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*************************** 

 

Honore de Balzac 

 

1799 yılının 20 Mayıs günü Tours'da dünyaya geldi. Aslında Balssa olan 
soyadı Balzac olarak değiştirildi. Kendinden on beş yaş büyük bir kadın olan 
Bayan de Beny'le evlendi. Onun desteği ve etkisiyle kendini iyiden iyiye yazına 
verdi. 

19 Ağustos 1850'de, elli bir yaşında öldü. Romancı, çağının tarihini 
yaptığını iddia etti. Fransa'nın bütün eyaletlerini gezmişti. 

Olağanüstü ve acımasız gözlemciliği, insafsız belleği yanında, taşkın, 
yaratıcı ve yoğun, sonsuz zenginlikte bir imgeleme sahip, dahi yazar Balzac'ın 
özelliği hiç kuşkusuz nesnelliktir. 
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MANERVlLLE KONTESİ 

BAYAN NATALIE’YE 

 

Söylediklerine boyun eğiyorum... Onun bizi sevdiğinden daha fazla bizim 
kendisini sevdiğimiz kadının bu özel konumu, mantığın kurallarını bize 
tamamen unutturmaktadır.  

Yüzünüzde küçücük bir çizginin bile oluşmasını önlemek için, küçücük bir 
reddedişten kaynaklanan acılı dudaklarınızdaki hüzün halini görmemek için 
her türlü mucizeleri yaratıp uzaklıkları aşar gelir, kanımızı akıtır ve 
geleceğimizi yok sayarız.  

Hemen geçmişimi öğrenmek istiyorsun, al işte geçmişim. Ama Natalie, 
bilmeni istediğim bir şey var: Ben bugüne dek sana itaat ederek dokunmaya 
bile kıyamadığım anıları çiğnemek zorunda kaldım. Ama beni bazen gerçek 
mutluluğun içindeyken ele geçiren beklenmedik ve uzun düşüncelerden 
kuşkulanmanın ne gereği vardı? Sessizliğimden dolayı güzel ve hoş 
kadınlığının o tatlı öfkesi şart mıydı? Karakterimdeki zıtlıklarla, bunların 
nedenlerini sormadan oynayamaz mıydın? Kalbinde, kendilerini unutturmak 
için bendekilere muhtaç olan sırlar mı var? Nihayet gerçeği tamamıyla 
keşfettin Natalie; bu yüzden her şeyi öğrenmen sanırım daha da iyi olacak. 
Doğrusu şu ki, yaşamım sanki bir hayaletin kontrolü altında. Bu hayalet hiç 
önemsenmeyecek bir sözden bile etkilenip harekete geçiyor ve çoğu zaman da 
sanki kafamın üzerinde dolanıp duruyor. Hani bazı deniz bitkileri vardır ya, 
sakin havalarda görünürler ama fırtınanın meydana getirdiği dalgalarla parça 
parça kumsala atılırlar, ruhumun derinliklerinde işte onlara benzeyen tarifsiz 
anılar vardı. 

 Düşüncelerin dile getirilmeleri için harcanan çaba, ansızın uyanıverdikleri 
zaman bana çok acı veren bu eski üzüntülere tam anlamıyla hâkim değiller 
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fakat sana yapacağım itiraflarda buna rağmen seni incitecek şeyler olursa, 
emrini yerine getirmem için beni tehdit ettiğini hatırla; isteklerine boyun 
eğdiğim için beni cezalandırma. Sana olan itiraflarımın bana karşı olan sevgini 
artırmasını temenni ederim. Bu akşam görüşmek ümidiyle. 

       

Felix 

 

 

 

 

 

 

 İKİ ÇOCUKLUK 
 

Gerçekten fazlasıyla zayıf olan kökleri aile toprağında ancak sert çakıl 
taşlarına çarpan, ilk yaprakları acımasız eller tarafından koparılan, açar açmaz 
çiçekleri donan ruhların sessizce katlandıkları kederin anlatımını; bu hüzün ve 
ıstırap dolu şiiri acaba hangi sanat gözyaşlarıyla beslenen hangi sanatçı 
yazacak? Dudakları acı bir meme emen ve gülümsemeleri çok sert bir bakışın 
kahredici gücüyle sindirilen çocuğun acılarını bize hangi şair söyleyecek? İnce 
duygularının gelişmesi için etraflarına toplanan kişilerce incelikleri kahredilen 
bu zavallı kalpleri anlatacak bir hikâye, benim gençliğimin gerçek bir tarihi 
değil de nedir? Yeni doğmuş çocuk olarak ben, kimin gururunu incitebilirdim 
ki? Hangi bedensel veya ruhsal zaafım annemin bana karşı soğuk 
davranmasına sebep oluyordu? İsteksiz dünyaya getirilmiş, tesadüfen 
doğmuş, vücudu horlansın ve azarlansın diye yaratılan bir çocuk muydum 
yoksa ben? 

Beni köyde bir sütnineye vermiş ailem ve üç yıl hiç hatırlanmamışım. 
Baba evine geldiğimde orada o kadar önemsiz bir şey olmuştum ki, bana 
sadece hizmetçiler merhamet edip bakıyordu. 

Bu ilk şoktan hangi hislerin, hangi mutlu rastlantının yardımıyla 
kurtuldum bilmiyorum. Benim anılarımda çocuk bu yönden bilgisizdir ve 
çocukluğu geride kalmış adamın da bildiği bir şey yoktur. Erkek kardeşimle iki 
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kız kardeşim, hayatıma biraz olsun güzellik katmak şöyle dursun tam aksine 
beni üzmekten zevk alıyorlardı. Çocukların işledikleri suçları kurallar gereğince 
birbirlerine gizlettiren ve şeref kavramını kendilerine o çağda öğreten ilke ve 
düzen, benim hakkımda hiçbir zaman geçerli olmadı.  

Bunun üstüne birde, erkek kardeşimin suçlarından dolayı, bu haksızlığa 
karşı kendimi savunamadan çoğu kez cezalandırıldığımı gördüm. Çocukların 
içlerinde tohum halinde var olan dalkavukluk, kardeşlerime, kendilerinin de 
korktukları bir annenin yakın ilgisini sağlamak için bana yapılan haksızlıklara 
yardım mı ediyordu? Yoksa büyüklerin yaptıklarını örnek alma eğilimlerinin 
bir göstergesi miydi? Güçlerini deneme ihtiyacından mı, yoksa 
merhametsizlikten miydi? Muhtemelen bütün bu nedenlerin toplamı beni, 
kardeşliğin zevk ve tatlarından mahrum bırakmıştır. Her türlü sevgiden daha o 
yaşlarda yoksundum ve hiçbir şeyi sevemiyordum, oysa ben yaradılışım gereği 
sevmeye eğilimli birisiydim.  

Bitmek bilmeyen acılarla boğulan bu duygusallığın bana çektirdiği sızıları 
acaba bir melek mi toplayıp giderdi? Kıymetleri bilinmeyen duygular bazı 
ruhlarda kin haline dönüşür, ama bu duygular benim ruhumda birikti ve daha 
sonra da oradan hayatımın üzerine dökülen bir pınar oluşturdu. Korkudan 
titreme alışkanlığı insanın yapısı gereği sinirleri gevşetir, korkuyu meydana 
getirir ve korku insanı daima boyun eğmek zorunda bırakır.  

Böyle şeyler insanda, kendisini yozlaştırıcı ve adeta onu bir köle haline 
getiren bir zayıflığa yol açar. Ancak aralıksız kopan bu fırtınalar beni, 
kullandıkça çoğalan bir güç göstermeye alıştırdı ve ruhumu manevi yönden 
güçlendirip dirençli yaptı. Benimsedikleri din yüzünden kendilerine eziyet 
edilen eski insanların sürekli yeni bir darbe bekleyişleri gibi, ben de yeni bir 
keder daha bekleye bekleye bütün benliğim küskün bir boyun eğişe alışmıştı, 
işte bunun altında da çocukluğun canlılığı ve kıpırtıları ezildi; bu da aptallığın 
bir kanıtı sayıldı. Annemin hakkımdaki korkunç hüküm ve tahminlerine hak 
verdiler. Yapılan adaletsizliklerden emin oluşum, mantığın meyvesini yani 
gururu, ruhumda zamansız canlandırdı; böyle bir eğitimin doğurabileceği kötü 
eğilimleri de hiç kuşku yok ki gurur önledi.Annem beni boşlamıştı ama 
kendisine vicdan azabı verdiğim anlar da olurdu.  

Bazen eğitimimden, terbiyemden söz eder ve bunlarla bizzat ilgilenmek 
isteğini gösterirdi. Böyle anlarda, kendisiyle her gün yüz yüze gelmenin bana 
vereceği acı ve kederleri düşündükçe, benliğim korkunç titremelerle sarsılırdı. 
Herkesin beni terk etmiş olmasına şükrediyor ve bahçede kalıp çakıl taşlarıyla 
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oynayarak, böcekleri inceleyerek, gökyüzünün maviliğine bakarak mutlu 
oluyordum. Yalnızlığın beni hayallere götürmesi gerekirdi, fakat kendi iç 
dünyama uzun uzun dalışlarım size çocukluğumda ilk çektiklerimi de 
anlatacak olan bir maceradan doğdu. Benimle o kadar az ilgilenirlerdi ki, 
dadım beni yatırmayı çoğu zaman unuturdu. Bir akşam, bir incir ağacının 
altına sessizce sokulmuştum, çocukları zapt eden ve bende zamanından önce 
başlayan hüzünlü karakterimden duygu ve incelik ürünü bir zekâ kazanan 
merak ve ihtirasımla bir yıldıza bakıyordum. Kız kardeşlerim gülüp 
eğleniyorlardı, uzaktan gelen gürültülerini sanki düşüncelerime eşlik 
ediyormuş gibi dinlemekteydim. Gürültü sona erdi, gece oldu. Ortalıkta 
olmayışımı annem tesadüfen fark etti. 

Dadımız matmazel korkunç Caroline, azar işitmemek için, benim eve karşı 
korku ve tiksinti duyduğumu, kendisi beni dikkatle gözaltında bulundurmasa 
şimdiye kadar kaçmış olacağımı, aptal değil, ancak ikiyüzlü ve sahtekâr 
olduğumu, kendisine emanet edilmiş bütün çocuklar arasında benim kadar 
kötü eğilimlere sahip olanına asla rastlamadığını söyledi ve annemin gereksiz 
kaygılarını haklı çıkardı. Sahte bir tavırla beni arıyor gibi yapıp bana seslendi, 
kendisine cevap verdim. Altında oturduğumu önceden bildiği incir ağacına 
gelip bana: 

“Ne yapıyorsun burada bakalım?” dedi. 

“Bir yıldıza bakıyordum.” 

Balkondan bizi dinleyen annem: 

“Yıldıza falan bakmıyordun. İnsan senin yaşında astronomiden ne anlar?” 
dedi. 

Caroline bağırdı: 

“Ah hanımefendi, su deposunun musluğunu açmış, bahçenin her yeri su 
içinde kalmış.” Genel bir şaşkınlık ve telaş oluştu. Suyun akışını görmek için kız 
kardeşlerim musluğu çevirmek istemişti, fakat su fışkırıp da tepeden tırnağa 
sırılsıklam olunca ne yapacaklarını şaşırmışlar ve musluğu kapatmadan 
kaçmışlardı. Bu yaramazlığı benim yaptığıma kanaat getirdiler ve suçsuz 
olduğumu söyleyince de yalancılıkla suçlanarak şiddetle cezalandırıldım. 
Çocukluğum hep böyle şeylerle doludur… 

*** 
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Okuma yazmayı öğrenir öğrenmez annem beni Pont le Voy’a aldı, 
Oratorie mezhebinden olan papazlar tarafından yönetilen bir koleje gönderip 
evden uzaklaşmamı sağladı. Benim akranım olan çocuklar için bu kolejde 
“Latincesiz” diye adlandırılan bir sınıf vardı ve gelişmemiş zekâlarıyla pek bir 
şey öğrenmeleri mümkün olmayan öğrenciler de bu sınıftaydılar. 

Bu okulda ben sekiz yıl, hiç kimseyi görmeden neredeyse bir parya hayatı 
yaşadım. Buradaki hayatımı neden parya hayatı olarak nitelendirdiğimi 
anlatmak istiyorum. Ayda sadece üç frank cep harçlığım vardı ki, bu para 
öğrencinin alması gereken, çakı, cetvel, kalem ucu, mürekkep ve kâğıda ancak 
yetiyordu. Bu nedenden dolayı cambaz sopaları, ip ve kolej eğlenceleri için 
gereken diğer şeylerin hiçbirini satın almama imkân yoktu; bu yüzden de 
çocuklar beni oyunlarına almıyorlardı. Oyunlarına katılabilmem için ya zengin 
olanlarına dalkavukluk yapmam, ya da sınıfımın güçlü elebaşlarına karşı 
ikiyüzlülük göstermem gerekiyordu.  

Başka çocukların çok rahatça yaptıkları kötülüklerin en küçüğü bile bende 
nefret uyandırıyordu. Hüzünlü hayallere dalarak bir ağaç altına çekiliyor ve 
orada, kütüphane görevlisinin bize her ay dağıttığı kitapları okuyordum. Bu 
korkunç yalnızlığımda korkunç acılar saklıydı! Yapayalnız bırakılmış olmak 
bende tarifsiz acılar doğuruyordu! En değerli iki ödülü, yani konu ve eski 
dillerden tercüme ödüllerini aldığım ilk ödül verme töreninde, sevmeye aç 
ruhumun neler hissetmiş olduğunu bir bilseniz. Bando ve alkış sesleri arasında 
bu ödülleri almak üzere sahneye çıktığım zaman, beni kutlayıp sevincime 
ortak olmak için ne annem gelmişti ne de babam. Oysa tüm salon, 
arkadaşlarımın aileleri tarafından doldurulmuştu. 

