka bir şey değil. Sibyl
Vane'in kardeşi onu öldürmeye falan gelmiş değildi.
Fırtınalı bir kış denizinde suların dibini boylamak üzere
gemisine binip gitmişti o. Dorian, hiç olmazsa ondan
yana, güvenlikteydi. Adam onun kim olduğunu
bilmiyordu ki, yahu! Kim olduğunu bilemezdi ki.
Yüzündeki gençlik maskesi onu kurtarmıştı. Öyleyken,
bu yalnızca bir hayalse, düşüncesi bile ne korkunçtu!
Demek ki vicdan böyle ürkütücü hayaller yaratabiliyor,
bunlara gerçek bir biçim verip insanın karşısına
çıkarabiliyordu! İşlediği cinayetin gölgeleri, gecegündüz, her köşe başından onu böyle gözetlerse, gizli
köşelerden onunla alay ederse, şölen masasında
otururken kulağına bir şeyler fısıldarsa, uyurken buz gibi
parmaklarıyla dokunup uyandırırsa ne olacaktı onun
hayatı!
Bu düşünce beyninden içeri süzülünce, korkudan benzi
kül kesildi, hava birdenbire soğumuş gibi geldi. Ah ne
çılgınca bir deliliğe kapılmış da arkadaşını öldürmüştü! O
sahnenin hatırlanması bile ne korkunçtu! Olduğu gibi
yeniden gözlerinin önünde canlandı. İşin bütün o çirkin
ayrıntıları bir kat daha korkunçlukla üzerine üşüştü.
Zamanın o kapkara mağarasından, günahının hayaleti,
kızıllara bürünmüş, korkunç bir biçimde yükseldi. Saat
altıda Lord Henry geldiğinde onu yüreği parçalanırcasına
ağlar buldu.
Dorian Gray ancak üçüncü gün sokağa çıkmayı göze
alabildi. O kış sabahının çam kokulu duru havasında ona
neşesini, yaşama ateşini yeniden kazandıran bir şey vardı
sanki. Ancak, bu değişiklik yalnız çevrenin maddî
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koşullarından ileri gelmiyordu. Huzurunun
kusursuzluğunu bozmaya kalkan o aşırı kaygıya karşı
ruhu ayaklanmıştı, özene-bezene işlenmiş, ince
yaradılışlarda bu hep böyledir. Güçlü tutkuları ya her şeyi
ezip geçecektir, ya boyun eğecek. Ya adamı öldürürler,
ya da kendileri ölürler. Sıradan üzüntüler, basit sevgiler
nice ölümlerden artakalırlar. Büyük üzüntüler, büyük
sevgiler kendi enginlikleri yüzünden yok olurlar. Kaldı
ki, Dorian Gray korkuya kapılan bir bilincin kurbanı
olduğuna kendini inandırmıştı; geçirdiği korkulara artık
bir acıma duygusuyla, hayli de küçümser gibi bakıyordu.
Kahvaltıdan sonra, Düşes'le birlikte bir saat bahçede
dolaştı. Sonra arabaya bindi, atış eğlencesine katılmak
üzere, koruya daldı. Otların üzeri iri iri tuz taneleri gibi
kırağıyla kaplıydı. Gökyüzü ters çevrilmiş mavi
madenden bir kupaydı, içinde sazlar bitmiş dümdüz gölü
incecik bir buz zarı çepeçevre kuşatıyordu.
Çamlığa saparken, Düşes'in ağabeyi Geoffrey Clouston'ı
gördü, tüfeğinden iki boş kovanı silkeliyordu. Dorian
arabasından atladı, kurumuş eğreltiotlarının, sert
sürgünlerin arasından geçerek, konuğuna doğru gitti.
— “İyi avlandın mı, Geoffrey?” diye sordu.
— “Pek değil, Dorian. Kuşların çoğu açıklıklara gitmiş
bence, öğle yemeğinden sonra yeni bir yer denesek iyi
olur gibime geliyor.”
Dorian onun yanından yavaşça yürümeye başladı. Hoş
kokulu sert hava, koruda ışıldayan sarımtırak, kızılımsı
ışıklar, av korucularının ara-sıra çınlayan çılgın
haykırışları, bunun arkasından patlayan keskin tüfek
sesleri onu büyülüyor, içini hoş bir özgürlük duygusuyla
dolduruyordu. Mutluluğun ilgisizliği, sevincin
aldırmazlığı çökmüştü üzerine.
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Birdenbire, yirmi metre kadar ileride, eğri-büğrü bir kuru
ot yığınından, kara benekli kulaklarını dikmiş, o uzun
uzun arka bacaklarını öne doğru ataraktan, bir tavşan
fırladı. Sık bir küme kızılağacın arasına doğru sıçradı. Sir
Geoffrey tüfeğini omuzladı. Yalnız, hayvanın zarif
hareketlerinde öyle bir şey vardı ki nedense Dorian
Gray'i pek sardı.
— “Ateş etme, Geoffrey!” diye haykırdı. “Bırak
yaşasın!”
Arkadaşı: “Saçmalama, Dorian!” diyerek kahkahayla
güldü, tavşan tam ağaçların arasına dalmak üzereyken
ateş etti. İki haykırış işitildi: Tavşanın acıdan haykırışı ki
korkunçtu; bir adamın can çekişme haykırışı, ondan da
beter.
Sir Geoffrey: “Eyvah! Av korucularından birini
vurdum!” diye haykırdı. “Adamın da eşekliği... Ne vardı
gelip tüfeklerin karşısında duracak!” Sonra, avazı çıktığı
kadar bağırdı: “Ateş etmeyi bırakın! Bir adam vuruldu!”
Korucu başı, elinde sopa, koşa koşa geldi.
— “Nerede, efendim? Kim vuruldu?” diye haykırdı.
Bu sırada bütün cephe boyunca ateş kesilmişti.
Sir Geoffrey, karşıdaki ağaç topluluğuna doğru koşarken,
öfkeyle: “Şurada!” dedi. “Niye adamlarını geride
tutmuyorsun, yahu? Bugün benim için avın bütün zevki
kaçtı.”
Dorian onların, hafif, körpe dallara sürüne sürüne,
kızılağaçların arasına dalışlarını seyretti. Biraz sonra
çıktılar, arkalarından birini sürükleyerek gün ışığına
çıkardılar. Dorian ürküntüyle öbür yana döndü. Nereye
giderse arkasından felâket geliyordu sanki. Sir
Geoffrey'in: “Ölmüş mü?” diye sorduğunu, korucunun:
“Evet.” dediğini işitti. Koruda birdenbire birtakım yüzler
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belirir gibi geldi ona. On binlerce ayağın adım atışı,
birtakım seslerin alçaktan uğultusu vardı. Bakır göğüslü
koca bir sülün tepelerindeki dalların arasından
diklemesine indi.
Birkaç dakika sonra —bulunduğu şaşkın durumda bu
birkaç dakika Dorian'a sonsuz acı saatleri gibi gelmişti—
omzuna bir elin dokunduğunu duydu. İrkildi, dönüp
baktı.
Lord Henry: “Dorian,” dedi, “bugün için avın sona
erdiğini söylemeyi uygun buldum onlara. Devam etmek
doğru olmazdı.”
Dorian, acı acı: “Keşke temelli sona erse, Harry!” dedi.
“Pek korkunç, pek acı oldu. Adam...”
Sözünün arkasını getiremedi.
Lord Henry: “Ne yazık ki öyle!” diye atıldı. “Bütün
kurşunu göğsüne yemiş. Hemen ölmüş olsa gerek. Gel,
eve dönelim.”
Yola doğru, elli, altmış metre kadar, hiç konuşmadan,
yan yana yürüdüler. Sonra Dorian Lord Henry'ye baktı,
derin derin iç çekerek: “Bunda bir uğursuzluk var,
Harry,” dedi, “büyük bir uğursuzluk.”