Ödülleri veren adamı âdet olduğu gibi öpmek yerine kollarına atılıp 
hüngür hüngür ağladım. Aldığım ödülleri o gece sobada yaktım. Ödül dağıtım 
töreniyle ilgili olarak geçen hafta boyunca öğrenci aileleri şehirde kalırlardı. 
Arkadaşlarım bu yüzden sabah olunca neşeyle okuldan çıkıp gidiyorlardı. 
Fakat annemle babam sadece birkaç fersahlık bir uzaklıkta olmalarına 
rağmen, ben denizaşırılarla, yani aileleri adalarda veya farlı ve uzak ülkelerde 
olduğu için kendilerine denizaşırılar denen öğrenciler ile birlikte aynı sınıfta 
kalıyordum. Akşamları dua ederken, alçaklar anne ve babalarıyla beraber 
yedikleri güzel yemekleri bize öve öve bitiremezlerdi. İçine gireceğim 
toplumsal çevrelerin büyüklüğüyle orantılı olarak mutsuzluğumun da daima 
büyüdüğüne tanık olacaksınız. Kendimi yalnız kendi benliğimde ve 
hapsedilmiş olarak yaşamak mecburiyetinde bırakan yargıyı kırmak için çok 
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ama çok çabaladım. Ruhumun bin özlemiyle nice zamandır beslediğim pek 
çok ümidim bir günde mahvoldu! Annemi ve babamı koleje gelmeye ikna 
edebilmek için, kendilerine belki de biraz abartılı bir tarzda ifade ettiğim 
özlem dolu mektuplar yazardım. Fakat bu mektuplar, yazış tarzımdan dolayı 
beni alaycı bir biçimde azarlayan annemin eleştirilerinin hedefi olurdu. 
Annemle babam gelmek için şartlar koymuştu ve ben de bu şartları azimle 
yerine getirmeye çalışıyordum. Doğum günleri ve bayramlarda kız 
kardeşlerime; zavallı, terk edilmiş çocuklara özgü bir özen ve dikkatle 
mektuplar yazar, boşuna bir inatla bana yardımcı olmaları için yalvarırdım. 
Ödül dağıtma zamanı yaklaştıkça yalvarmalarımı artırır, onlara büyük başarılar 
beklediğimden söz ederdim. Anne ve babamın sessiz kalışlarına kanıp kalbim 
heyecanla dolup taşarak onları beklerken, arkadaşlarıma “gelecekler” diye 
haber verirdim. Ailelerin gelmesiyle birlikte öğrencileri çağıran ihtiyar 
kapıcının adımları avlularda yankılanır ve kalbim neredeyse hasta gibi 
çarpardı. Ben bu ihtiyardan kendi ismimi hiçbir zaman duyamadım. 

Hayata lanet ettiğim için kendimi günahlı olarak görmüştüm. O gün 
günahlarımı dinleyen rahip bana gökyüzünü işaret ederek; Kurtarıcının “Beati 
qui lugent” (Acı çekenlere ne mutlu) sözleriyle vaat ettiği hurma dalının 
gökyüzünde çiçeklendiğini söyledi. Günahlarımı ilk itirafımda; manevi çekicilik 
ve görkemleriyle genç ruhları etkileyen dinî düşüncelerin büyüsüne 
kapılıverdim ve benliğimi duanın gizemli derinliklerine bıraktım. Çok sağlam 
bir iman içindeydim, din yolunda kendilerini feda edenleri anlatan kitapta 
okuduğum göz kamaştırıcı mucizeleri, Tanrı’dan benim için tekrar yapmasını 
istiyordum. 

Beş yaşındayken bir yıldıza uçmuştum, on iki yaşındaysa tapınağın 
kapısını çalıyordum. Kendinden geçen benliğim bende hayallerimi dolduran 
sevme ve düşünme yeteneklerimi güçlendiren tarifi imkânsız rüyalara sebep 
oldu. Çoğu zaman, seyrettiğim bu yüce şeyleri, ruhuma kutsal kaderlere 
uygun bir biçim vermekle görevli meleklerin işi sandım. Bu seyrettiğim şeyler 
gözlerime, maddenin iç ruhunu görme gücünü verdi; sezinlediğini içinde 
bulunduğu gerçek durumla ve elde ettiği küçük ve önemsiz şeyi de istediği 
büyük şeylerle karşılaştırma gücüne eriştiğinde şairi de mutsuz yapan büyülü 
işlere kalbimi hazırladılar. Bu hayaller beynime öyle bir kitap yazdılar ki 
anlatmam gereken şeyleri sayfalarında okuyabildim, içimden geleni 
söylemenin ateşini dudaklarımın üzerine yine bunlar koydular.  
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Babam, Oratorien’lerin verdiği eğitimin değerinden şüphelenince beni 
Pont le Voy’dan aldı ve Paris’te Marais’te bulunan bir kuruma götürdü. On 
beş yaşındaydım. Bilgi düzeyimi saptamak için yapılan sınav sonucunda, Pont 
le Voy’da retorik okuyan öğrencinin üçüncü sınıfta bulunmaya layık olduğuna 
karar verdiler. 

Lepitre yatılı okulunda kaldığım sırada; aile çevremde, ilk okulda, kolejde 
çektiğim acıları burada, yeni bir biçimde olmak üzere tekrar buldum. 
Babamdan harçlık alamıyordum. Annem ve babam, karnımın doyduğunu, 
elbiselerimin verildiğini, bir de kafamın Latince’yle tıka basa doldurulduğunu 
düşününce onlara göre her şey halledilmişti ve başka da bir sorun olamazdı. 
Kolej hayatım boyunca neredeyse bin arkadaş tanıdım ve hiçbirisinin, ailesi 
tarafından benim kadar ihmal edildiğini görmedim.  

Koyu kralcıların; Kraliçe Marie Antoinette’i Temple’dan kaçırma 
girişiminde bulundukları sırada, Bourbon’lara körü körüne bağlı olan B. 
Lepître’in babamla ilişkileri olmuştu. Şimdi yeniden birbirlerini hatırlamışlardı. 
Lepître bu yüzden babamın beni unutuşunu gidermeye kendisini mecbur 
gördü, fakat ailemin düşüncelerini bilmediği için bana her ay verdiği para pek 
bir şey değildi. 

Yatılı okul, Juavayöz Konağı denilen bir binada kurulmuştu ve bütün eski 
asilzade konaklarında olduğu gibi bir kapıcı dairesi vardı. Kapıcının bizi 
Charlemagne Lisesi’ne götürdüğü saatten önceki teneffüs sırasında zengin 
ailelerin çocukları gidip Doisy isimli kapıcımızda öğle yemeği yerlerdi. 
Doisy’nin bu bir çeşit ticaret işlerini Lepître ya bilmiyor, ya da bunu 
görmezden geliyordu. Suçlarımızın gizli kalması, geç gelmelerin sırdaşı, 
okunması yasak kitapları kiralayanlarla aramızda aracılık yapan bu adam 
gerçek bir düzenbaz ve kaçakçı olup öğrencilerin kendisiyle iyi geçinmelerinin 
kendi çıkarlarına olduğunu iyi biliyordu. 

Öğle yemeklerinden sonra bir sütlü kahve içmek aristokratça bir zevk ve 
âdetti. Çünkü sömürgelerden gelen gıda maddeleri; Napoleon zamanında 
İngilizlerin uyguladığı abluka nedeniyle pahalanmıştı, bu yüzden yüksek fiyatla 
elde ediliyordu ve lüks sayılıyordu. 

Şekerle kahve tüketimi ana babalar için bir lüks demekti, fakat bizler 
içinse gururu okşayan bir üstünlük olarak görülüyordu ve eğer taklit hevesi, 
pisboğazlık ve modaya düşkünlük bunun için yeterli gelmeseydi sırf bu 
üstünlük sevdasıyla şekerle kahvenin yine de müptelası olurduk. 
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Doisy bize kredi açıyor, her birimizin öğrencilik şeref ve onurumuzu 
koruyacağımızı ve borçlarımızı ödeyecek kız kardeş, ya da teyzelerimiz 
olduğunu düşünüyordu. Kapıcı büfesinin zapt edici ve büyüleyici çekiciliğinin 
gücünü, ruhumun özleme, dayanma ve vazgeçmelerini, ayrıca uzun direnişim 
boyunca bastırılmış öfkelerimi bilseler, gözyaşlarımı akıtmak yerine silerlerdi. 

Ne var ki çocuktum, başkasının küçümsemesini umursamayacak o ruh 
yüceliğine nasıl sahip olabilirdim ki? Bundan başka, birçok toplumsal ayıp ve 
suçun da ihtimal ki etkisi altında kalmıştım ve duyduğum istek bunların 
gücünü artırıyordu. 

İkinci yıl sonunda annemle babam Paris’e geldiler. Gelecekleri günü bana 
ağabeyim söylemişti. 

Kendisi Paris’te yaşıyordu ama bir kez olsun beni görmeye gelmemişti. 
Kız kardeşlerim de seyahate katılıyorlardı ve birlikte Paris’i gezecektik. Fransız 
tiyatrosuna hep beraber gidebilmek için ilk gün akşam yemeğini Paris’in 
eğlence merkezi demek olan Palais Royal’de yiyecektik.  

Aklımın ucundan bile geçirmediğim bu eğlenceler programı sevinçten 
başımı döndürmesine rağmen, felakete alışık olanları çarçabuk etkileyiveren 
fırtına rüzgârı sevincimi yatıştırıverdi. Parasını ailemden şahsen kendisinin 
isteyeceğini söyleyerek beni tehdit eden Doisy cenaplarına borçlu olduğum 
yüz frankı aileme bildirmem gerekiyordu. 

Ağabeyimi Doisy’nin tercümanı, pişmanlığımın ve bağışlanma isteğimin 
ifade aracı olarak kullanmayı uygun gördüm. Babam hoşgörme eğilimindeydi. 
Ancak annem tamamen merhametsiz davrandı, koyu mavi gözlerinin bakışı 
karşısında taş gibi donakaldım. Korkunç kehanetlerle dolup taştı ve başladı 
konuşmaya: 

“Daha on yedi yaşında bunları yapmaya kalkışırsam, sonra daha neler 
yapardım? Ben kendisinin gerçekten evladı mıydım? Ailemi iflas mı 
ettirecektim? Evde benden başka hiç kimse yok muydu? Ağabeyim Charles’in 
mesleğinde çektiği sıkıntılar onun serbest bir iş sahibi olmasını gerektirmiyor 
muydu, ben ailenin yüz karası iken o ailemize şeref vererek bunu çoktan hak 
etmiş değil miydi? İki kız kardeşim, evlenirken, damatlara verilen başlık parası 
olan drahomayı nereden bulacaklardı? Demek ki paranın değerini ve onlara 
neye mal olduğumu bilmiyordum! Şekerle kahvenin eğitime katkısı neydi? Bu 
tür işler yapmak her türlü ayıp ve rezalete alışmak değil miydi?”  
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Benimle karşılaştırılınca isyancı Jean Paul Marat bile bir melekti. Ruhumu 
bin korkuya götüren bu laf selinin hücumuna uğradıktan sonra ağabeyim beni 
okula götürüp bıraktı; Freres Provencaux Lokantası’nda akşam yemeği yeme 
şansını kaybettim ve Britannicus da Talma’yı seyretmekten yoksun kaldım. On 
iki sene ayrı kaldıktan sonra annemle görüşmem böyle oldu. 

Liseyi bitirdiğim zaman babam beni B. Lepître’in vasiliği altında olmak 
üzere Paris’te bıraktı. Yüksek matematik öğrenecek, bir sene hukuk okuyacak 
ve yüksek öğrenime başlayacaktım. Bir eve pansiyoner girip yatakhanede 
uyumaktan ve bütün gün sınıfta ders görmekten kurtulduğum için kendimle 
sefalet arasındaki savaşta bir ateşkes olacağını sandım. Fakat beni ilkokula 
yiyecek parasından, koleje cep harçlığından yoksun bir halde gönderen ve 
Doisy’i alacaklım yapan babam, 19 yaşında olmama rağmen yine aynı şekilde 
davranmaya devam etti. Elime çok az para geçiyordu, Paris’te parasız hiçbir 
şey yapılmaz! Böylece özgürlüğüme bir güzel zincir vuruldu.  

B. Lepitre, hukuk okuluna beni bir odacıyla yolluyor ve bu adam beni 
profesöre bırakıyor, sonra yine gelip alıyordu. Annemin bana uygulattırdığı 
sıkı önlemler bir genç kıza bile yapılmazdı. Paris hayatı ailemi haklı olarak 
korkutuyordu. Yatılı okullarda erkek öğrenciler de tıpkı kız öğrencilerin 
yaptığını yaparlar; yani kızlar daima aşktan ve erkekler de daima kızlardan 
konuşurlar. Ancak o zamanlar Paris’te erkek arkadaşlar arasındaki 
konuşmalarda Palais Royal’in Doğu’ya ve Doğu saltanatlarının saraylarına eş 
dünyası daha ağır basıyordu. Palais Royal geceleri altın külçelerinin para diye 
dolaştığı bir “Aşk Eldoradosu”ydu. En bakir şüpheler orada sona ererdi, 
alevlenmiş merakımız orada bitebilirdi. Palais Royal ile ben, birbirine 
kavuşmaksızın yan yana uzayıp giden iki paralel yol olduk. Kader bütün 
girişimlerimi nasıl sonuçsuz bıraktı bakın ve görün. 

Babam beni Saint Louis adasında oturan teyzelerimden biriyle 
tanıştırmıştı; perşembe ve pazar günleri bu teyzenin evinde akşam yemeği 
yiyordum. 

Çünkü o günlerde gezmek için sokağa çıkan bay ve bayan Lepitre beni 
teyzeme götürüyor dönüşlerinde yine uğrayıp beni alıyorlardı. Aman ne 
büyük eğlence! Listomere Markizi, son derece gösteriş düşkünü kibar bir 
hanımdı ve bana beş para vermek, bir kez olsun aklından geçmedi. Eski bir 
kilise kadar yaşlı, bir minyatür kadar boyalı ve kıyafetçe çok şatafatlı olup 
konağında sanki Louis XV. hayattaymış gibi yaşıyor, kadın erkek bazı ihtiyar 
asilzadeler dışında kimseyle görüşmüyordu, bu nadir insanların arasında 
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bulunmak benim için bir mezarlıkta bulunmakla aynı şeydi. Orada benle hiç 
kimse konuşmaz ve ben de bir şey söyleme gücünü kendimde bulamazdım. 
Herkese saçma bir şeymiş gibi görünen gençliğimden dolayı uğradığım 
düşmanca ve soğuk bakışlar beni bu gençliğimden utandırırdı. Bir gün yemek 
biter bitmez sıvışıp Galeries de Bois’ya gitmeye ve ortadan kaybolmaya karar 
vermiştim. Bana karşı gösterilen ilgisizlik yüzünden kolayca kaçacağıma 
inanıyordum. Teyzem kâğıt oyununa daldıktan sonra, bana artık aldırış 
etmezdi. Uşağı Jean da Bayan Lepitre’ye pek aldırış etmezdi. Ne var ki, 
çenelerinin yaşlılıktan bitkin düşmesi veya dişlerinin bozukluğundan dolayı, 
bu uğursuz akşam yemekleri ne yazık ki uzun sürerdi. Nihayet, bir akşam saat 
sekizle dokuz arasında merdivenlerin başındaydım. Evli Bianca Capello’nun 
kalbi sevgilisine kaçarken nasıl atıyorsa benimkisi de öyle atıyordu. Ancak 
kapıcı kapının ipini çektiği zaman B. Lepitre’in arabasını sokakta gördüm ve 
göğsündeki nefes darlığından dolayı zar zor çıkan sesiyle adamın beni 
sorduğunu duydum. Kader ve rastlantı, Palais Royal’in cehennemiyle 
gençliğimin cenneti arasına böyle üç kere girdi.  

Yirmi yaşında bulunmama rağmen bu kadar bilgisiz olduğum için 
kendimden utanıyordum. Bu durumdan kurtulmak için her türlü tehlikeyi 
göze almaya karar verdim. Sonunda, bir defasında XVIII. Louis gibi şişman ve 
bir ayağı sakat olan B. Lepitre, kendisi için çok zor olan bir hareketle arabaya 
binmeye çalışırken, ben onu orada bırakıp kaçmaya kalkıştım. Fakat bu sırada, 
evet tam bu sırada annemin bir posta arabasıyla geleceği tuttu. Bakışı ile 
durduruldum ve tıpkı yılan önündeki kuş gibi kalakaldım. Hangi rastlantı 
sonucunda kendisiyle karşılaşmıştım? Bu karşılaşmadan daha doğal bir şey 
olamazdı. 

Napoleon, son vuruşlarını deniyordu. Bourbon’ların döneceklerini 
sezinleyen babam, imparatorluğun bünyesinde diplomat olarak görev alan 
ağabeyimi uyarmaya gelmişti. Tours’dan annemle birlikte ayrılmışlardı. 
Düşmanların ilerleyişini dikkatle izleyenlerce başkent tehlikede görünüyordu 
ve bu tehlikelerden beni korumak üzere Tours’a götürmek işini annem 
üstlenmişti. Birkaç dakika içinde ve tam bana hayatımın dersini vermek üzere 
bulunduğu sırada, beni Paris’ten alıp götürdüler. 

Bilinç altına atılan arzularla sürekli uyarılan bir kafanın ıstırapları ve 
sürekli yoksunluklardan hüzne düşmüş bir hayatın sıkıntıları, kaderlerinden 
bezmiş insanların manastıra kapanışları gibi beni durmadan okumak zorunda 
bırakmıştı. Gençlerin, kendilerini ilkbahar mevsiminin büyüleyici etkinliklerine 
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vermeleri gereken bir dönemde, bu sınırsız okumalar bana hapis hayatı 
yaşatmış ve neredeyse öldürücü olabilecek bir tutkunluk haline gelmişti. 

İçinde sonsuz yakınmalara tanık olduğunuz gençliğimin bu yüzeysel 
anlatımı, geleceğin üzerimde yaptığı etkiyi anlatabilmem için gerekliydi. Yirmi 
yaşını aşmama rağmen, bu kadar hasta edici öğenin etkisi altında olduğum 
için hep küçük, zayıf ve soluk benizliydim. İsteklerle dolu olan ruhum, 
görünüşte ince ancak Tours’daki yaşlı bir doktorun dediği gibi bedenim 
demirden bir karakter ve kişilikle adeta boğuşmaktaydı. Vücut bakımından 
çocuk ama düşünce bakımından ihtiyardım. O kadar çok okuyup 
düşünmüştüm ki, yaşamın dar geçitlerini ve ovalarının kumlu yollarını 
göreceğim sırada, duygu ve ruh bakımından yükseklerdeki şeyleri görmeye 
gücüm yetiyordu. Sıradışı koşullar ve rastlantılar, ruhun ilk heyecanlarının 
belirdiği, ruhun arzulara ve zevklere uyandığı ve kendisi için her şeyin lezzetli 
ve taze olduğu o hoş dönemi de yaşayamamıştım.  

Tüm zamanımı okuyup yazmaya ayırdığım için uzayan ergenlik çağımla 
yeşil dalları bitmekte geciken erkeklik arasında bulunuyordum. Hissetmeye ve 
sevmeye hiçbir delikanlı benden iyi hazırlanmamıştır. Hikâyemi daha iyi 
anlamanız için o güzel zamana; ağzın daha hiçbir yalan söylememiş olduğu, 
istekle zıtlık oluşturan utanmalardan göz kapaklarıyla örtülü olsa da bakışların 
hilesiz olduğu, zekânın dünyadaki düzenbazlığa boyun eğmediği ve yürekteki 
korku duygularının şiddet bakımından ilk adımların cömertliği kadar derin 
olduğu o güzel zamana dönelim. 

Annemle beraber Paris’ten Tours’a yaptığım yolculuğu size hiç 
anlatmayacağım. Tavırlarındaki soğukluk, sevgimi açığa vurmamı engelledi. 
Her yeni duraktan kalkışımızda onunla konuşmaya karar veriyordum. Ancak 
söyleyeceğim sözlerin ilk bölümü için özenle seçtiğim cümleleri bir bakış, bir 
söz ürkütüyordu. Orleans’ta yatacağımız sırada, sessizliğimden dolayı annem 
sitem etti; ayaklarına kapandım, sıcak gözyaşları dökerek dizlerini öptüm, 
sevgi ile dolmuş kalbimi kendisine açtım; sevilmeye sınırsız bir açlık içinde, bir 
üvey anayı bile merhamete getirebilecek sözlerle kendimi savunup yüreğini 
etkilemeye çalıştım. Onun cevabı ise benim komedyenlik yaptığımı söylemek 
oldu. Hiç düşünülmemiş ve terk edilmiş olduğumdan yakındım, o ise bana 
insanlıktan çıkmış bir evlat olduğumu söyledi. Yüreğimde öyle bir acı duydum 
ki, kendimi Loire’a atmak üzere Blois Köprüsü’ne koştum. Parmaklığın yüksek 
olması intihar etmemi engelledi. 
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Eve geldiğim zaman annemin soğuk tavırları ve iğneleyici 
konuşmalarından kendimi okumaya vererek biraz olsun kurtulmuştum. 
Onunla göz göze gelmemek için kendimi araştırmaya ve okumaya vermiştim. 
Sonra birden okumayı bıraktım ve annemin bana yaptığı hiçbir şeye aldırış 
etmez oldum. Annem okumayı bırakışımı, kendisinin sıkıcı bakışları karşısında 
kayıtsız kalışımı, alaylarını önemsemeyişimi ve dalgın duruşumu benim 
yaşımdaki gençlerin uğradıkları doğal bunalımlara yordu. Kırlar, tıbbın çare 
bulamadığı hastalıkların bu sonsuz şifası, uğradığım gevşeklikten beni 
kurtarmak için en etkili çare sayıldı. Annem; Indre Irmağı üzerinde ve 
Montbazon ile Azay le Rideau arasında bir şato olan Frapesle’deki, 
dostlarından birinin yanında birkaç gün kalmamı uygun gördü, o dosta da 
kuşkusuz ki gizlice bilgi vermişti. Özgürlüğüme böylece kavuştuğum gün aşk 
denizinde o kadar fazla yüzmüştüm ki, bu denizi artık aşmış sayılabilirdim. 
Frapesle şatosuna doğru yola çıktım… 

Uzun bir yolculuktan sonra Frapesle şatosu görünmüştü. Ben oraya 
vardığımda öğle yemeğini bildiren çan çalıyordu. Tours’dan yaya olarak 
geldiğimi aklına getirmeyen ev sahibi yemekten sonra, bana topraklarını 
gezdirdi ve orada üstünkörü bir parçasını, ötede tamamını derken, bütün bu 
gezinme boyunca vadiyi bütün yönleriyle gördüm. Gözlerim sık sık ufukta 
Loire’ın altın bir bıçak gibi uzanan sularına dalıyordu. Orada yelkenler rüzgârla 
garip şekillere bürünerek süzüle süzüle gidiyorlardı. Bir tepeye çıkınca, 
Indre’in ortasına konulmuş bir elmas gibi ve çiçeklerle örtülmüş kazıklar 
üzerinde duran Azay Şatosu’nu gördüm ve hayran hayran onu seyrettim. 
Sonra daha uzakta, Sache Şatosu’nu; sığ kimseler için fazla sıkıcı, fakat ruhları 
kederli şairler için hayal ve güzelliklerle dolu romantik manzarasını gördüm. 
Bu yüzden, ben de daha sonra bu şatonun büyük, eski ağaçlarına ve küçük, 
ıssız vadisine hâkim olan gizemli havasını sevdim. Ancak o gün, ilk bakışta 
görüp geçtiğim karşı yamaçtaki o küçük ve zarif şatoya şimdi her bakışımda, 
gözlerimi kendisinden alamıyordum. 

Ev sahibi benim gibi genç birisi için o kadar bönce ifade edilen şiddetli bir 
arzuyu gözlerimde okuyarak bana: 

“Ooo! Köpeğin av etinin kokusunu alışı gibi siz de güzel bir kadını uzaktan 
seziyorsunuz.” dedi. 

Bu benzetmeden hoşlanmamıştım ama küçük şatonun ve ev sahibinin 
isimlerini sordum. 
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“Clochegourde Şatosu” dedi, “Sahibi de Mortsauf Kontu.” Mortsauf 
Kontu Tours’daki eski bir ailedendir, bu ailenin kökleri XI. Louis’den başlar. 
İsmi de, armalarıyla ününü borçlu olduğu macerayı gösteriyor, bundan dolayı 
Mortsauf’lar asalet unvanı olarak armalarına sarı zemin üzerine gri renkte bir 
haç koymuşlar. Bu haçın etrafı çerçevelenmiştir. Armada sarı renkte bir 
zambak ve “Tanrı Kralımızı korusun!” sözleri var. Kont göçten dönüşünde 
buraya gelip yerleşti. Burası karısına ait. Karısı Lenoncourt-Givry soyundan 
geliyor. Soyları sona ermek üzere, çünkü Bayan de Mortsauf Lenoncourt bu 
ailenin tek evladı. Bu ailenin servetinin azlığı isimlerinin büyüklüğüyle o kadar 
büyük bir zıtlık oluşturuyor ki, kendileri ya gurur ya da belki de öyle gerektiği 
için hiç kimseyi kabul etmiyorlar. Bourbon’lara olan bağlılıkları herkesten uzak 
yaşamalarının bir sebebi olabilir. Fakat Kral’ın dönüşünün bile onların, yaşama 
tarzlarını değiştireceğini pek sanmıyorum. Geçen sene buraya gelip 
yerleştikten sonra kendilerini ziyaret ettim; onlar da geldiler ve sonra bizi 
yemeğe çağırdılar. Sonra kış dolayısıyla birkaç ay görüşemedik, çünkü; 
Frapesle’e bu son zamanlarda döndüm. Bayan de Mortsauf her yerde baş 
köşeye oturması gereken bir kadındır.” 

“Tours’a sık sık gider mi?” diye sordum. 

“Tours’a hiç gitmez.” Sonra kendisini toparlayarak: 

“Fakat geçenlerde Angouleme Dükü’nün geçişi nedeniyle gitti, Dük 
kendisine çok iltifat etmiş.” 

“Odur!” diye bağırdım. 

“O kim?” 

“Güzel omuzları olan bir kadın.” 

Gülümseyerek: 

“Tours bölgesinde güzel omuzları olan daha pek çok kadınla 
karşılaşacaksınız. Neyse eğer yorgun değilseniz sizinle nehri geçip 
Clochegourde’a çıkabiliriz, önceden gördüğünüz omuzları orada tekrar 
görmeyi deneyebilirsiniz.” 