Lord Henry: “Neymiş o?” dedi. “Ha, şu kazayı demek
istiyorsun sanırım. Elimizden ne gelir ki, azizim. Kabahat
adamda. Tüfeklerin karşısında ne duruyormuş? Kaldı ki,
bizim için bir şey yok. Geoffrey için can sıkıcı bir durum
elbette. Av korucularına böyle yaylım ateş açıldığı
nerede görülmüş! Acemi avcı derler adama. Oysa
Geoffrey acemi de değildir. Turnayı gözünden vurur.
Neyse, ne kadar konuşsak boş...”
Dorian başını iki yana salladı.
— “Bir uğursuzluk var bu işte, Harry! İçimizden birinin
başına korkunç bir şey gelecekmiş gibi geliyor bana.”
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Acı çekiyormuş gibi, elini gözlerinin üzerinden geçirdi.
“Belki de benim.”
İki arkadaştan yaşlı olanı kahkahayla güldü.
— “Dünyada tek korkunç şey ancak can sıkıntısıdır,
Dorian! Bağışlanamayacak tek günah budur. Neyse,
bizim başımıza böyle bir şeyin geleceği pek yoktur...
Akşam yemeğinde herkes boyuna bunu konuşup durursa
o başka. Söylerim ben onlara “Bu konuya
dokunulmayacak!” diye. Uğursuzluğa gelince,
uğursuzluk falan diye bir şey yoktur. Kader bize haberci
göndermez. Bunu yapmayacak kadar kurnaz, ya da katı
yüreklidir. Kaldı ki, senin başına ne gelebilir, Dorian? Şu
yeryüzünde bir insanın isteyebileceği her şey var sende.
Kimse yoktur ki seninle seve seve yer değiştirmesin.”
— “Kimse yok ki kendisiyle seve seve ben yer
değiştirmeyeyim, Harry. Gülme öyle. Doğruyu
söylüyorum. Demin ölen şu zavallı köylü benden daha iyi
durumda... Ölümden hiç korkmuyorum, ölümün gelişi
beni ürperten... O koca koca kanatları çevremdeki
kurşundan havayı çalkayıp duruyor. Eyvah! Şurada,
ağaçların arkasında, biri durmuş, beni gözlüyor, beni
bekliyor, öyle değil mi?”
Lord Henry Dorian'ın eldivenli elinin titreye titreye
gösterdiği yöne doğru baktı. Gülümseyerek: “Evet,” dedi,
“gördüm. Bahçıvan, seni bekliyor. Bu akşam sofraya
hangi çiçeklerden koymak istiyorsun, sana onu soracak
sanırım. Pek gülünç kaçacak kadar sinirli olmuşsun sen,
azizim. Şehre dönelim de gel benim hekime bir görün.”
Dorian, bahçıvanın yaklaştığını görünce, rahatlayıp derin
bir soluk aldı. Adam elini şapkasına götürdü, bir ara
duraksayarak Lord Henry'ye baktı, sonra bir mektup
çıkardı, beyine uzattı.
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— “Düşes Hazretleri karşılık beklememi buyurdular.”
diye mırıldandı.
Dorian mektubu cebine koydu. Soğuk soğuk: “Düşes
Hazretleri'ne söyle, geliyorum.” dedi. Adam döndü, hızlı
hızlı evden yana gitti.
Lord Henry: “Şu kadınlar da tehlikeli şeyleri ne
severler!” diye bir kahkaha attı. “En çok hayran olduğum
özelliklerinden biri de budur. Başkaları bakıyorsa, bir
kadın yeryüzünde herkesle oynaşlık eder.”
— “Sen de tehlikeli şeyler söylemesini ne seversin,
Harry! Ele aldığın bu konuda iyice yanılıyorsun.
Düşes’ten çok hoşlanıyorum ama sevmiyorum.”
— “Düşes de senden pek hoşlanmıyor ama çok seviyor.
Tam birbirinizin dengisiniz.”
— “Dedikodu yapıyorsun, Harry! Dedikodu yapacak bir
şey yok ortada.”
Lord Henry, bir sigara yakarak: “Her dedikodu kötü bir
kesin bilgiye dayanır.” dedi.
— “Bir nükte uğruna sen herkese kıyarsın, Harry!”
Bunun karşılığı da: “Dünya kurban edileceği yere kendi
isteğiyle gider.” oldu.
Dorian Gray: “Keşke sevebilsem!” diye haykırdı. Sesinde
derin bir acı vardı. “Bu tutkuyu yitirdim, bu isteği
unuttum gibi geliyor bana. Aşırı derecede kendime
düştüm. Kendi kişiliğim bana bir yük oldu. Kaçmak,
uzaklara gitmek, unutmak istiyorum. Delilik bende,
buraya hiç gelmeyecektim. Harvey'e tel çeksem de yatı
hazırlasa. Yatta insan güvenliktedir.”
— “Neye karşı güvenlikte, Dorian? Senin başında bir
dert var. Nedir, bana niye söylemiyorsun? Bilirsin,
yardım ederim ben sana.”
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Dorian, üzgün üzgün: “Söyleyemem, Harry.” dedi.
“Hayalimin uydurması da diyebilirim. Şu yürekler acısı
kaza alt-üst etti beni. Bunun gibi bir şey benim başıma da
gelecek diye korkunç bir önsezi var içimde.”
— “Ne saçma!”
— “Umarım saçmadır. Yalnız, elimde değil. Ha, işte
Düşes geliyor. Hazır elbise içinde bir Artemis...
Görüyorsunuz ya, döndük geldik, Düşes'im.”
Düşes: “Olup bitenleri işittim, Bay Gray.” dedi. “Zavallı
Geoffrey pek üzgün. “Tavşanı vurma!” demişsiniz siz
ona. Ne tuhaf!”
— “Evet, tuhaf ya... Neden bilmem, öyle söyledim.
İçimden öyle geldi, sanırım. Küçük canlı şeylerin en
güzeli gibi göründü bana. Yalnız, adamın başına gelenleri
size söylemelerine üzüldüm. Pek korkunç bir konu bu!”
Lord Henry: “Can sıkıcı bir konu.” diye lafa karıştı.
“Ruhbilim bakımından hiçbir değeri yok. Geoffrey bu işi
bile bile yapsaydı, ne ilgi çekici olurdu! Gerçek bir
cinayet işlemiş birini tanımayı öyle isterdim ki!”
Düşes: “Ne korkunç adamsın sen, Harry!” diye haykırdı.
“Öyle değil mi, Bay Gray? Harry, Bay Gray'e yine
fenalık geldi. Bayılacak!”
Dorian büyük bir çabayla kendini toparlayarak
gülümsedi.
— “Bir şey değil, Düşes'im.” diye mırıldandı. “Sinirlerim
müthiş bozuldu da, ondan. Sonra, bu sabah çok da
yürüdüm. Harry ne dedi, duymadım. Çok kötü bir şey mi
söyledi? Sonra söylersiniz bana. Ben gidip biraz uzansam
iyi olur sanırım. Kusura bakmazsınız, değil mi?”
Limonluktan taraçaya çıkan geniş basamaklara
gelmişlerdi. Dorian çıkıp da camlı kapı arkasından
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kapanınca, Lord Henry dönüp o uykulu gözleriyle
Düşes'e baktı.
— “Çok mu seviyorsun onu?” diye sordu.
Düşes bir ara karşılık vermedi. Durmuş, manzaraya
bakıyordu. En sonunda: “Bunu ben de bilmek isterdim.”
dedi.
Lord Henry başını iki yana salladı.
— “Bir şeyi bilmek kötü sonuç verebilir. İnsanı
büyüleyen, kesin olarak bilmemektir. Sis her şeyi
güzelleştirir.”
— “İnsan yolunu kaybeder.”
— “Bütün yollar bir noktada sona erer, Gladys'çiğim.”
— “Nedir bu?”
— “Hayal kırıklığı.”
Düşes içini çekti.
— “Benim hayata başlayışım böyle oldu.”
— “Bu başlangıç sana çelenklerle geldi.”
— “Çilek yapraklarından bıktım.”
— “Sana yakışıyor.”
— “Ancak kalabalık arasında...”
Lord Henry: “Arayacaksın.” dedi.
— “Bir yaprağını bile kaybetmeyeceğim.”
— “Monmouth'ın kulakları var.”
— “Yaşlılığın kulakları ağır işitir.”
— “Hiç kıskanmıyor mu?”
— “Keşke kıskansa!”
Lord Henry bir şey arar gibi bakındı.
Düşes: “Ne arıyorsun?” diye sordu.
Lord Henry: “Kılıcının ucundaki düğmeyi.” diye karşılık
verdi. “Düşürdün.”
Düşes kahkahayla güldü.
— “Maske yine yüzümde ya...”
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Bunun karşılığı da “Gözlerini daha da güzelleştiriyor”
oldu.
Düşes yine güldü. Dişleri kızıl bir yemişin içindeki beyaz
beyaz çekirdekler gibi göründü.
Dorian Gray, yukarıda, odasında divana uzanmış yatıyor,
vücudunun her teli korkudan atıyordu. Yaşamak,
birdenbire taşıyamayacağı kadar çirkin bir yük
oluvermişti. Sık ağaçlar arasında bir yaban hayvanı gibi
vurulan zavallı kolcunun acı ölümü kendisinin ölümünün
bir habercisi gibi gelmişti ona. Lord Henry'nin densizce
bir şaka olarak bilmeden söyledikleri üzerine az kalsın
bayılıyordu.
Saat beşte çıngırağı çalıp uşağını çağırdı, gece
ekspresiyle şehre ineceğini söyledi, “Eşyamı hazırla, saat
sekiz buçukta da araba kapıda olsun!” diye buyurdu.
Selby Royal'da bir gece daha kalmamayı kafasına iyice
koymuştu. Uğursuz bir yerdi burası. Güpegündüz ölüm
kol geziyordu. Ormanın otları kana bulanmıştı.
Sonra, Lord Henry'ye bir pusula yazdı: Hekimine
görünmeye şehre gittiğini bildiriyor, kendisi yokken
konuklarla onun ilgilenmesini istiyordu. Mektubu zarfa
koyarken kapı vuruldu.
Uşak: “Korucu başı geldi, sizinle görüşmek istiyormuş.”
diye haber verdi.
Dorian kaşlarını çattı, dudağını dişledi. Biraz bekledikten
sonra: “Gelsin.” diye mırıldandı.
Adam içeri girer girmez, Dorian çekmeceden çek
defterini çıkardı, onun önüne doğru açtı. Kalemi eline
alırken: “Bu sabahki acıklı kaza için geldin sanırım, öyle
değil mi, Thornton?” dedi.
Korucu: “Evet, efendim.” dedi.
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Dorian, canı sıkılmış bir halle: “Zavallıcık evli miydi?
Onun eline bakanlar var mıydı?” diye sordu. “Varsa,
yoksulluk çeksinler istemem, sen ne kadar uygun
görürsen söyle, o kadar bir para yollayayım.”
— “Kim olduğunu bilmiyoruz, efendim. Sizi bunun için
rahatsız ettim.”
Dorian, sinirli sinirli: “Kim olduğunu bilmiyor musun?”
dedi. “O da ne demek? Senin adamlarından biri değil
miydi o?”
— “Hayır, efendim. Daha önce hiç görmemiştim.
Gemiciye benziyor, efendim.”
Dorian Gray'in elinden kalem düştü, yüreği birden durur
gibi oldu.
— “Gemici mi?” diye haykırdı. “Gemici mi dedin?”
— “Evet, efendim. Eskiden gemici falanmış sanırım,
öyle görünüyor, iki kolunda da dövmeler falan var.”
Dorian, ileri doğru uzanıp gözlerini iri iri açarak adamın
yüzüne baktı.
— “Üzerinden bir şey çıktı mı? Adını öğrenebileceğimiz
bir şey?”
— “Biraz para çıktı, efendim... Çok değil. Bir de
altıpatlar. Adı falan yok. İyi bir adama benziyor,
efendim; yalnız, biraz kaba-saba biri. Gemici sanıyoruz.”
Dorian ayağa fırladı. Korkunç bir umut yanında kanat
çırpıyordu. Çılgın gibi ona yapıştı.
— “Ölüsü nerede?” diye haykırdı. “Çabuk! Hemen
görmeliyim!”
— “İç Çiftlik'teki boş ahırda, efendim. Böyle bir şeyi
kimse evine almıyor. Ölü uğursuzluk getirirmiş, öyle
diyorlar.”
— “İç Çiftlik'te mi! Çabuk oraya git, beni bekle.
Seyislerden birine söyle, benim atı getirsin. Yok. Bırak.
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Ahıra kadar ben kendim giderim. Vakit kazanmış
oluruz.”
Bir çeyreğe kalmadan, Dorian Gray atını o uzun ağaçlıklı
yoldan aşağı elinden geldiği kadar hızla, dörtnala
koşturuyordu. Ağaçlar yanından hayal gibi sıyırıp
geçiyor, yolu üzerine korkunç gölgeler serilir gibi
oluyordu. Bir ara kısrak beyaz bir kapı direğinden
kaçayım derken yana savrulunca az kalsın onu üzerinden
fırlatıyordu. Dorian dizginle atın boynunu kırbaçlıyordu.
At alacakaranlıkta ok gibi gidiyor, ayaklarının altından
taşlar uçuyordu.
Sonunda İç Çiftlik'e vardılar. Avluda iki adam
dolanıyordu. Dorian eyerden aşağı atladı, dizginleri
adamlardan birine fırlattı. En uzaktaki ahırda ışık
yanıyordu. Ölünün orada olduğunu anladı, kapıya doğru
atıldı, elini kilide attı.
Orada biraz durdu. Hayatını ya düzeltecek, ya da bozacak
bir şeyi keşfetmek üzere olduğunu biliyordu. Sonra,
kapıyı ardına kadar açıp içeri girdi.
Ahırın öbür köşesinde, bir çuval yığını üzerinde,
arkasında kaba kumaştan bir gömlek, ayağında mavi
pantolon, bir adamın ölüsü yatıyordu. Yüzüne lekeli bir
mendil örtülmüştü. Yanında, şişeye geçirilmiş kaba bir
mum çıtırdayarak yanıyordu.
Dorian Gray bir ürperdi. Mendili kendi eliyle
kaldıramayacağını anladı, çiftlik uşaklarından birine
seslendi, yanına çağırdı. Düşmemek için kapının direğine
tutunarak: “Çek şunu yüzünden. Görmek istiyorum.”
dedi.
Uşak mendili çekince, Dorian ileri doğru bir adım attı.
Dudaklarından bir sevinç çığlığı koptu. Koruda vurulan
adam James Vane'di.
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Birkaç dakika orada durup ölüye baktı. Daha sonra, atla
eve dönerken gözleri yaş doluydu. Biliyordu ki artık
kurtulmuştu.

XIX
Lord Henry, o bembeyaz parmaklarını gülsuyu dolu kızıl
bakır bir tasa daldırırken: “Artık iyi bir insan olacağını
bana boşuna söyleme!” diye haykırdı. “Kusursuz bir
insansın sen. Yalvarırım, değişme!”
Dorian Gray başını iki yana salladı.
— “Hayır, Harry. Hayatımda pek çok korkunç şeyler
yaptım. Artık yapmayacağım. İyi davranmaya dün
başladım.”
— “Dün neredeydin?”
— “Köyde, Harry. Ufak bir handa tek başıma
kalıyordum.”
Lord Henry, gülümseyerek: “Köyde kim olsa iyi
davranabilir, sevgili oğlum.” dedi. “Adamı şeytan
dürtmez orada. Şehir dışında yaşayanların iyicene
uygarlık dışı kalmaları bundandır. Uygarlık hiç de kolay
kolay erişilecek bir şey değildir. İnsan ona ancak iki
yoldan erişebilir: Birincisi, bilgili olmakla; ikincisi,
ahlâkça bozulmuş olmakla. Köylerde yaşayanlar bunun
ikisine de imkân bulamazlar; onun için de durgun bir su
gibi kalırlar.”