Sevinç ve utancımdan kıpkırmızı oldum ve kabul ettim. Uzun zamandır 
gözlerimle okşamakta olduğum küçük şatoya saat dört civarında vardık. Kır 
manzarası içinde göze çok hoş görünen bu yapı gerçekte pek öyle görkemli bir 
yer değildir. Cephede beş penceresi vardır, güney cephesinde bulunan 
pencereler her biri yaklaşık on iki ayak boyu kadar dışarı çıkar, bu da cumba 
gibi duran ve binanın güzelliğini artıran bir mimarlık hilesidir. Ortadaki 
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pencere, kapı görevini görmekte olup, bu kapıdan iki taraflı bir merdivenle 
bahçelere inilir, bu bahçeler set set olup Indre Irmağı boyunca uzanan bir 
çayıra kadar gider. 

Bucağın bir yolu, çayırı akasya ağaçlarıyla gölgelenen son taraçadan 
ayırmakta ise de, çayırın bahçelere aitmiş gibi bir hali vardır. Çünkü yol 
çukurda olup, bir taraftan çitle, diğer taraftan da taraçayla sınırlıdır. İyi 
düzenlenmiş setler, yapıyla ırmak arasına bir uzaklık koyar ki böylece suyun 
güzelliği bozulmaksızın yakınlığının getireceği sakıncalardan ev korunmuş 
olur. Evin altında üzerleri kemerli kapı ve pencereler, arabalıklar, ahırlar, 
mutfaklar ve ambarlar vardı. Çatısı köşelerde zarif bir şekilde kıvrılmış ve çatı 
katı bölmeli ve oymalı pencerelerle ve tepeleri kurşundan çiçeklerle süslüydü. 
Çatının devrim sırasında kuşkusuz ihmale uğramış üstü, batıya bakan evlerin 
üzerinde oluşan yassı ve kızılımtrak mantarların oluşturduğu pasla kaplıydı. 
Dış merdivenden eve girilen camlı kapının üzerindeki çan kulesine Blamont 
Chauvry’lerin armaları kabartma olarak işlenmişti. Armanın gri zemini 
üzerinde sarıya boyalı iki el, koyu renkte ve çapraz konmuş iki mızrağı 
kavramıştı. Hanedanın işareti olan: “Hepiniz görün, kimse dokunmasın!” 
cümlesi son derece dikkatimi çekti. Ağızları altın zincirli bir kartalla bir ejderha 
heykelinden oluşan ayaklıklar güzel bir etki bırakıyordu. Düklük tacı ile hurma 
dalı şeklindeki yeşil renkli ve altınlı sorgucu devrim sırasında hasar görmüştü. 
Sağlık kurulu kâtibi olan Senart 1781’den önce Sache yargıcıydı, görülen 
hasarın da neden oluştuğunu bu açıklar. 

Anlatmaya çalıştığım bu şeyler, bir çiçek gibi işlenmiş olan, sanki toprak 
üzerinde durmuyor duygusunu veren bu köşke zarif bir görünüm katar. 
Vadiden bakınca ilk kat zeminden yüksekmiş gibi görünür, fakat avlu 
tarafından aynı kat birçok çiçek kümeleriyle süslenmiş bir çimenliğe giden 
kumlu ve geniş bir yolla aynı seviyededir. Sağda ve solda etrafı çitlerle 
çevrilmiş bağlar, meyve bahçeleri, tarıma elverişli topraklar aşağı doğru 
birden alçalır. Ceviz ağaçları büyüklükleriyle evi sarar, Indre sahillerine kadar 
varırlar; bu yerler, doğa tarafından farklı tonda yeşil renklerle boyanmış olan 
ağaçlarla süslüdür. Clochegourde’un yanından geçen yokuşu çıkarken, bu 
yeşil ağaçların çok düzgün ve uzun gövdelerini hayranlıkla seyrediyor, 
mutluluk dolu bir havayı ciğerlerime çekiyordum. Maddi evren gibi, manevi 
evrenin de elektrik aracılığıyla bildirmeleri ve çabuk değişen ruh halleri mi 
var? Havanın iyi olacağını tahmin ederek sevinen hayvanlar gibi, geleceğimi 
sonsuza dek belirleyecek olan gizli olaylar yaklaştıkça kalbim çarpıyordu. 
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Hayatım için o kadar önemli olan o gün, kendisini yüceltecek şartların 
hiçbirinden yoksun kalmadı. Doğa sevgilisini karşılamaya giden bir kadın gibi 
süslenmişti, ruhum doğanın bu sesini ilk defa duyuyordu; gözlerim doğayı, 
birkaç kelime ile size anlatmaya çalıştığım kolej hayallerimde gözlerimin 
önüne getirdiğim kadar bol ve çeşitli bir halde görmüştü. O hayaller, sanki 
hayatımın önceden belirlendiği bir tören geçidi gibi olmuştu. Mutlu veya 
mutsuz her olay, ancak ruh gözlerinin görebileceği bağlarla bunlara bağlanır. 
Çiftlik işleri için gerekli yapılarla, bir ambar, üzüm ezme makinelerinin 
bulunduğu yer ve çeşitli hayvan ahırlarıyla çevrili olan bir avludan geçtik. 
Bekçi köpeğin havlamaları üzerine gelen olduğunu anlayan bir uşak bizi 
karşıladı ve Kont Cenaplarının sabahleyin Azay’a gittiğini ama yakında 
mutlaka döneceğini, Kontes Cenaplarının ise evde olduğunu söyledi. Yanında 
misafir olduğum adam yüzüme baktı; kocası yokken Bn. de Mortsauf ile 
görüşmek istemeyecek herhalde diye korktum ancak o, uşağa geldiğimizi 
haber vermesini söyledi. Bir çocuk gibi heyecanla, evi ikiye bölen sofaya 
daldım. 

O zaman altın bir ses: 

“Buyurun beyler, buyurun!” dedi. 

Gerçi baloda Bn. de Mortsauf bir tek kelime söylemişti ama, güneş 
ışığının bir hapishane zindanını doldurup altın bir ışıkla aydınlatması gibi, ben 
de ruhuma giren ve ruhumu dolduran bu sesi tanıdım. Yüzümü 
hatırlayabileceğini düşünerek kaçmak istedim; ancak artık çok geçti çünkü 
kapının eşiğinde görünüverdi, göz göze geldik. Hangimizin daha çok kızardığını 
bilmiyorum. Uşak bize iki koltuk getirdikten sonra, tek kelime dahi 
konuşamayacak kadar rahatsız bir halde, nakış işlediği çekmece önündeki 
yerine oturdu, suskun kalmasına bir sebep bulmak için birkaç kere daha iğneyi 
sokup çıkardı, birkaç nokta saydı, sonra da ifadesi hem tatlı, hem mağrur olan 
başını B. de Chessel’e doğru kaldırarak ziyaretimizi hangi mutlu sebeplere 
borçlu olduğunu sordu. Benim karşısına çıkışımın gerçek nedenini merak 
ettiği halde, ikimize de bakmadı, gözleri hep ırmağın üzerinde kaldı. Fakat 
dinleyiş tarzına bakılırsa; körler gibi, sözlerdeki titreşimlerden ruhtaki 
dalgalanmaları sezmesini biliyor derdiniz ve gerçek de buydu. 

B. de Chessel adımı söyledi ve kısaca hayatımı anlattı: “Savaş, Paris’i 
tehdit ettiği zaman annemle babam beni Tours’a getirmişler ve birkaç aydan 
beri orada bulunuyormuşum. Tours bölgesinin çocuğuymuşum ama Tours’un 
yabancısıymışım. Çok çalışmaktan dolayı zayıf düşmüş bir genç olduğum için 
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beni eğleneyim diye Frapesle’e göndermişler. Buraya ilk defa geldiğim için 
bana topraklarını göstermiş. Tours’dan Frapesle’e kadar yayan geldiğimi 
ancak tepenin eteğinde kendisine söylemişim, zaten çok zayıfmışım bir de 
yorgun olunca hasta olmamdan korkarak beni Clochegourde’a getirmeye 
karar vermiş, Kontes Cenapları benim orada dinlenmeme müsaade eder diye 
düşünmüş.” 

B. de Chessel doğru söylüyordu ama, tesadüfün bu kadarı da fazla 
gibisinden Bn. de Mortsauf inanmamış gibiydi; bana soğuk ve sert bakınca, 
utancımdan olduğu kadar, kirpiklerimde biriken yaşları da gizlemek için 
gözlerimi önüme çevirdim. Şatonun görkemli hanımefendisi alnımda biriken 
terleri gördü, belki gözyaşlarımı da; çünkü bana söz söyleme gücünü veren 
teselli edici bir iyilik gösterdi ve neye ihtiyacım varsa vermeyi teklif etti. Suç 
işlemiş bir genç kız gibi kızardım, ben de bir ihtiyar sesi gibi titrek bir sesle 
hiçbir ricam olmadığını söyleyerek teşekkür ettim. 

Gözlerimi ikinci kez, ama bir şimşek hızıyla bir an için gördüğüm gözlerine 
kaldırdım ve kendisine: 

“Bir tek şey istiyorum o da buradan kovulmamaktır. O kadar yorgunum ki 
yürüyecek halim yok.” dedim. Bana: 

“Güzel yöremizin misafirperverliğinden niçin kuşku duyuyorsunuz?” 
Komşusuna dönerek:  

“Yemeğe kalırsanız bizi çok sevindirirsiniz...” dedi. 

Beni misafir eden koruyucuma içinde o kadar yalvarma parlayan bir 
bakışla baktım ki, kabul etti. Oysa teklif geri çevrilmesi gereken bir biçimde 
yapılmıştı yani söyleniş tarzı bunu gerektiriyordu. 

Toplum hayatı bu gibi incelikleri fark etme gücünü B. de Chessel’e 
vermişti fakat toy bir delikanlı sözle düşüncenin bir güzel kadında ayrı ayrı 
şeyler olmadığından o kadar emindir ki, akşam dönüşte B. de Chessel: 

“Bunu ölecek gibi istediğiniz için kaldım; fakat bu işi düzeltmezseniz 
komşularımla aram açılacak,” deyince çok şaşırdım, “fakat bu işi 
düzeltmezseniz” sözü beni uzun süre düşündürdü. Eğer Bn. de Mortsauf’un 
hoşuna gidersem kendisi beni evine götüren adama kızmazdı. Demek ki B. de 
Chessel bende onu ilgilendirebilme gücünü görüyordu, bunu düşünmesi bile 
bana bu gücü vermek değil miydi? Bu yorum, yardıma ihtiyaç duyduğum bir 
sırada ümitlerimi kuvvetlendirdi. 

B. de Chessel, Kontes’in teklifine karşılık: 
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“Kalmak güç olacak hanım evde bizi bekliyor” dedi. 

Kontes: 

“Siz her gün onunla birliktesiniz, kendisine haber de verebiliriz. Yalnız 
mı?” 

“Yanında rahip de Quelus var.”  

Zili çalmak üzere ayağa kalkarken: 

“Öyle ise tamam yemeğe kalıyorsunuz.” dedi. 

 Yemekte Kontesi tam manasıyla inceleme fırsatı buldum… 

Kontes:  

“İşte B. de Mortsauf!” dedi. 

Ürkmüş bir at gibi ayaklarımın üzerinde irkildim. Bu hareket ne B. de 
Chessel’in, ne de Kontes’in gözünden kaçmadıysa da, bakışla dahi olsun beni 
hiçbir şekilde uyarmadı. Çünkü ilgiyi çekecek başka bir şey oldu, altı yaşında 
olduğunu tahmin ettiğim küçük bir kız içeri girdi ve girerken: 

“Babam geliyor.” dedi.  

Annesi: 

“Peki Madeleine...” dedi. 

Çocuk, B. de Chessel’in uzattığı elini sıktı ve bana şaşkınlık dolu küçük bir 
selam verdikten sonra dikkatle baktı. B. de Chessel, Kontes’e: 

“Sağlık durumu nasıl?” diye sordu. 

Kontes, şimdiden eteğinin dibine girmiş bulunan küçük kızın saçlarını 
okşayarak: 

“Biraz daha iyi” dedi. 

B. de Chessel’in sorduğu bir soru Madeleine’in dokuz yaşında olduğunu 
bana öğretti. Yanılgımdan ötürü biraz şaşırdım ve bu şaşkınlığım annesinin 
alnına hüzün bulutları topladı. Beni tanıştıran adam bana öyle bir baktı ki, bu 
bakış kibar kişilerin bize ikinci bir ders verdikleri o anlamlı bakışlardan 
birisiydi. Kuşkusuz ki bu annenin yarasıydı ve bu yaranın bakımına özen 
gösterilmeliydi. 

Madeleine gözleri soluk, derisi ışıkla aydınlanmış bir porselen gibi beyaz 
olan hastalıklı bir çocuktu ve bir şehir ortamı içinde yaşayamazdı. Kır havası ve 
onu bağrına basan annesinin gösterdiği özen, yabancı bir iklimin sertliğine 
rağmen vazoya konmuş bir çiçek kadar narin görünen bu bedende yaşamını 
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sürdürüyordu. Madeleine bedence annesine hiçbir şekilde benzemediği 
halde, onun ruhuna sahip görünüyordu, bu ruh kendisini ayakta tutuyordu. 
Seyrek ve siyah saçları, çukura batmış gözleri, incecik kolları, dar göğsü 
yaşamla ölüm arasında bir savaş, Kontes’in şimdiye kadar hep galip geldiği 
kesintisiz bir düellonun işaretleriydi. Canlı ve neşeli bir hava içinde görünmek 
istemesi besbelli ki, annesini üzmemek içindi. Çünkü annesinin kendisine 
bakmadığı anlarda bir salkım söğüt gibi dökülüyordu. Yurdundan dilene dilene 
gelmiş aç, yorgun, ama oyunundaki seyircileri için süslenmiş, cesur bir küçük 
çingene kızının hali neyse o. 