Dorian: “Bilgili olmak, ahlâkça bozulmak...” diye
söylendi. “İkisini de biraz tanıdım. İkisinin bir arada
bulunması bana şimdi korkunç geliyor. Çünkü yeni bir
amacım var şimdi benim, Harry. Değişeceğim. Değiştim
bile, sanırım.”
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Arkadaşı: “İyilik olarak ne yaptın, anlatmadın bana daha.
Yoksa bir değil, birçok iyilik mi yaptın?” diye sordu.
Bunu sorarken de tabağına ufak bir pembe çilek tepesini
yayıp üzerine kavkı biçimi delikli bir kaşıkla kar gibi
bembeyaz dövülmüş şeker ekti.
— “Sana anlatabilirim, Harry. Başka birine
anlatabileceğim bir hikâye değil bu. Birini tehlikeden
kurtardım. Böbürlenme gibi görünüyor ama ne demek
olduğunu sen anlarsın. Çok güzel bir kızdı, tıpkı Sibyl
Vane'e benziyordu. Sanırım ki beni ilk çeken de bu oldu.
Sibyl'i hatırlarsın, değil mi? Ne kadar geride kalmış gibi
geliyor! Neyse, Hetty bizim tabakadan değildi, elbette.
Köy kızıydı, alt tarafı... Yalnız, ben onu gerçekten
seviyordum. Çok iyi biliyorum, seviyordum. Birlikte
geçirdiğimiz bütün o bulunmaz mayıs ayı içinde, haftada
iki, üç kere onu görmeye koşuyordum. Dün ufak bir
yemiş bahçesinde buluştuk. Kahkahalarla gülüp
duruyordu. Bu sabah gün doğarken kaçacaktık. Birden,
karar verdim: Onu nasıl buldumsa yine öyle, çiçek gibi
bırakacaktım.”
Lord Henry, Dorian'ın sözünü kesti:
— “Bu duygunun yeniliği karşısında sevinçten ürpertiler
geçirmişsindir sanırım, Dorian. Bu şairane aşk maceranı
dur senin yerine ben bitireyim. Kıza öğüt verdin, kalbini
kırdın. Kendini düzeltmenin başlangıcı böyle oldu.”
— “Korkunçsun, Harry! Böyle kötü şeyler söyleme!
Hetty'nin kalbi kırılmadı. Ağladı falan elbette ama hayatı
da lekelenmedi. Perdita gibi, nanelerle, nergislerle dolu
bahçesinde yine yaşayabilir.”
Lord Henry, arkasına yaslanırken, gülerek: “Vefasız
Florizel'i için de gözyaşı döker!” diye haykırdı. “Çok
tuhaf çocukça hallerin var senin, Dorian'cığım. Bu kız
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artık kendi tabakasından biriyle memnun olabilir mi
sanıyorsun? Günün birinde kaba bir arabacıyla, ya da
sırıtkan bir rençperle evlenecek bence. Gel gör ki seni
tanımış, seni sevmiş olması yüzünden, kocasını hor
görecek, mutlu olamayacak. Ahlâk bakımından, senin bu
yüce vazgeçişine pek değer verdiğimi söyleyemem.
Başlangıç olarak bile, cılız bir şey. Kaldı ki nereden
biliyorsun Hetty'nin şu sırada, tıpkı Ophelia gibi,
yıldızlarla pırıltılı bir değirmen havuzunda nilüferler
ortasında, suyun üzerinde yüzmediğini?”
— “Bu söylediklerini dinleyecek değilim, Harry! Sen her
şeyle alay ediyorsun, sonra da en acı faciaları akla
getiriyorsun. Anlattığıma pişman oldum şimdi. Ne
söylersen söyle, umurumda değil. O biçim davranmakla
iyi ettiğimi biliyorum. Zavallı Hetty! Bu sabah çiftliğin
önünden atla geçerken, pencerede o beyaz yüzünü
gördüm, bir dal yasemin gibi. Bu konuda bir daha
konuşmayalım, sen de yıllardan beri ilk yaptığım iyi bir
işin, ömrümde ilk defa tadını aldığım ufacık bir
fedakârlığın gerçekte bir çeşit günah olduğuna
inandırmaya çalışma beni. Daha iyi bir adam olmak
istiyorum. Daha iyi bir adam olacağım. Sen kendini anlat
bana. Şehirde ne var, ne yok? Günlerden beri kulübe
uğramadım.”
— “Hâlâ zavallı Basil'in ortadan kayboluşunu
tartışıyorlar.”
Dorian, kendine biraz şarap doldururken hafifçe kaşlarını
çattı.
— “Ben sanıyordum ki artık bundan bıkmışlardır.”
— “Daha topu topu altı haftadan beri bunu konuşuyorlar,
sevgili oğlum. İngiliz milleti de üç ay içinde ancak bir tek
konu üzerinde zihin yorabilecek yaradılıştadır. Neyse ki
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son zamanlarda talihleri yaver gitti. Benim boşanma
davam vardı, Alan Campbell'in kendini öl
dürmesi vardı. Şimdi de bir ressamın anlaşılmaz bir
biçimde ortadan kaybolması. Scotland Yard hâlâ ayak
diriyor kasımın dokuzunda gece yarısı treniyle Paris'e
giden o kurşuni kaputlu adam zavallı Basil'di diye;
Fransız polisi de Basil'in Paris'e falan gelmediğini
söylüyor. Sanırım on beş güne kadar da onu San
Francisco'da gördüklerini söyleyecekler bize. Tuhaf şey:
Kim kaybolduysa San Francisco'da gördüklerini
söylerler. Güzel bir şehir olsa gerek. Demek ki öbür
dünyanın bütün çekici yanları var orada...”
Dorian, elindeki Burgonya şarabını ışığa doğru tutarak:
“Basil ne oldu sence?” diye sordu. Bir yandan da böyle
bir meseleyi nasıl olup da sakin sakin konuşabildiğine
şaşıyordu.
— “Zerre kadar fikrim yok. Basil saklanmak istiyorsa
beni ilgilendirmez. Öldüyse, üzerinde düşünmek
istemem. Beni korkutan tek şey ölümdür. Nefret ederim.”
Genç adam, yorgun bir tavırla: “Neden?” diye sordu.
Lord Henry, içinde kokuya batırılmış sünger bulunan
kutunun yaldızlı kafesini burun deliklerine sürterken:
“Çünkü,” dedi, “bugün insan her şeyden kurtulabiliyor,
bir ondan kurtulamıyor. Ölüm bir, bayağılık iki, şu ondokuzuncu yüzyılda insanlar bu iki şeyin sırrını
çözemediler. Gel kahvelerimizi çalgı odasında içelim,
Dorian. Sen bana Chopin çalarsın. Karımın kaçtığı adam
Chopin'i çok güzel çalardı. Zavallı Victoria! Pek de
severdim. Ev onsuz pek ıssız kaldı. Evet, evlilik ancak
bir alışkanlık, kötü bir alışkanlık elbette ama insan en
kötü alışkanlıklarını bile kaybedince acınır. Belki de en
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çok bunlara acınırız. İnsanın öylesine esaslı bir parçasıdır
bunlar.”
Dorian bir şey söylemedi. Sofradan kalktı, bitişik odaya
geçti, piyanoya oturdu, parmaklarını siyah, beyaz fildişi
tuşlar üzerinde dolaştırdı. Kahveler gelince bıraktı, başını
Lord Henry'den yana çevirerek: “Harry,” dedi, “hiç
aklına geldi mi Basil'in öldürülmüş olabileceği?”
Lord Henry esnedi.