Kendisini; saçlarını bir karganın kanatlarına benzeyen şekilde ikiye ayıran 
çizgiden öpen annesi ona: 

“Jacques’ı nerede bıraktın?” diye sordu. 

“Babamla geliyor.” 

Bu sırada Kont, elinden tuttuğu oğluyla beraber içeri girdi. Kız kardeşinin 
gerçek bir portresi olan Jacques da aynı zayıflık belirtilerini taşıyordu. Bu 
kadar güzel olan bir annenin yanında, bu iki zayıf ve hastalıklı çocuğu görünce, 
Kontes’in şakaklarına titremeler getiren üzüntünün nedeni kolaylıkla 
anlaşılıyordu. Öyle düşünceler vardır ki; onları ancak Tanrı bilir, ama insanın 
da alnında derin çizgiler bırakır. 

B. de Mortsauf bana selam verirken, duyduğu kuşku ve kaygıyı gizlemeyi 
beceremeyen gözlerle bana baktı. Bu, analiz yapmayı beceremeyen kuşkulu 
bir adamın bakışıydı. Karısı, durumu kendisine anlattıktan ve adımı 
söyledikten sonra, yerini ona bıraktı ve bizden ayrıldı. Işığı bu gözlerden 
alıyormuş gibi annelerinin gözlerine gözleriyle bağlı olan çocuklar kendisine 
eşlik etmek istediler, onlara: “Siz kalın sevgili meleklerim” dedi ve bir öpücük 
işaretiyle parmağını dudaklarının üzerine koydu. Ahh! İnsan şu “sevgili” 
sözünü duyabilmek için nelere katlanmaz ki! 

O; bulunduğumuz yerden gidince çocuklar gibi ben de canlılığımı yitirdim. 

Kont’un bana karşı tutumu, adımı duyduğunda değişti.  

Karakterini anlamaya çalışarak Kont’u seyrediyordum; fakat, bazı kesin 
hatlarıyla o kadar ilgilendim ki, sadece yüzünü yüzeysel olarak incelemekle 
yetindim. XVIII. yüzyılı bitirmiş olan büyük çöküş sırasında o kadar çabuk 
ihtiyarlamıştı ki, kırk beş yaşında olduğu halde altmış civarında görünüyordu. 
Saçları dökülmüştü, başının arka kısmı, keşişlerin başlarını gibi yarım taç 
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şeklindeydi ve siyahla karışmış aklarla şakakları okşuyor, kulaklarının ardına 
kadar gidiyordu.  

Kontes iki yanına sokulmuş iki çocuğuyla birlikte içeri girmişti. İnsan bir 
mahzenin üzerinde yürürken, ayaklar nasıl alttaki derinliği hissederse ben de 
bir felaketin varlığını aynı şekilde sezinledim. Bu dört insanı bir arada görüp 
bakışlarımla süzerken, hepsinin yüz ve durumlarını incelerken, hoş bir güneş 
doğuşundan sonra ince ve puslu bir yağmurun güzel bir köyü sise boğması 
gibi hüzün sızmış düşünceler kalbimin üzerine indiler. Konuşmanın konusu 
tükendikten sonra, Kont ortaya beni sürüp yine ilgi konusu yaptı, bu B. de 
Chessel’i rahatsız etti. Bilmediğim birçok şeyleri karısına anlattı.  

Sonra yaşımı sordu; kendisine bunu söylediğim zaman Kontes, kızı 
hakkında gösterdiğim şaşırmış tavrı bana karşı gösterdi. Belki de yaşımı on 
dört tahmin etmişti. Sonradan öğrendim ki yaşımı hiç göstermeyişim kendisini 
bana o kadar sıkı bağlayan ikinci bağ olmuş. Ruhunu okuyordum; analık 
duygusu, kendisine geç olsa da ümit veren bir güneş ışığıyla aydınlanarak 
titremişti. Yaş olarak yirmisini geçmiş beni; hastalıklı gibi bu kadar zayıf ve 
narin, fakat bu kadar sinirli görünce belki de bir ses: “Onlar yaşayacaklar!” 
diye kendisine haykırmıştı. Merakla yüzüme baktı ve aramızda birçok buzun 
çözülmekte olduğunu o anda hissettim. 

Sanki bana soracağı binlerce sorusu var gibi göründü ama bunlardan 
hiçbirini sormadı. 

“Eğer eğitim hayatı sizi hasta ettiyse vadimizin havası sağlığınıza iyi 
gelecektir” dedi. 

Kont söze karıştı: 

“Yeni eğitim şekli çocukları mahvediyor; kafalarını matematikle tıka basa 
dolduruyor, bilimin darbeleri altında öldürüyor ve zamansız yıpratıyoruz.” 
dedi. 

Bana dönerek: 

“Burada dinlenmelisiniz; üzerinize çöken düşünce çığı altında ezilmişsiniz. 
Eğer eğitim ve öğretim işini dinsel kurumlara bırakarak bu hastalığın önüne 
geçmezlerse, bu eğitim ve öğretim şekli bize berbat bir gelecek hazırlar.” 
dedi. 

Bu sözleri; sonradan seçim sırasında söyleyeceği bir sözün habercisiydi. 
Gerçekten de, sahip olduğu yeteneklerle kralcıların davasına yararlı olabilecek 
olan bir adama oy vermesini öneren bir görevliye, “Fazla zeki adamlardan 
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daima korkarım!” karşılığını verecekti. Bize bahçelerini gezdirmeyi teklif etti 
ve ayağa kalktı. Kontes: 

“Bey...” dedi. 

Evinde dediğim dedik olmayı ne kadar istediğini, ama pek olamadığını 
gösteren gururlu bir sertlikle: 

“Ne var sevgilim?” diyerek döndü. 

“Bay Tours’dan yaya olarak gelmiş, B. de Chessel bunu bilmiyormuş ve 
kendisini Frapesle’de dolaştırmış.” 

“Gerçi gençsiniz ama iyi etmemişsiniz.” dedi ve üzüntüsünü belirterek 
başını salladı. 

Konuşma yeniden başladı. Kont’un çok ateşli bir kralcı olduğunu ve 
topraklarında onu rahatsız etmeden kalmak için çok dikkatli davranmak 
gerektiğini hemen anladım. Çarçabuk bir hizmet üniforması giymiş olan uşak 
gelip yemeğin hazır olduğunu bildirdi. B. de Chessel kolunu Bn. de Mortsauf’a 
verdi, Kont da neşeli bir tavırla benim koluma girdi ve yemek odasına gittik. 

Yemek salonunun zemini, Tours’da yapılan beyaz çinilerle döşeliydi, 
duvarlar diz boyunu biraz geçen yere kadar tahtayla kaplıydı. Tahtaların 
yukarısı ise, çiçek ve yemişlerin çevreledikleri büyük resimler bulunan cilalı bir 
kâğıtla kaplıydı. Pencerelerde kırmızı şeritlerle süslü perdeler vardı; camlı 
dolaplar Boule’da yapılan eski eşyalardandı ve elde işlenmiş nakışlı kumaşlarla 
örtülü sandalyelerin tahtaları oymalı ve meşe ağacındandı. Yemek boldu ama 
pek öyle değişik ve nadir şeyler yoktu. Sofrada şekilleri birbirine uymayan 
aileye özel gümüş sofra takımları, henüz moda olmayan Saksonya porseleni, 
akik saplı bıçaklar, sekiz köşeli kristal sürahiler ve bardakların altında Çin 
lakesinden yuvarlak altlıklar vardı. Oymalı büyük vazolar, yaldızlı kâğıtlar 
içindeki çiçeklerle doluydu. Bu eski eşyaları ve duvarların kenarları çiçek 
resimli kâğıtlarını çok beğendim. Bütün yelkenlerimi şişiren sevinç, gözlerden 
uzak ve kırlar ortasında büyük bir düzenle geçen bu hayatın, Kontes’le benim 
arama koyduğu, giderilmesi imkânsız güçlükleri görmemi engelledi.  

Çünkü onun sağ yanında oturuyor ve bardağına şarap koyuyordum. Evet, 
bu benim için umulmadık bir mutluluktu, elim elbisesine değiyor, onun 
ekmeğinden yiyordum. Yanında üç saat geçirdikten sonra hayatım artık onun 
hayatına karışmıştı. Ayrıca o korkunç öpüş nedeniyle, ikimize de karşılıklı 
utanç veren bir sırla birbirimize bağlıydık. 
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Kendimi en son derecesine kadar alçaltıyordum. Kont’un hoşuna gitmeye 
çalıştım o da benim bu türdeki bütün dalkavukluklarıma izin ve imkân verecek 
biçimde davranıyordu. Gerekirse köpeği okşar, çocukların en küçük isteklerine 
yaltaklık edebilirdim. Kendilerine çemberler, akikten misketler getirir hatta at 
gibi sırtıma bindirirdim. Beni mallarından biri olarak, kendilerine ait bir şey 
olarak görmedikleri için onlara güceniyordum. Deha gibi, aşkın da kendine 
özgü sezişleri vardır; sert, neşesiz ve somurtkan bir tavır takınırsam 
ümitlerimin mahvolacağını az çok hissediyordum. 

Yemek benim için hep içten sevinçler içinde geçti. Kendimi onun evinde 
görürken, ne kendisinin cidden soğuk davrandığını, ne de Kont’un nezaketiyle 
örttüğü ilgisizliğini düşünemezdim.  

*** 

Hayatın fırtınalı boğazlarından geçmiş yaşlı kadınların olgunluğuyla Bn. de 
Verneuil, kendisinin özel bir yeri olsun diye Clochegourde Şatosu’nu yeni 
geline vermiş. Nazik ve güler yüzlü yaşlıların daima şaşırtıcı olan cömertliğiyle 
Düşes, her şeyi yeğenine bırakmış. Eskiden kendisinin oturduğu, şimdi 
yeğenine bıraktığı odanın tam üzerinde bulunan bir odayla yetinmiş. Düşes’in, 
kimsenin beklemediği ani ölümü bu birleşmenin sevinçleri üzerine yas tülleri 
örtmüş ve Clochegourde gibi gelinin hassas ve hatta kuruntulu ruhuna 
silinmez hüzünler getirmiş. Kontes’in oraya yerleştiği ilk günler, hayatının 
mutlu olmasa bile tek dertsiz dönemini oluşturmuş. 

B. de Mortsauf, yabancı ülkelerde çektiği üzüntü ve kederlerinden sonra 
huzurlu bir gelecek görüp sevinince, ruhu da iyileşir gibi olmuş; bu vadide 
çiçek açmış bir ümidin baş döndürücü kokularını içine çekmiş. Kaybolmuş 
servetini yeniden kazanmak için tarımsal girişimlerin hazırlıklarına atılmış ve 
biraz sevinç tatmaya başlamış. Fakat, Jacques’ın doğumu, her şeyi ve geleceği 
yakan bir yıldırım darbesi olmuş. Doktor yeni doğan çocuğun ölüme mahkûm 
olduğunu söylemiş. Kont bu durumu annesinden dikkatle gizlemiş; sonra 
doktora kendini muayene ettirmiş ümit kırıcı cevaplar almış ve Madeleine’in 
doğumu da bu cevapları doğrulamış. Bu iki olay, korkunç hükmün kesinliğine 
içten bir güven, göçmenin, hastalıklı eğilimlerini iyice arttırmış. Adının 
sonsuza dek batması kaçınılmazdı. Yanında temiz, kusursuz ama mutsuz bir 
genç kadın vardı; analığın zevkini yaşayamadan acılarıyla boğuşmak zorunda 
kalan genç bir kadın. Eski hayatının içinden yeni acılar filizlenen bu toprak 
Kont’un kalbinin üzerine çökmüş ve içten yıkılışını tamamlamış. Kontes 
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geçmişi anlamış ve geleceği okumuş. Kendi benliğini suçlu gören bir adamı 
mutlu etmek kadar zor bir şey olmamasına rağmen, Kontes meleklere has 
olan bu işi üstlenmiş. Bir gün içinde her türlü vazgeçme ve fedakârlığı kabul 
etmiş. Derin bir çukura girmiş ama oradan yine de gökyüzünü görebiliyormuş, 
hastabakıcı hemşirelerin herkes için üstlendiği görevi o bir tek adam için 
üstlenmiş ve varlığını ona adamış. O adam kendi kendisiyle barışsın diye, 
onun kendisinin affetmediği suçu o affetmiş. Kont cimri olmuş, karısı 
kendisine uygulanan yoksunluklara boyun eğmiş. Toplum hayatını ancak 
nefretler duymak için tanıyan Kont, bütün insanlar gibi aldatılmaktan 
korkuyormuş, kocasının güvensizliklerine hiç sesini çıkarmadan boyun eğen 
kadın kimseyle görüşemez olmuş. Kontes, kadın kurnazlıklarını kullanarak, 
kocasında iyi şeylere karşı istek uyandırmış. Bu yüzden Kont, kendisinin özel 
düşüncelere sahip bir adam olduğunu sanmış ve başka hiçbir yerde 
tadamayacağı üstünlük zevklerini evinde tatmış. Evlilik yolunda günler 
geçtikçe, Kontes Clochegourde’dan hiçbir zaman uzaklaşmamaya karar 
vermiş. Çünkü kocasının hasta ruhlu birisi olduğunu anlamış, böyle bir ruhun 
bu alay ve dedikodu dünyasında çocuklara zararı dokunabileceğini düşünmüş. 
Bu sayede B. de Mortsauf’un gerçekteki eksiklik ve çaresizliklerini kimse 
görememiş, çünkü onun varlığındaki yıkıntıları, sarmaşıktan oluşan bir manto 
ile karısı örtmüş. Kont’un kolay hoşnut edilemeyen sürekli değişken yaradılışı 
karısının varlığında tatlı, yumuşak bir toprak bulmuş ve merhemlerin tazeliği 
ile yumuşamış olduğunu hissettiği bu toprakta yan gelip yatmış. 