— “Basil sevilen bir adamdı, üzerinde de hep Waterbury
marka bir saat bulunurdu. Kim niçin öldürecek? Düşmanı
olacak kadar zeki bir adam değildi. Resim konusunda
yaman bir dehası vardı elbette ama insan Velasquez gibi
resim yapar da yine de son derece kafasız olabilir. Basil
gerçekten kafasızın biriydi. Bir kere ilgilendirmiştir beni;
o da, yıllarca önce, senden söz ederken, “Çılgınca
hayranım ona; o benim sanatıma canlılık veriyor.” dediği
zaman.”
Dorian: “Basil'i pek severdim.” dedi. Sesinde bir
üzgünlük var gibiydi. “Peki, öldürüldü, demiyorlar mı?”
— “Valla, kimi gazeteler öyle diyor. Ben pek ihtimal
vermiyorum. Bilirim, Paris'te pek korkunç yerler vardır
ama Basil oralara gidecek adam değildi. Merak diye bir
şey yoktu onda. Başlıca kusuru da buydu.”
Genç adam: “Basil'i ben öldürdüm, dersem ne dersin,
Harry?” dedi.
— “Hiç de yaradılışına uymayan bir kişilik taslamaya
kalkıyorsun, derim, azizim. Her cinayet bayağı bir şeydir,
her bayağılık cinayet olduğu gibi... Adam öldürmek
yoktur senin içinde, Dorian. Bunu söylemekle benliğine
dokunuyorsam kusura bakma; yalnız, inan bana, işin
doğrusu bu. Adam öldürme ancak aşağı tabakanın
harcıdır. Onlara bundan dolayı en ufak bir kusur
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bulmuyorum. Bizim için sanat neyse, onlar için de adam
öldürmek o, diyebilirim: Olağanüstü duygular edinmenin
yolu ancak.”
— “Duygular edinme yolu mu? Bir kere adam öldüren
biri bir daha öldürebilir sence, öyle mi? Söyleme bunu
bana!”
Lord Henry, bir kahkaha atarak: “Ah! İnsan sık sık
yaparsa, her şey zevk haline gelebilir!” diye haykırdı.
“Hayatın en önemli sırlarından biri de işte budur. Yalnız,
diyebilirim ki adam öldürmek yanlış bir iştir. İnsan
akşam yemeğinden sonra oturup da anlatamayacağı
hiçbir işi yapmamalıdır.
“Neyse, bırakalım zavallı Basil'i. Senin dediğin şu
gerçekten romanlara özgü sona ulaşmış olduğuna
inanmak isterdim ama inanamıyorum. Otobüsten Seine
sularına düşmüştür, biletçi de işi örtbas etmiştir,
diyebilirim. Evet, sonunun bu olduğunu düşünebilirim.
Gözümün önüne geliyor: Şimdi koyu yeşil suların
dibinde sırt üstü yatıyor o, koca mavnalar üstünden gelip
geçiyor, uzun uzun otlar da saçlarıyla oynuyor. Biliyor
musun, sağ kalsaydı bundan daha iyi bir işe
yarayabileceğini sanmıyorum. Son on yıl içinde resmi
pek kötüleşmeye başlamıştı.”
Dorian derin derin bir iç çekti. Lord Henry odada
dolaşmaya başladı, gitti acayip bir Cava papağanının
başını okşadı. Kurşuni tüylü, yalnız başı, kuyruğu pembe,
kocaman bir kuştu bu; kamıştan tüneğinin üzerinde
dengede duruyordu. Adam o sivri parmağını değdirince,
buruşuk gözkapaklarının beyaz pulunu o cam gibi kara
kara gözlerinin üzerine indirdi, başladı ileri, geri
sallanmaya.
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Lord Henry, geri dönüp cebinden mendilini çıkarırken:
“Evet,” diye konuşmaya başladı, “resmi pek kötüleşmişti.
Bir şeyini kaybetti gibi geliyordu bana... Tılsımını
kaybetmişti. İkiniz yakın arkadaş olmayı bırakınca,
büyük bir ressam olmaktan çıktı. Neden ayrıldınız?
Canını sıkıyordu sanırım. Böyleyse, seni hayatta
bağışlamamıştır. İnsanın canını sıkanların huyudur bu...
Ha, aklıma gelmişken sorayım: O senin çok güzel bir
portreni yapmıştı, ne oldu bu resim? Bitirdiğinden beri
görmedim, hiç hatırlamıyorum. Ah, hatırladım: Yıllarca
önce anlatmıştın bana: Selby'ye yollamışsın da yolda
kaybolmuş mu, çalınmış mı ne. Bir daha ele geçiremedin,
öyle mi? Yazık! Gerçekten bir şaheserdi. Hatırlıyorum:
Ben almak istemiştim. Keşke alsaydım, diyorum şimdi.
Basil'in en iyi döneminin eserlerinden biriydi. Ondan
sonra sanatı kötü resimle iyi niyetlerin karışımı... Hani
birine tam bir İngiliz ressamı denilmeye hak kazandıran
bir karışım vardır ya, işte ondan olup çıktı. İlân vermiş
miydin? Bence vermeliydin.”
Dorian: “Bilmem, unuttum.” dedi. “Vermiştim sanırım.
Yalnız, ben o resimden pek hoşlanmamıştım.
Yaptırdığıma pişman oldum. Aklıma geldikçe
sinirleniyorum. Niye ondan söz ediyorsun bana? Bir
oyunda şöyle tuhaf bir parça vardır... Hamlet'te sanırım...
Nasıldı bakayım...
Bir üzüntünün resmi gibi,
Kalpsiz bir yüz.
Evet, o da öyleydi.”
Lord Henry kahkahayla güldü. Bir koltuğa gömülerek:
“İnsan hayatı sanatkârcasına yaşarsa, beyni onun kalbi
demektir.” dedi.
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Dorian Gray başını iki yana salladı, piyanoda bir iki
yumuşak tele bastı.
— “Bir üzüntünün resmi gibi, kalpsiz bir yüz.”
Lord Henry arkasına yaslanıp gözlerini yarı kapayarak
ona şöyle bir baktı. Biraz geçtikten sonra: “Aklıma
gelmişken sana da sorayım, Dorian.” dedi. “Şöyle bir söz
duydum: Bir adam bütün dünyayı kazanıp da —nasıldı
arkası— ruhunu kaybederse eline ne geçer?”
Piyanodan bozuk sesler geldi, Dorian irkildi, gözlerini
arkadaşına dikti.
— “Bunu bana niye soruyorsun, Harry?”
Lord Henry, şaşırmış gibi, kaşlarını kaldırarak: “Buna
belki sen bir karşılık verebilirsin diye düşündüm de onun
için sordum, azizim.” dedi. “O kadar... Pazar günü
Park'tan geçiyordum. Mermer Kemer'in yanında yırtıkpırtık kıyafetli ufak bir kalabalık toplanmış, bayağı bir
sokak vaizini dinliyordu. Yanlarından geçerken, adamın
onlara bunu sorduğunu duydum. Pek dokundu bu bana.
Londra bu biçim tuhaf etkileyişler bakımından pek
zengin bir yerdir. Yağışlı bir pazar günü, sırtında
yağmurluk, acayip bir din adamı, sular sızan
şemsiyelerden meydana gelmiş parça parça bir damın
altına toplanan hastalıklı gibi benzi soluk bir insanlar
topluluğu... Kendinden geçmiş sinirli dudaklardan cırlak
bir sesle havaya yaman bir söz fırlıyor. Kendine göre
gerçekten güzel bir söz, güzel bir öğüt. Bu peygambere:
“İnsanda ruh yoktur ama sanatta vardır.” demeyi
düşündüm. Yalnız, korkarım ki ne demek istediğimi
anlamayacaktı.”
— “Öyle söyleme, Harry. Ruhun korkunç bir gerçekliği
var. Alınabilir, satılabilir, üzerinde pazarlık edilebilir.
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Zehirlenebilir de, düzeltilebilir de. Hepimizde bir ruh
vardır. Biliyorum ben bunu.”
— “İyi biliyor musun, Dorian?”
— “Çok iyi biliyorum.”