Bu özet, gizli bir öfke ve kıskançlığın B. de Chessel’e söylettiği sözlerin en 
sade bir ifadesidir. B. de Chessel hayat deneyimleri sayesinde 
Clochegourde’da gömülü sırların bazılarını biliyordu. Fakat takındığı yüce 
tavırla, Bn. de Mortsauf dünyayı aldatmış olsa bile aşkın o zeki sezişlerini 
aldatamamıştı. Küçük odama dönüşümden sonra gerçeğin ruhuma böyle 
yansıması beni yatağımdan fırlattı, onun odasının pencerelerini görmek 
benim için mümkün iken, Frapesle’de bulunmaya dayanamadım. Giyinip, 
sessiz adımlarla indim ve dönemeçli bir merdiveni bulunan bu kuleden inerek 
şatodan ayrıldım. Gecenin soğuğu beni yatıştırdı. Kırmızı Değirmen 
Köprüsü’nden Indre’i geçtim ve Azay yönündeki son penceresinde bir ışık 
parlayan Clochegourde’un önündeki kutsal kayığa vardım. Önceden 
seyrettiğim şeylere yeniden kavuştum, fakat bu kez her şey sakindi; aşka, 
gece kuşunun âşık gibi ötüşüyle, su bülbülünün tek nağmesi karışmıştı. 
Yükselen düşünceler, güzel geleceğimi o zamana kadar benden gizlemiş olan 
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siyah tülleri, varlığımın üzerinden kaldırıyorlardı. Ruhum da, duygularım da 
büyülenmişti. Bir delinin nakaratını tekrar etmesi gibi: “O benim olacak mı?” 
sözünü kim bilir kaç kere tekrarladım! Eğer ondan önceki günlerde evren 
benim için büyüdüyse, tek bir gece içinde de bir merkez kazandı. Bütün 
amaçlarım ve isteklerim kendisine bağlandı, onun dertli ve harap kalbini 
yeniden istedim. Pencerelerin altında, değirmenlerin çarkları arasından sızan 
suların şırıltıları içinde geçen ve Sache çanının bildirdiği saatlerle aralanan bu 
gece ne güzel bir geceydi! Bu yıldız çiçeğinin hayatımı aydınlattığı bu ışıklı 
gecede, Cervantes’in alay ettiğimiz, o zavallı Kastilya Şövalyesi’ndeki inanca eş 
bir inançla ruhumu ona nişanladım; sevmeye biz bu inançla başlarız. Gökte ilk 
ışık görülür görülmez, ilk kuş sesi duyulur duyulmaz Frapesle korusuna 
kaçtım; beni kırlarda tek bir kişi görmedi; bu gizli kaçışımdan kimsenin haberi 
olmadı ve evdeki çanın öğle yemeğini bildirdiği zamana kadar uyudum. 
Yemekten sonra, Indre ile adalarını, vadi ile tepelerini tekrar görmek üzere 
sıcağa rağmen çayıra indim. Koşan bir atı geçecek bir hızla bu çayırı çarçabuk 
geçtim ve kayığımı, söğüt ağaçlarımı, Clochegourde’u tekrar buldum. Kırların 
öğle vaktindeki doğal haliyle Clochegourde’da her şey susmuş ve ürpertilerle 
dolmuştu; ağaçların yaprakları gökyüzünün mavi derinliğiyle çok açık 
görünüyorlardı. Işık sayesinde yaşayan çeşitli böcekler kendilerine yuva 
yaptıkları ağaçların, sazlıkların üzerinde ve etrafında uçuşuyorlardı. Sürüler 
gölgede geviş getiriyorlardı, bağların kırmızı toprağı yanıyordu ve kara yılanlar 
tümsekler boyunca süzülüyorlardı. 

Uykumdan önce o kadar serin ve neşeli olan bu manzarada bu ne büyük 
değişmeydi! Birden kayıktan dışarı atladım, Kont’un şatodan yeni çıktığını 
sanıyordum, Clochegourde’un etrafında dolaşmak üzere yokuşu çıktım. 
Aldanmamıştım; bir çit boyunca yürüyordu. Irmak boyunca giden Azay yoluna 
açılan bir kapıya doğru ilerlediği belliydi. 

“Bugün sağlığınız nasıl, Kont Cenapları?” diye sordum.  

 Bana mutlu bir tavırla baktı, herhalde kendisine bu unvanla seslenildiğini 
sık işitmiyordu 

“İyiyim, bu sıcakta dolaştığınıza göre kırları seviyorsunuz demek?” 

   Sorusuna soruyla karşılık verdim: 

“Beni buraya açık havada yaşamak için göndermediler mi?” 

“O halde gelip çavdarlarımın nasıl biçildiğini görmek istemez misiniz?” 



25 
 

“Tabii, seve seve! Fakat itiraf ederim ki, inanılmayacak kadar bilgisizim. 
Ne çavdarı yulaftan ayırabilirim, ne de çam ağacını başka bir ağaçtan. Ekinler 
hakkında, bir toprağı işlemenin çeşitli şekilleri hakkında hiçbir bilgim yok.” 

Gittiği yolu tekrar dönerek neşeli bir tavırla: 

“Gelin öyleyse, yukarıdaki küçük kapıdan girin.” dedi. 

Çit boyunca o iç, ben de dış taraftan yürüdük. 

“B. de Chessel’in yanında hiçbir şey öğrenemezsiniz. O çok kibar bir 
kişidir, kahyâsının verdiği hesaplara bakmaktan başka bir şeyle uğraşmaz.”  

Bunun üzerine bana avlularını ve binalarını, gezmek ve dinlenmek için 
düzenlenmiş bahçelerini, meyve bahçelerini ve bostanları gösterdi. En 
sonunda beni bir yanından ırmak geçen ve akasya ağaçları dikilmiş uzun yola 
götürdü ve bu yolun sonunda, Bn. de Mortsauf’u bir sıraya oturmuş iki 
çocuğuyla ilgilenirken gördüm. Titrek ve incecik küçük yapraklar altında bir 
kadın ne kadar güzel! Belki de benim bu fazla saflığıma şaşmıştı ama yanına 
geleceğimizden emin olduğu için yerinden kımıldamadı. Kont beni 
durdurmuş, vadinin orada şimdiye kadar geçtiğimiz yüksekliklerde 
gösterdiklerinden çok başka bir manzarasını gösteriyordu. Buraya İsviçre’den 
küçük bir köşe diyebilirsiniz. Indre’e dökülen ufak derelerin birçok parçaya 
böldüğü çayırlık bütün ırmak boyunca kendini gösteriyor ve dumana 
bürünmüş uzaklıklarda kayboluyordu. Montbazon yönünde çok büyük bir 
yeşil arazi görünüyordu, bütün öbür taraflarda ise, tepeler, ağaç kümeleri, 
kayalıklar görüşü engelliyordu. 

Bn. de Mortsauf’u selamlamak üzere adımlarımızı sıklaştırdığımız sırada, 
Madeleine’e okuttuğu kitabı birden yere düşürdü ve sarsıla sarsıla öksürmeye 
başlayan Jacques’ı dizlerinin arasına aldı. 

Kont sapsarı kesilerek: 

“Ne var? Ne oldu?” diye sordu. 

Annesi beni görmüyormuş gibi yaparak: 

“Boğazı ağrıyor, önemli değil.” dedi. 

Çocuğun aynı zamanda başını ve sırtını tutuyor, gözlerinden bu zavallı 
yaratığa hayat veren ışıklar çıkıyordu. 

Kont ters bir tavırla tekrar: 

“O kadar düşüncesizsin ki inanılmaz! Çocuğu ırmağın soğuğuna tuttuğun 
yetmiyormuş gibi bir de bir taşa oturtuyorsun.”  
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Madeleine: 

“Ama taş sıcaktan yanıyor baba!” diye haykırdı. 

Kontes: 

“Yukarıda boğuluyorlardı.” dedi. 

Kont bana dönüp: 

“Kadınlar daima haklı çıkmak isterler” dedi. 

Kendisine bakışımla evet ya da hayır dememek için gözlerimi boğazının 
ağrımasından yakınan Jacques’a dikmiş, ona bakıyordum. Annesi çocuğu alıp 
götürdü, kocasının: 

“İnsan bu kadar hastalıklı çocuklar dünyaya getirirse onlara bakmasını da 
bilmelidir” dediğini duydu.  

Bunlar tamamen haksız sözlerdi, fakat benliği karısının zararına haklı 
çıkmaya kendisini sürüklüyordu. Kontes parmaklıklardan ve basamaklardan 
uçar gibi çıkmıştı. Camlı kapıdan girip kaybolduğunu gördüm. B. de Mortsauf 
başı eğilmiş, düşünceli, sıranın üzerine oturmuştu. Son derece kötü 
durumdaydım, bana bakmıyor ve konuşmuyordu. Bu sırada yakınlığını 
kazandığımı sanıp o kadar istemiş olduğum gezintiyi yarıda kesmek 
gerekiyordu. Ömrümde bu kadar korkunç bir çeyrek saat geçirmedim. Kendi 
kendime “Gideyim mi? Gitmeyeyim mi?” sorusunu sorarken terliyordum. 
Jacques’ın nasıl olduğunu gidip öğrenmeyi kendisine unutturduğuna göre, 
Kont’un varlığını ne üzücü düşünceler sarmış olacak! Birdenbire ayağa kalktı 
ve benim yanıma geldi. Hoş vadiye bakmak için geri döndük. 

O zaman kendisine yavaş ve tatlı bir dille: 

“Gezintimizi başka bir gün yapalım Kont Cenapları.” dedim. 

Cevap olarak:  

“Çıkalım.” dedi. “Ben bu çocuğun hayatını korumak için kendi hayatımı 
gözümü kırpmadan vermeye razıyım, ama ne yazık ki ben bu bunalımlara 
alışmış bulunuyorum.”  

Birdenbire o altın ses:  

“Dostum, Jacques daha iyice, uyuyor.” dedi. 

Bn. de Mortsauf bahçe yolunda birden görünmüştü; gücenip kırılmış 
görünmüyordu, doğal bir tavırla geldi, selamıma karşılık verdi ve bana: 

“Clochegourde’u sevdiğinizi görüyorum, buna çok sevindim.” dedi. 
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Kont biraz önceki haksız davranışını affettirmek isteyerek:  

“Sevgilim, ata binip B. Deslandes’i çağırmaya gideyim mi?” diye sordu.  

Kontes: 

“Kaygılanmayın, Jacques bu gece hiç uyumadı, işte hepsi bu yüzden. Bu 
çocuk çok sinirli; kötü bir rüya görmüş ben de bütün geceyi onu tekrar 
uyutmak için masal anlatarak geçirdim. Öksürüğü tamamen sinirinden 
geliyor, hap verdim sakinleşti uyudu” 

 Kont karısının elini ellerinin arasına aldı ve yaşlı gözlerle kendisine 
bakarak: 

“Zavallı karıcığım, bilmiyordum...” dedi. 

“Önemsiz şeylere aldırmayınız? Çavdarlarınızın başına gidin. Biliyorsunuz 
ya, siz orada olmayınca, ortakçılar ekin demetleri kaldırılmadan yabancı 
işçilerin tarlaya girmesine izin veriyorlar.” 

“İlk tarım dersimi alacağım hanımefendi” dedim. 

Kont’u göstererek: 

“İyi bir okula geldiniz” dedi. Kont’un ağzını geniş ve mutlu bir gülümseme 
kapladı. 

O geceyi korkunç acılar içinde geçirdiğini, oğlunun kuşpalazına 
tutulmasından korktuğunu ancak iki ay sonra öğrendim. Ben ise kayığın içinde 
suyun akışı ile ağır ağır sallanırken, odasındaki mum ışığına taptığımı 
göreceğini sanmıştım; halbuki o saatlerde mum, ölüm endişesiyle buruşan ve 
harap olan alnını aydınlatıyormuş. Gerçekten o günlerde kuşpalazı salgın bir 
hastalık olup, korkunç yıkımlara sebep oluyordu. Kapının önüne geldiğimizde 
Kont bana: 

“Bn. de Mortsauf bir melektir” dedi. 

Bu söz üzerine sarsıldım. Bu aileyi henüz tam anlamıyla tanımıyordum ve 
genç bir ruhu bu yüzden çok doğal olarak sarıveren pişmanlık: “Bu derin 
huzuru ne hakla bozacaksın?” diye içimden bana bağırıyordu. 

Kont, karşısında kolayca zaferler kazanabileceği genç bir dinleyicisi 
olduğu için mutlu görünüyordu. Bourbon’ların yeniden dönmesiyle Fransa’nın 
parlak günler göreceğini anlatıyordu. O konudan bu konuya geçerek 
konuşmayı sürdürdük, beni gerçekten çok şaşırtan çocukça şeyler duydum. 
Neredeyse matematiksel olarak doğruluğundan şüphe edilemeyecek kadar 
kesin olan olayları kendisi bilmiyordu; bilgili kişilerden korkuyordu; değer ve 
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yetenekleri kabul etmiyordu; ilerleme anlamında yapılan işlerle de belki haklı 
olarak alay ediyordu. En sonunda, içinde kendisine sızılar veren birçok 
noktalar gördüm, onu incitmemek için insan o kadar çok dikkatli davranmak 
zorunda kalıyordu ki, kendisiyle devamlı bir konuşma sanki aklı yoran bir iş 
oluyordu. Onun zayıflık ve kusurlarına deyim yerindeyse elle dokunduktan 
sonra, Kontes’in bunları okşamakta gösterdiği kolaylık ve dikkatle ona ben de 
boyun eğdim. Kesin olan bir şey var: Hayatımın başka bir devresinde olsaydı, 
Kont’u incitirdim. 

Fakat, bir çocuk gibi utangaçtım. Hiçbir şey bilmediğimi, ya da olgun 
adamların her şeyi bildiklerini zanneden bir ruh hali içindeydim ve bu sabırlı 
çiftçi tarafından Clochegourde’da yapılan işler karşısında şaşkınlıktan ağzım 
açık kalmıştı. Planlarını hayranlıkla dinliyordum. Farkında olmadan yaptığım 
yağcılıkla bu yaşlı asilzadenin sevgisini kazandım. Bu güzel topraklara, 
durumuna bir dünya cenneti diyerek Frapesle’den çok üstün gördüm ve 
kıskandım. 

Kendisine: 

“Frapesle ağır bir gümüş takımdır; fakat Clochegourde içinde değerli 
taşlar bulunan bir saklı kutu dedim” 

Kont daha sonra bu sözümü, benim söylediğimi de belirterek sıkça 
kullanmıştır. Bu yüzden bana: 

“Evet öyle ama biz gelmeden önce burası berbat bir haldeydi.” 

Bana yeni dikilmiş ağaçlarını ve fidanlıklarını anlatıyor ben de onu tüm 
dikkatimle dinliyordum. Çiftlik işlerinde deneyimsizdim ve malların fiyatları, 
işletme biçimleri hakkında kendisine ardı arkası gelmeyen sorular 
soruyordum; bana bu kadar ayrıntıyı anlatmaktan da sıkılmıyor, tersine mutlu 
oluyordu. 

Şaşırarak: 

“Okulda size ne öğretiyorlar?” diye soruyordu. 

Bu ilk gün üzerine eve dönünce Kont, karısına: 

“B. Felix hoş bir genç.” dedi. 

 Gece anneme mektup yazdım. Frapesle’de bir süre kalacağımı haber 
vererek bana elbise ve çamaşır göndermesini istedim. Devam etmekte olan 
büyük devrimden haberim yoktu ve bu devrimin benim kaderim üzerinde 
yapacağı etkiyi de kavrayamamıştım. Hukuk öğrenimimi bitirmek üzere 
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Paris’e döneceğimi sanıyordum; okul kasım ayı başlarında açılıyordu; o halde 
önümde daha iki buçuk ay vardı. Bu zamanda B. de Mortsauf ile dost olmaya 
da çalıştım. Bir gün tavla oynuyoruz ve ben, B. de Mortsauf’un kazanmasını 
sağlayacak şekilde oynuyordum, birdenbire mutluluktan yüzü gülmeye 
başladı. Kendisi hakkında beni bazı kötü tahminlere götüren öylesine üzgün 
ve hasta bir durumdan böylesine sarhoş gibi neşelenmesine, böyle çılgınca ve 
adeta sebepsiz geçiş beni birden ürküttü, buza döndüm. Onu hiç bu kadar 
açık bir nöbet halinde görmemiştim. Dost oluşumuz ürünlerini vermişti, artık 
benden çekinmiyordu. Beni her geçen gün daha da baskı altına almaya, keyfi 
yerine gelsin diye yenilikler bulmaya çalışıyordu. Çünkü ruhsal hastalıklara 
özgü tutkular içgüdüleri olan yaratıklara benzerler ve bir mal sahibinin 
topraklarını artırmayı istemesi gibi egemenlik alanlarını genişletmek isterler. 

Kontes aşağıya indi ve elindeki işi daha iyi yapabilmek için aydınlık olan 
tavlanın yakınına geldi, fakat iyi gizleyemediği bir korku içinde işine başladı. 
Engelleyemediğim kötü bir oyun Kont’un yüzünü değiştirdi. Yüzü neşeliyken 
karardı, kırmızı iken sarardı; gözleri döndü. Sonra da, önceden tahmin edip 
önlememe imkân olmayan son bir felaket geldi; B. de Mortsauf, yenilmesini 
kesinleştiren kötü bir zar attı. Hemen ayağa kalktı, masayı üzerime devirdi, 
lambayı yere fırlattı, yumruğunu konsola vurdu, salonun içinde yürüdü 
diyemem, tepinmeye başladı. Ağzından çıkan hakaret, lanet, azar, tutarsız 
sözlerini başkası duysa, ona orta çağda insanların inandığı gibi büyü yapılmış 
derdi. Benim durumumu düşünün! 

Kontes elimi sıkarak bana: 

“Bahçeye çıkın!” dedi. 

Kont, ortadan kaybolduğumu farketmeden bahçeye çıktım. Ağır 
adımlarla yürüdüğüm taraçadan, yemek salonuna bitişik odasından gelen 
bağrışmaları ve inlemeleri duyuyordum. Meleğin sesi de, fırtına ve yağmur 
dinerken öten bir bülbül sesi gibi duyuluyordu. Ağustos ayının en güzel 
gecesinde Kontes’in yanıma gelmesini bekleyerek akasyalar altında 
geziniyordum. Gelecekti, el işaretinden bunu anlamıştım. 

Yapılması gereken bazı açıklamalar birkaç gündür bir hayalet gibi 
aramızda dolanıp duruyor ve ruhumuzdaki dolmuş kaynağı ilk söz taşıracağa 
benziyordu. Bizim bu tam anlaşmamızın mutluluğunu nasıl bir utanç duygusu 
geciktiriyordu? Korkunun heyecanlarına benzeyen duyguları dağıtan bu 
titreyişleri belki o da benim sevdiğim kadar seviyordu. İnsanın kendisini 
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tuttuğu, hani sanki sevilen kocaya kendilerini göstermeden önce genç kızları 
türlü heyecana düşüren utanç gibi, içteki sırların açığa vurulmasından 
çekinildiği anlarda olduğu gibi bu titremeleri belki o da seviyordu. Artık 
zorunlu bir hal alan bu ilk itirafları, açığa vurmaktan çekindiğimiz 
düşüncelerimizle bizzat kendimiz güçleştirmiştik. Bir saat geçti. Tuğla 
parmaklık üzerinde oturmuş bekliyordum, eteğinin fısırtısına karışan 
adımlarının sesi gecenin sakin havasını canlandırdı.  

Bunlar öyle duygular ki içine sığdırmaya kalp yetmez.  

Bana:  

“B. de Mortsauf uyuyor, bu gibi durumlarda, kendisine içinde birkaç 
haşhaş eritilmiş su veririm, bunalımları eskisi kadar sık değil, bu kadar basit 
bir ilaç işe yarıyor” Kontes ses tonunu değiştirerek, en inandırıcı bir ses 
tonuyla:  

“Beyefendi, kötü bir rastlantı sonucu şimdiye kadar özenle saklanmış 
sırları öğrenmiş bulunuyorsunuz. Bu olanların anısını kalbinize gömeceğinize 
dair bana söz veriniz. Sizden rica ediyorum, benim için bunu yapınız. Sizden 
yemin istemiyorum, şerefli bir adam gibi bana ‘evet’ deyin yeter, çok 
sevineceğim.” 

“Bu eveti söylemek şart mı? Birbirimizi çoktan anlamadık mı?” dedim. 

“Göç nedeniyle çektiği uzun acıların etkilerine bakarak B. de Mortsauf 
hakkında kötü düşünmeyiniz. Söylediği şeyleri yarın tamamen unutacaktır. 
Onu yarın son derece nazik ve dost olarak göreceksiniz.” 

“Kont’u haklı çıkarmaktan vazgeçiniz hanımefendi.” dedim. 

“B. de Mortsauf’u sizin için başka bir insan haline koyarak sizi mutlu bir 
hayata kavuşturacağımı bilseydim, kendimi şimdi Indre Irmağı’na atardım. 
Değiştiremeyeceğim tek şey edindiğim kanıdır, hiçbir şey bende bu kadar 
sağlam yer etmiş değil. Size canımı veririm, vicdanımı veremem. Bu vicdanımı 
dinlemeyebilirim, fakat onun konuşmasını önleyebilir miyim? Ve bana kalırsa 
B. de Mortsauf bir...” 

Aceleyle sözümü keserek: 

“Anlıyorum sizi, haklısınız...” dedi ve söylemek istediğim “deli” kelimesini 
yumuşatmak için:  

“Kont şımarık bir kız kadar sinirlidir,” dedi. “Fakat uzun aralıklarla böyle 
olur, şiddetli sıcaklar sırasında ve en çok senede bir defa bu hale düşer. 
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Göçmenlik ne çok derde, felakete sebep olmuş! Ne çok hayat mahvolmuş! 
Yoksa eminim ki, o büyük bir savaş adamı, ülkesinin şerefi olurdu.”  

Bu kez de ben onun sözünü kesip:  

“Bunu biliyorum.” dedim, beni kandırmaya çalışmanın boşuna olduğunu 
belirtmek istedim. 

Durdu, elini koyarak: 

“Sizi hangi güç evimize getirdi?” dedi. Sonra elini elimin üzerine 
bastırarak: 

“Tanrı bana bir yardımcı mı gönderdi, beni koruyacak kuvvetli bir dostluk 
mu yolladı? Çünkü siz iyi kalplisiniz, yüce ruhlusunuz.” 

Gizli ümitlerini doğrulayacak birini orada bulmak ister gibi, gözlerini önce 
gökyüzüne sonra da bana çevirdi. Ruhuma bir ruh katan bu bakışla 
elektriklenerek toplum kurallarına göre bir kabalık yaptım. Fakat bu bazı 
ruhlarda böyle olur. İnsan çoğu kez bir tehlikeye doğru koşar, bir darbeyi 
önlemek isteği, gelmeyen bir felaketin korkusu, bunlardan daha çok kalbe 
yöneltilmiş ani bir soru, ortak yankılar verip vermediğini anlamak isteği ile 
ona vurmak değil midir? İçimde birçok soru, ışıklar gibi yükseldiler ve aşkı 
tamamen öğreneceğimi tahmin ettiğim bir anda saflığımı kirleten lekeyi 
yıkamamı söylediler. 

İçinde bulunduğumuz derin sessizlikte kolayca duyulan çarpıntılarının 
değiştirdiği bir sesle kendisine: 

“Sözü daha ileri götürmeden önce geçmişin bir anısını temizlememe izin 
verir misiniz?” dedim. 

Dudaklarıma hızla parmağını koyup: 

“Susunuz...” dedi ve parmağını çekti. 

 Gururla, hakaretin kendisine erişemeyeceği yükseklikte bir kadın haliyle 
bana baktı ve biraz boğuk bir sesle: 

“Neden söz etmek istediğinizi biliyorum. Bu benim uğradığım ilk, son ve 
tek hakaret. Bu balodan hiçbir zaman söz etmeyiniz. İçimdeki Hristiyan kişi sizi 
bağışladıysa bile kadınlığım hâlâ acı çekiyor.” dedi. 

Gözlerimden gelen yaşları kirpiklerimin arasında tutmaya çalışarak: 

“Tanrı’dan daha merhametsiz olmayınız.” dedim. 

“Ondan daha sert olmam gerekir ama daha zayıfım.” 
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Çocukça bir isyan içinde devam ederek: 

“Fakat hiç değilse ilk ve son kez olarak, beni bir defalığına dinleyin.” 
dedim. 

“Peki anlatın, yoksa sizi dinlemekten korktuğumu sanırsınız” dedi. 

Bunun üzerine o anın özel olduğunu ve hayatımda ancak bir kez 
yakalayabileceğimi hissettim ve o zamana kadar gördüğüm diğer kadınlar gibi 
balodaki kadınların da ilgimi çekmediklerini, hayatımın hep okumakla 
geçtiğini ve asla cesur olmadığım halde kendisini görünce, böyle bir duyguyu 
daha önce hiç yaşamamış olanların suç sayabileceği bir ateş ve ihtirasla adeta 
sürüklendiğimi anlattım, hiçbir yaratığın kendisine karşı koymasına imkân 
olmayan ve her şeyi, hatta ölümü bile yenen bir istekle hiçbir insan kalbinin 
bu derecede dolmadığını uygun bir dille anlattım. 

Beni durdurarak: 

“Bu istek küçük görülmeyi de yenebilir miydi?” dedi. 

“Demek beni küçük gördünüz?” diye sordum. 

“Artık bunları konuşmayalım” dedi. 

İnsanüstü bir acının getirdiği bir heyecanla: 

“Hayır, bunu konuşalım! Çünkü bu bütün varlığımla, bilmediğiniz 
hayatımla, bilmeniz gereken bir sırla ilgili. Yoksa kahrımdan ölürüm! Bu aynı 
zamanda sizi de ilgilendirmiyor mu? Çünkü siz bilmediğiniz halde yarışı 
kazananlara verilen taç elinde parlayan soylu kadın oldunuz.” 

Ona çocukluğumu ve gençliğimi, ancak size anlattığım gibi üstünkörü 
değil, yaraları hâlâ kanayan delikanlının ateşli sözleriyle anlattım. Sesim sanki 
ormanda odun yaran birinin baltasının çıkardığı sesler gibi yankılar yaptı. 
Ölmüş seneler ve onları yapraksız dallarla doldurmuş olan uzun acılar, bu 
sesin karşısında büyük gürültüyle yere devrildiler. Sizi rahatsız etmemek için 
anlatmadığım birçok korkunç ayrıntıyı ateşli sözlerle kendisine anlattım. 
Parlak arzularımın hazinesini, arzularımın el değmemiş altınını, bitmeyen bir 
kışın biriktirdiği bu Alp dağlarının karları altında korunmuş ateşten bir kalbi 
gözleri önüne serdim. İsa peygamberin ateşleri saçılarak tekrar edilen 
acılarımın yükü altında eğilmiş bir halde, beni, başını indirip dinleyen 
kadından bir söz beklediğim zaman bir bakışla karanlıkları aydınlattı, yerde ve 
gökte yaşayanları tek bir sözle canlandırdı. 