— “Ah, öyleyse hayaldir. İnsanın kesin olarak bildiğini
sandığı şeyler hiçbir zaman doğru değildir. Kaderin
kaçınılmazlığı da, aşk macerasının verdiği ders de
buradadır. Ne ağırbaşlı konuşuyorsun! Bu kadar ağırbaşlı
olma. Çağımızın boş inançlarıyla senin, benim ne ilgimiz
var? Hayır, ruha olan inancımızı yitirdik biz...”
“Bir şey çal bana. Bir Nocturne çal, Dorian. Çalarken de,
alçak sesle anlat bakayım bana: Gençliğini nasıl elde
tutabildin? Bir sırrın olsa gerek. Ben senden topu topu on
yaş büyüğüm; yüzüm buruşuk içinde kaldı, yıprandım
çöktüm, sapsarı kesildim. Sen, gerçekten, şaşılacak kadar
gençsin. Hele hiç bu geceki kadar sevimli görmedim ben
seni. İlk gördüğüm günü hatırlatıyorsun. Biraz küstahça
ama yine de hayli utangaç, pek olağanüstü bir
delikanlıydın. Değiştin elbette ama görünüşte değil. Bana
sırrını söylemeni isterdim. Gençliğimi yeniden elde
edebilmek için yapmayacağım şey yoktur... İdman
yapmanın, sabahları erken kalkmanın, ya da saygıdeğer
bir adam olmanın dışında... Gençlik! Onun gibisi yoktur.
Gençliğin bilgisizliğinden söz etmek gülünçtür. Şimdi
ancak benden genç olanların düşüncelerini saygıyla
dinliyorum. Benden ileride görünüyor onlar. Hayat
onlara hayranlık uyandıracak en son yeniliğini
göstermiştir. Yaşlılara gelince, yaşlılarla hep zıt
gidiyorum. Benimsediğim bir kural olarak yapıyorum
bunu. Dün olan bir şey üzerine ne düşündüklerini
sorsanız, böbürlene böbürlene, ta 1820'de geçerli olan
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düşünceleri söylerler. O zamanlar insanlar uzun çorap
giyerler, her şeye inanırlar, hiçbir şey bilmezlerdi.”
“Çaldığın şu parça ne güzel! Acaba Chopin bunu
Mallorca'da mı yazdı... Deniz köşkün çevresinde
ağlarken, tuzlu sular camları döverken? Harikulade
romantik! Ne mutlu ki taklitçi olmayan bir sanat kaldı
bize! Kesme... Bu gece müzik istiyor canım. Bana öyle
geliyor ki sen Apollo'sun, ben de Marsyas. Benim de
kendime göre üzüntülerim var, Dorian, senin hiç
bilmediğin üzüntülerim. Yaşlılığın faciası insanın yaşlı
olması değil, genç olmasıdır. Böyle içten konuşmama
kimi zaman kendim de şaşıyorum.”
“Ah, Dorian, ne mutlu sana! Ne güzel bir hayat sürdün!
Her şeyden kana kana içtin. Damağında üzümleri
çatlattın. Senin için hiçbir şey gizli kalmadı. Sana her şey
ancak tatlı bir nağme gibi geldi. Seni hiçbir şey bozmadı.
Hep aynı kaldın.”
— “Hep aynı kalmadım, Harry.”
— “Yok, hep aynısın. Hayatının bundan sonrası ne
olacak, merak ediyorum. Kendini şundan, bundan yoksun
kılarak bu işi bozma. Şimdiki halinle kusursuz bir
insansın. Kendini kusurlu kılma. Tek kusurun yok.
Sallama başını öyle! Sen de biliyorsun ki öylesin işte.
Sonra, Dorian, kendini aldatma. Hayat ne istemle
yönetilir, ne istekle. Hayat sinirlerle, kaslarla, bir de
yavaş yavaş üst üste konulup kurulmuş gözelerle ilgili bir
şeydir; bu gözelerde de, düşünce saklanır, tutku hayaller
kurar. Kendini güvenlikte sanırsın, güçlü sanırsın. Bir
odada gözüne çarpan bir renk, o sabahki gökyüzü,
eskiden sevdiğin, şimdi de kendisiyle birlikte anıları
sürükleyip getiren bir koku, unuttuğun bir şiirden karşına
çıkıveren bir dize, artık çalmaz olduğun bir parçadan kısa
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bir nağme... Diyorum sana, Dorian; Hayatımız bu gibi
şeylere bağlıdır. Browning bunu bir yerde yazar. Neyse,
duyularımız bunları bizim için hayalde canlandırır. Kimi
zaman öyle oluyor ki burnuma birden beyaz leylak
kokusu geliyor, hayatımın en acayip ayını başlıyorum
yeniden yaşamaya.”
“Keşke seninle yer değiştirebilsem, Dorian! Dünya
ikimize karşı da vaveylayı kopardı ama sana hep tapındı.
Hep de tapınacak. Çağımızın aradığı insansın sen.
Çağımız da, neden korktuğunu keşfetti artık. Senin hiçbir
şey yapmamış olmana, hiç heykel yontmamış, resim
boyamamış, kendinden başka bir şey üretmemiş olmana
öyle seviniyorum ki! Senin sanatın hayat oldu.
Kendinden bir nağme yaptın. Günlerin birer şiir...”
Dorian piyanodan kalktı, saçlarını sıvazladı.
— “Evet, hayatım güzel geçti ama,” diye mırıldandı,
“aynı hayatı sürecek değilim artık, Harry. Sonra, o
pohpohlayıcı sözleri söyleme bana. Her şeyimi
bilmiyorsun. Bilsen, sen bile benden yüz çevirirsin
sanırım. Gülüyorsun. Gülme.”
— “Niye çalmıyorsun artık, Dorian? Otur, o Nocturne'ü
bir daha çal bana. Şu alacakaranlıkta gökyüzüne asılı
duran bal rengi koskocaman aya bak. Kendisini
büyüleyesin diye bekliyor. Çalarsan dünyaya daha
yaklaşacak. Çalmıyorsun ha? Gel öyleyse kulübe
gidelim. Güzel bir akşam geçirdik, güzel bitirelim
White's'ta biri var, seninle tanışmayı çok istiyor: Genç
Lord Poole, Bournemouth'ın büyük oğlu... Daha
şimdiden senin boyunbağlarını taklit etmiş. Kendisini
sana tanıtayım diye yalvardı bana. Pek hoş bir delikanlı...
Biraz seni hatırlatıyor bana.”
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Dorian, gözlerinde üzgün bir bakışla: “Hatırlatmasını
istemezdim.” dedi. “Bu gece yorgunum, Harry. Kulübe
gitmeyeceğim. Saat on bire geliyor, erken yatmak
istiyorum.”
— “Kal, canım. Hiç bu geceki kadar güzel çalmadın.
Parmaklarının dokunuşunda harikulade bir şey vardı. Hiç
duymadığım bir anlatım gücü.”
Dorian, gülümseyerek: “Artık iyi bir insan olacağım da
ondan!” dedi. “Daha şimdiden biraz değiştim.”
Lord Henry: “Benim için değişemezsin.” dedi. “Seninle
hep arkadaş kalacağız.”
— “Öyle ama sen zamanında beni bir kitapla zehirledin.
Bunu bağışlayamam. Söz ver bana, Harry. O kitabı başka
kimseye vermeyeceksin! Kötülük ediyor çünkü...”
— “Sahiden ahlâkını düzeltmeye başlamışsın, sevgili
oğlum. Bakacağız yakında orada, burada din değiştirenler
gibi dolaşacaksın, ahaliye bıkıp vazgeçtiğin bütün
günahlardan sakınmaları için öğüt vereceksin. Hayır,
bunu yapamayacak kadar hoş bir insansın sen. Kaldı ki,
boşuna... Sen de, ben de neysek oyuz, öyle de kalacağız.
Kitapla zehirlenmeye gelince, böyle şey yoktur. Sanat
eylemi etkilemez. Eylem isteğini ortadan kaldırır o
kadar... Pek güzel bir kısırlık vardır onda. İnsanların
ahlâka aykırı dedikleri kitaplar onlara ayıplarını gösteren
kitaplardır. O kadar... Neyse, edebiyat üzerine tartışacak
değiliz. Yarın gel. On birde atla gezintiye çıkacağım.
Birlikte çıkabiliriz, sonra da seni Lady Branksome'a öğle
yemeğine götürürüm. Hoş kadındır... Almayı düşündüğü
duvar halıları varmış, sana akıl danışmak istiyor.
Muhakkak gel. Yoksa öğle yemeğini bizim
Düşes'ciğimizle mi yesek? Artık seni hiç göremiyormuş,
öyle söylüyor. Belki de bıktın Gladys'ten, öyle mi?
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Biliyordum bıkacağını. O zeki konuşmaları insanın
sinirine dokunur. Neyse, on birde burada ol...”
— “İlla gelmem mi gerekiyor, Harry?”
— “Elbette. Park şimdi çok güzel... Hiç sanmıyorum
seninle tanıştığım yıldan beri leylakların böyle güzel
açtığını.”
Dorian: “Peki, on birde gelirim.” dedi. “İyi geceler,
Harry.”
Kapıya gelince bir an durdu, bir şey söyleyecekmiş gibi...
Sonra içini çekti, dışarı çıktı.

XX
O gece hava çok güzeldi, öyle sıcaktı ki Dorian ceketini
koluna aldı, boynuna ipek atkısını dolamadı bile.
Sigarasını içerek, ağır ağır eve dönerken, yanından
smokinli iki delikanlı geçti. Dorian birinin öbürüne:
“Dorian Gray!” diye fısıldadığını duydu. Eskiden biri
kendisini gösterdi mi, ona baktı mı, onunla konuştu mu
ne kadar hoşuna gittiğini hatırladı. Şimdi adını işitmekten
bıkmıştı. Son zamanlarda sık sık kaldığı o ufak köyün
güzelliği orada kimsenin kendisini tanımamasıydı. Aklını
başından alıp kendisini sevdirdiği kıza sık sık: “Yoksul
bir kişiyim ben.” demişti, kız da inanmıştı. Bir keresinde
de: “Kötü bir insanım ben.” demişti, kız kahkahayla
gülmüş, “Kötü insanlar hem pek yaşlı olurlar, hem de pek
çirkin.” demişti. Ne güzel gülüşü vardı! Tıpkı ardıçkuşu
şakır gibi. Ya o pamuklu elbiseleriyle, geniş şapkalarıyla
ne de güzeldi! Bir şey bildiği yoktu ama Dorian'ın
yitirdiği her şey vardı onda...
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Eve gelince, baktı ki uşağı kendisini bekliyor, “Sen git
yat.” dedi, kendisi de kitaplıktaki divana çöktü, başladı
Lord Henry'nin söyledikleri üzerinde düşünmeye...
Doğru muydu insanın hiç değişemeyeceği?
Çocukluğunun lekesiz saflığına can atıyordu, Lord
Henry'nin bir vakitler “pembe-beyaz çocukluğun” dediği
günlere. Biliyordu ki kendini karartmış, ruhunu baştan
aşağı bozmuş, çürütmüş, hayalini korkularla
doldurmuştu. Başkaları üzerinde uğursuz etkileri olmuş,
böyle olmasından da korkunç bir zevk duymuştu. Kendi
hayatıyla karşılaşan hayatların en güzeli, en umut dolu
olanları utandırıcı durumlara sürüklemişti. Peki, ama
bütün bunlar düzeltilemez miydi? Kendisi için hiçbir
umut yok muydu?
Ah! Ne korkunç bir kendini beğenmişliğe, çılgınlığa
kapılmıştı da “Ömrümün yükünü şu resim taşısın, ben
ölümsüz gençliğin lekesiz parlaklığını hiç yitirmeyeyim!”
diye dua etmişti! Bütün başına gelenler bundandı.
İşlediği her günah kaçınılmaz cezasını hemen ardından
getiriverseydi onun için daha iyi olurdu. Cezanın
düzeltici bir yanı vardı. Hak gözeten bir Tanrı'ya edilecek
dua “Günahlarımızı bağışla!” değil, “Suçlarımızdan
dolayı bizi cezalandır!” olmalıydı.
Yıllar önce Lord Henry'nin verdiği o acayip oymalı ayna
masanın üzerindeydi; elleri, ayakları bembeyaz Aşk
Perileri de onun çevresinde yine eskisi gibi gülüyorlardı.
Aynayı eline aldı, tıpkı uğursuz resimdeki değişiklik
gözüne ilk çarptığı o korkulu gece yaptığı gibi.
Gözyaşından buğulanmış, çılgın bakışlı gözlerini aynanın
parlak levhasına dikti.
Bir vakitler, kendisini korkunç seven biri ona çılgınca bir
mektup yazmıştı, mektup şu tapınırca sözlerle sona
268

eriyordu: “Sen fildişiyle altından yaratıldığın için dünya
değişti. Dudaklarının kıvrımları tarihi yeniden yazıyor.”
Bu sözler aklına geldi, içinden bir daha, bir daha geçirdi.
Sonra, kendi güzelliğinden tiksindi, aynayı fırlatıp yere
attığı gibi, topuğunun altında kırdı, ufak ufak gümüş
parçaları haline getirdi. Güzelliği mahvetmişti onu; geçip
gitmesin diye dua ettiği güzelliği, gençliği. Bu iki şey
olmasaydı hayatı lekesiz geçebilirdi. Güzelliği onun için
maskeden başka bir şey olmamıştı, gençliği de bir özenti.
Gençlik en güzel çağında neydi ki? Olmamış, ham bir
çağ; basit heveslerin, hastalıklı düşüncelerin çağı... Bu
sırmalı elbiseyi niye sırtına giymişti sanki? Gençlik
bozmuştu onu!
Geçmişi düşünmemeliydi daha iyi. Bunu hiçbir şey
değiştiremezdi. Kendini, geleceğini düşünmeliydi. James
Vane, Selby mezarlığında, isimsiz bir mezara
saklanmıştı. Alan Campbell bir gece laboratuarında
kendini öldürmüş, yine de kendisine zorla öğretilen sırrı
kimseye söylememişti. Basil Hallward'un ortadan
kayboluşunun doğurduğu heyecan, ne kadar büyük olursa
olsun, yakında geçip gidecekti; daha şimdiden pörsümeye
başlamıştı. Dorian güvenlikteydi. Kaldı ki zihnine en
büyük ağırlıkla çöken şey de Basil'in ölümü değildi.
Kendi ruhunun canlı ölümüydü onu en çok tedirgin
eden... Hayatını berbat eden o portreyi Basil yapmıştı.
Bundan dolayı onu hiçbir zaman bağışlayamazdı. Her şey
bu portrenin başının altından çıkmıştı. Basil ona
dayanamayacağı ağır şeyler söylemişti, öyleyken Dorian
yine de sabırla katlanmıştı. Onu öldürmesi ancak bir ara
üzerine gelen deliliğin sonucuydu. Alan Campbell'in
kendini öldürmesine gelince, kendi isteğiyle yapmıştı o
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bunu. Böylesini daha uygun bulmuştu. Dorian'ı hiç
ilgilendirmezdi.
Yeni bir hayat! Buydu onun istediği. Buydu onun
beklediği. Elbette ki buna daha şimdiden başlamıştı. Hiç
olmazsa, günahsız birini kurtarmıştı. Bir daha temiz
kimseleri hiç kışkırtmayacaktı. İyi bir insan olacaktı.
Hetty Merton aklına gelince merak etti: Kilitli odadaki
portre değişmiş miydi acaba? Muhakkak ki eskisi kadar
korkunç değildi artık. Belki de, hayatı temize doğru
gittikçe, resmin yüzündeki o kötü tutku izlerinin hepsini
birer birer silip atacaktı. Belki de bu kötülük izleri daha
şimdiden uçup gitmişti. Gidip bakacaktı.
Masanın üzerinden lambayı aldı, usulca yukarı çıktı.
Kapıyı açarken, o acayip bir biçimde genç görünen
yüzünde bir sevinç gülümsemesi belirdi, dudaklarının
çevresini sardı. Evet, iyi bir insan olacaktı, bütün
gözlerden uzağa sakladığı o korkunç şey de kendisi için
artık bir ürküntü kaynağı olmaktan çıkacaktı. Daha
şimdiden üzerindeki yük kalkmış gibi geldi.
Yavaşça içeri girdi, alışık olduğu gibi kapıyı içeriden
kilitledi. Portrenin üzerinden o al örtüyü çekti. Acıdan,
öfkeden bir çığlık attı. Hiçbir değişiklik göremiyordu.
Yalnız, gözlerde kurnaz bir bakış vardı, dudaklarda da
ikiyüzlülüğün o buruşuk kıvrımları. O şey yine eskisi
kadar iğrençti... Daha iğrenç olabilirse, eskisinden daha
da iğrenç... Elin üzerine konan o kızıl çiy tanesi de daha
parlak görünüyor, yeni akıtılmış bir kandamlasını daha
çok andırıyordu.
Sonra, titremeye başladı. Yaptığı o bir tek iyiliği ona boş
bir benlik duygusu mu yaptırmıştı? Yoksa, Lord
Henry'nin o alaycı gülüşüyle dokundurduğu gibi, bir yeni
duygu isteği mi? Yoksa, ara sıra bize kendimizden daha
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yüksek işler yaptıran şu özenti tutkusu mu? Yoksa,
bunların hepsi mi?
Sonra, o kızıl leke şimdi niçin eskisinden daha büyüktü?
Buruşuk parmakların üzerine korkunç bir hastalık gibi
oturuvermişti. Ayrıca, resimdeki ayakların üzerinde de
kan vardı... Sanki eldeki kan oraya da damlamış gibi.
Bıçağı tutmamış olan öbür elde bile kan vardı.
Suçunu açıkça söyleyecek miydi? Suçunu açıkça
söyleyeceğini mi gösteriyordu bu? Kendini ele verecek,
asılacaktı, öyle mi? Güldü. Bu düşünce ona pek gülünç
gelmişti. Kaldı ki, açıkça söylese bile, kim inanırdı ki?
Öldürülen adamın hiçbir yerde izi yoktu. Nesi varsa hepsi
ortadan kaldırılmıştı. Merdiven altında ne varsa hepsini
kendi eliyle yakmıştı. Herkes ona ancak deli derdi.
Anlattıklarında ayak direyecek olursa, tımarhaneye
tıkarlardı.
Evet, ama boynunun borcuydu suçunu açıkça söylemek,
herkesin önünde ayıbını kabul etmek, herkesin önünde
günahının kefaretini vermek. Tanrı vardı; Tanrı da,
insanları öbür dünyada olduğu gibi bu dünyada da
günahlarını açıkça söylemeye çağırıyordu. Günahını
kendi ağzıyla söylemedikçe, ne yapsa temize çıkamazdı.
Günahını mı? Omuz silkti. Basil Hallward'un ölümü ona
pek öyle önemli bir şey gibi gelmiyordu. Hetty Merton'ı
düşünüyordu o. Çünkü haksız bir aynaydı bu... Şimdi
bakmakta olduğu şu “ruhunun aynası”. Boş bir benlik
duygusu mu? Merak mı? İkiyüzlülük mü? Kötülük
yapmaktan vazgeçişinde bunlardan başka bir şey yok
muydu sanki? Daha başka bir şey vardı. Daha doğrusu, o
öyle düşünüyordu. Kim bilir... Hayır. Daha başka bir şey
yoktu. Kızı boş bir benlik duygusuna kapılarak
kurtarmıştı. Kendine karşı ikiyüzlü davranmış, iyi insan
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maskesini takınmıştı. Bu fedakârlığı meraktan dolayı
yapmıştı. Şimdi anlıyordu bunu.
Peki, ama şu adam öldürme işi... Bütün ömrünce onu
arkasından kovalayıp duracak mıydı? Geçmişinin yükünü
hep omuzlarında mı taşıyacaktı? Gerçekten, suçunu
açıkça söyleyecek miydi? Asla! Kendisini ele verecek bir
tek ipucu vardı: Resim, ipucu buydu. Yok edecekti onu.
Şimdiye kadar niye saklamıştı sanki? Bir vakitler onun
değişmesini, yaşlanmasını seyretmek hoşuna gitmişti.
Son zamanlarda böyle bir zevk almaz olmuştu. Bu resim
onu geceleri uyutmuyordu. Evden uzakta oldu mu,
“Sakın başka gözler görmesin?” diye ürküntüler
geçiriyordu. Bu resim onun heyecanlarına üzüntü
katmıştı. Aklına gelmesi bile nice sevinç anlarını
mahvetmişti. Vicdanı gibi bir şey olup çıkmıştı. Evet,
vicdan olmuştu. Dorian yok edecekti onu...
Çevresine bakındı, Basil Hallward'a saplanan bıçağı
gördü. Defalarca temizlemişti, üzerinde bir tek leke
kalmayıncaya kadar. Parıl parıl parlıyordu. Bu bıçak
ressamı öldürdüğü gibi ressamın eserini de, bunun
taşıdığı bütün anlamı da öldürecekti. Geçmişi
öldürecekti, geçmiş ölünce de Dorian kurtulacaktı. Şu
korkunç ruhsal hayatı öldürecekti; bunun çirkin
uyarmaları olmayınca da Dorian huzura kavuşacaktı.
Bıçağı yakaladı, resme sapladı.
Bir çığlık işitildi; arkasından, bir de gümbürtü. Çığlık —
ölüm çığlığı— öyle korkunçtu ki uşaklar korkuyla
uyandılar, odalarından dışarı fırladılar.
Aşağıdaki meydandan iki bey geçiyordu, durup başlarını
kaldırdılar, konağa doğru baktılar. Sonra tekrar
yürüdüler, bir polise rastlayıncaya kadar. Onu alıp
geldiler. Polis kapıyı birkaç kere çaldı, karşılık gelmedi.
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Üst kattaki pencerelerden birindeki ışıktan başka, ev
kapkaranlıktı. Polis, biraz bekledikten sonra, yakındaki
bir kapının kemeri altına gitti, gözetlemeye başladı.
İki beyden yaşlısı: “Bu ev kimin evi, memur bey?” diye
sordu.
Polis: “Bay Dorian Gray'in, efendim.” dedi.
Adamlar birbirlerine baktılar, burun büküp yürüdüler ve
gittiler. Bunlardan biri Sir Henry Ashton'ın amcasıydı.
İçeride, evin uşaklar bölüğünde, yarı çıplak hizmetçiler,
uşaklar birbirleriyle fısıldayarak konuşuyorlardı. O yaşlı
Bn. Leaf ellerini ovuşturarak ağlıyordu. Francis ölü gibi
sapsarı kesilmişti.
Bir çeyrek kadar sonra, Francis gitti arabacıyla
yamaklardan birini de aldı, yukarı çıktılar. Kapıyı
vurdular, ses gelmedi. Seslendiler. Çıt çıkmıyordu.
Kapıyı boşuna zorladıktan sonra, en sonunda dama
çıktılar, balkona atladılar. Pencereleri kolay kırdılar:
Menteşeleri eskimişti.
İçeri girince, duvarda asılı bir portreyle karşılaştılar:
Beylerini, son gördükleri haliyle, bütün o şaşılacak,
hayran kalınacak gençliğiyle, güzelliğiyle gösteren, çok
güzel bir portre. Yerde de, kalbine bıçak saplanmış,
smokinli bir adam ölü yatıyordu. Benzi solmuş, kırışıklar
içinde, iğrenç bir yüz.
Kim olduğunu ancak parmağındaki yüzüklerden
anladılar.

SON
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