Bana kurbanlara özgü yüce ışıkların parladığı bir yüzle: 
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“Çocukluğumuz tamamen farksız geçmiş.” dedi. 

Anlattıklarından sonra ben hiç acı çekmemişim yalnız siz… diyecek oldum. 

“Ey Yüce Tanrım, beni duymuyor musun artık? Birbirimizi bulmak için 
bakın hangi yollardan geçip geldik? Bizi hangi mıknatısın gücü acı suların 
engininden geçirip iki sıra dağ, yeşil ve çiçekli iki kıyı arasından, parlak kumlar 
üzerinde akıp giden bu tatlı suyun kaynağına doğru çekti? Büyücüler gibi aynı 
yıldızı mı takip ettik? İşte kutsal bir çocuğun uyandığı beşiğin önünde 
bulunuyoruz. Bu çocuk çıplak ağaçların alnına oklarını fırlatacak, sevinç 
çığlıklarıyla bize dünyayı canlandıracak, gecelere uykularını ve gündüzlere 
neşelerini verecek. Hangi kuvvet aramızda her sene yeni bağlar oluşturuyor? 
Birbirimize kardeşten daha yakın değil miyiz? Kaderin bağladığını hiçbir 
zaman çözemeyiz. Anlattığınız acılar, güneşlerin en güzeliyle, şimdiden 
yaldızlanmış ürün yetiştirmek için çiftçinin bol bol serptiği tohumlardı. Bakın! 
Bakın! Her filizi, her dalı birer birer toplamaya beraber gidiyoruz değil mi? 
İçimde nasıl bir güç var ki bana sizinle böyle konuşma cesaretini veriyor! Bana 
cevap verin, yoksa bir daha Indre’in bu yakasına geçmem!”  

Sözümü sert bir sesle keserek: 

“Aşk kelimesini ağzınıza almamakla beni korudunuz, fakat bilmediğim ve 
bana yasak olan bir duygudan söz ettiniz. Siz bir çocuksunuz, sizi yine 
affediyorum, ancak artık son defa! Kalbimin annelik duygusuyla sarhoş gibi 
olduğunu bilin beyefendi! B. de Mortsauf’u ne evliliğin görevi diye, ne de 
öbür dünyada kazanılacak sonsuz mutlulukları hesap ederek seviyorum, 
kendisini kalbimin bütün zerrelerine bağlayan karşı konulmaz bir duyguyla 
seviyorum. Zorla mı evlendirildim ki? Bu evlilik, mutsuzluklara karşı 
duyduğum yakınlık yüzünden oldu. Zamanın getirdiği acıları gidermek, savaşa 
gitmiş ve yaralı dönmüş olanları teselli etmek kadınlara düşen bir görev değil 
midir? Daha ne diyeyim size? Sizin onu eğlendirdiğinizi görünce bilmem nasıl 
bir bencilce sevinç duydum; bu ancak ve ancak bir annelik duygusudur. Size 
itiraf ettiğim şeylerden benim üç tane çocuğum olduğunu anlamadınız mı? 

Bu üç çocuğun hiçbirini yüz üstü bırakmamak, üzerlerine güç verici 
şebnem dökmek, üçünü de ruhumla sarmak zorundayım. Bir annenin helal 
sütüne haram katmayın! Her ne kadar ben ihanet edecek kadınlardan 
değilsem de benimle bir daha böyle konuşmayın. Bakın size bildiriyorum; eğer 
çok doğal olan bu mahreme saygı göstermezseniz, bu evin kapısı bir daha 
açılmamak üzere yüzünüze kapanacaktır. Saf dostluklara, doğa tarafından 
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emredilmiş kardeşliklerden daha gerçek olan gönüllü kardeşliklere 
inanıyordum, yanılmışım. Yargıçlık yapmayacak bir dost istiyordum. İnsanın 
öyle zayıf anları vardır ki o anlarda azarlayan bir ses adeta o insanı öldürür. 
İşte o anlarımda beni dinleyecek bir dost istiyordum; tertemiz ruhlu, 
kendisinden hiçbir bakımdan korkmak aklıma dahi gelmeyecek bir dost... 
Gençlik asildir, yalan bilmez, büyük fedakârlıklarda bulunabilir, kendi çıkarını 
aramaz. Israrınızı görünce itiraf ederim ki, sizi bana Tanrı gönderdi sanmıştım. 
Yalnız benim olan bir can yoldaşım olacak sanmıştım; rahip herkesin ama bu 
yalnız benim! Acılarımı kendisine açacağım bir ruh! Haykırışlarımı 
tutamayacak hale gelip de içime gömmeye devam edersem beni boğacak gibi 
olduğu zamanlarda bunları kendisine haykıracağım bir kalp! Bu kalbe sahip 
olacağımı sandım. Bu çocuklar için o kadar değerli olan varlığım Jacques’ın 
büyüyüp erkeklik yaşına geleceği güne kadar bu sayede devam edebilecekti. 
Fakat ümidim çok bencil olmak değil miydi?  

Petrarque’ın ‘Laura’sı tekrarlanabilir miydi? Ben aldanmışım Tanrı bunu 
istemiyor. Dosttan yoksun olup görevinin başında bir asker gibi ölmem gerek. 
Günah çıkarttığım rahip sert ve kaba bir adam, teyzeme gelince o da artık 
hayatta değil.” 

Ay ışığı ile aydınlanan iki iri gözyaşı gözlerinden süzüldü, yanaklarından 
yuvarlanarak aşağıya indi; fakat ben bunları düşmeden almak için elimi 
uzattım, aldım ve dindarca bir hırsla gözyaşlarını içtim. Onca senelik gizli 
ağlamaların, boşa harcanmış bir duyarlılığın, aralıksız emeğin, sonu gelmez 
korkuların, cinsinizin en yüksek kahramanlığını gösteren bu sözler beni 
heyecana boğmuştu. Tatlı bir sersemlikle bana baktı. 

“İşte” dedim. “Aşkın ilk kutsal âyini! Evet, kendisinin kutsal özünü içerek 
Yüce İsa ile birleştiğimiz gibi, şimdi artık acılarınıza ortak oluyor, ruhunuzla 
birleşiyorum. Ümitsiz sevmek de bir mutluluktur. Ah bu gözyaşlarını içmekten 
duyduğum zevki bana dünya üzerinde hangi kadın verebilir? Benim için 
acılara mal olacak olan bu sözleşmeyi kabul ediyorum, içimde hiçbir düşünce 
ve hesap bulunmaksızın kendimi size veriyorum, siz ne olayım isterseniz ben o 
olurum.” 

Bir hareketle sözümü kesti ve o derin sesiyle: 

“Bizi bağlayacak olan bağları daha da sıkılaştırmaya hiçbir zaman 
kalkışmazsanız bu sözleşmeyi kabul ediyorum” dedi. 
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“Peki, fakat sanırım bana hep hakkım olandan daha azını vereceksiniz” 
dedim. 

Kuşkumun verdiği üzgünlüğünü belirterek: 

“Güvensizlikle başlıyorsunuz...” dedi. 

“Hayır, derin bir sevinçle başlıyorum. Dinleyin: Kimsenin kullanmadığı bir 
adla çağırmak istiyorum sizi, birbirimize adadığımız duygular gibi hiç kimseye 
ait olmasın.” 

“İstediğiniz az şey değil,” dedi. “Hem ben sandığınız kadar küçük bir insan 
değilim ki, bana yeni bir isim verilsin. B. de Mortsauf bana Blanche der. 
Dünyada bir tek insan, dünyada en çok sevmiş olduğum insan, tapılmaya layık 
teyzem ise, Henriette diye çağırırdı. O halde sizin için tekrar Henriette 
olacağım galiba.” 

Elini alıp öptüm. Kadınları erkeklerden o kadar üstün yapan güvenle, bizi 
altında ezen o güvenle elini bana bıraktı. Tuğla parmaklığa dayanarak Indre’e 
baktı. 

“Dostum, ilk sıçrayışta yolun sonuna gitmekle hata etmiyor musunuz?” 
dedi. “Saflıkla sunulmuş bir kadehi ilk dikişinizde bitirdiniz. Fakat gerçek bir 
duygu paylaşılamaz, ya tam olur, ya da hiç olmaz.”  

Biraz durduktan sonra: 

“B. de Mortsauf sonsuz derecede dürüst ve gurur sahibi bir adamdır. 
Söylediği sözleri benim hatırım için siz belki de unutmak istersiniz; eğer 
söylediğinden o haberdar değilse ben kendisine yarın bildiririm. Siz 
Clochegourde’da bir süre görünmeyin, size daha çok değer verecektir. Pazar 
günü kiliseden çıkışta o kendiliğinden size gelecektir. Ben onu bilirim, 
kusurlarını affettirecek ve kendisine sözlerinden, davranışlarından sorumlu bir 
adam gibi davrandığınızdan dolayı da sizi sevecektir.” 

“Sizi görmeden, sesinizi duymadan beş gün!”  

“Benimle bir daha böyle ateşli konuşmayın!” dedi. 

Taraça boyunca iki kere, hiç konuşmadan gidip geldik. Sonra ruhumu 
eline aldığını bana ispat eden buyurucu bir tavırla:  

“Geç oldu, ayrılalım” dedi. 

Elini öpmek istiyordum tereddüt etti, sonra tekrar verdi ve rica eden bir 
sesle: 
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“Bu eli ancak ben size verirsem tutun!” dedi. “Hareketlerimde beni 
serbest bırakın. Yoksa size ait bir şey olurum ki, böyle olmamalı.”  

“Hoşçakalın!” dedim. 

Bana açtığı aşağıdaki kapıdan çıktım. Bu kapıyı kapayacağı sırada yeniden 
açtı ve: 

“Doğrusu bu gece iyi davrandınız, gelecek için güven verdiniz. Buyurun 
dostum, buyurun!” diyerek bana elini uzattı. 

Elini defalarca öptüm ve gözlerimi kaldırdığım zaman gözlerinde yaşlar 
birikmişti. Taraçaya döndü ve ben çayırdan geçerken arkamdan tekrar baktı. 
Frapesle yoluna geldikten sonra, ay ışığında parlayan beyaz elbisesini hâlâ 
görüyordum, bir süre sonra da bir ışık odasını aydınlattı.  

Kendi kendime: “Ey Henriette’çiğim, bu dünya üzerinde parlayacak olan 
aşkların en temizi seninki olacak!” dedim. Her adım başında dönüp arkama 
baka baka Frapesle’e geldim. İçimde tarifi mümkün olmayan bir sevinç 
duyuyordum. Her genç kalpten dolup taşan ve benim içimde çok uzun süre 
cansız bir güç olarak kalmış olan duyguya, birine fedakâr olmak duygusuna 
sonunda parlak bir imkân çıkmıştı. Tek bir adımla yeni bir hayata ilerleyen bir 
rahip gibi görevimi kabul etmiş, kendimi bu göreve adamıştım artık. Sadece 
bir, “evet hanımefendi” demekle, dayanılması imkânsız bir aşkı kalbimde ama 
kendime saklamaya, dostluğu kötüye kullanıp da bu kadını adım adım 
sevişmeye doğru sürüklememeye söz vermiştim. Uykularından uyanmış olan 
bütün yüce duygular, içimde karmakarışık sözlerle konuşuyorlardı. Şatoya 
girmeden, bir odanın boğucu darlığı içine sıkışmadan önce yıldızların serpilmiş 
bulundukları gökyüzü altında kalmanın zevkini tattım; içimdeki o yaralı 
güvercin türkülerini, o masum iç döküşlerin tertemiz ve yapmacıksız seslerini 
kendi benliğimde yine dinlemek, bu ruhun hepsi bana akıp gelecek olan 
gezegenlerini gökten toplamak istedim. Kendi benliğini bu kadar derin 
unutuşuyla, yaralı, zayıf ya da acı çeken kişilere böylesine bağlanışıyla, yasalar 
öyle emrettiği için değil, kendi içinden gelen fedakârlığıyla bu kadın gözümde 
çok ama çok büyüdü! Öyle bir ermiş ve kurbandı ki, kendisini yakıp kül edecek 
odunların üzerinde olduğu halde, karşımda gururlu ve sakin duruyordu. Bana 
karanlıklar ortasından görünen yüzüne hayran hayran bakarken sözlerinde 
birdenbire bir anlam, kendisini benim için tamamen yüce yapan gizemli bir 
ifade keşfettiğimi sandım. Belki de, kendi etrafındaki o birkaç kişilik küçük 
dünya kendisi için neyse, benim de kendisi için aynı şey olmamı istiyordu. 
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Belki de beni kendi dünyasına, kendi derecesine, ya da daha yükseğe koyarak 
gücünü ve avuntusunu benden sağlamak istiyordu. Evrenin düzenini 
keşfetmek için azimle çalışan bazı kişiler, yıldızların dönüşlerini ve ışıklarını bu 
şekilde birbirlerine ilettiklerini söylerler. 

Bu düşünce beni birdenbire göklere çıkardı. Kendimi yeniden eski 
hülyalarımın zirvesinde buldum. Çocukluğumda çektiklerimin sebebini, şimdi 
içinde yüzdüğüm büyük mutlulukla açıklıyorum. 

Gözyaşları içinde sönmüş dehalar, değerleri anlaşılamamış kalpler, 
tanınmadan kalmış ermiş Clarisse Harlowe’lar, babalarının kendi evlatları 
olarak tanımak istemedikleri çocuklar, sürgünler, masumlar, ey hayata hep 
çöllerden girmiş olan sizler, her tarafta yüzleri tıkanmış olan sizler hiçbir 
zaman isyan etmeyiniz! Bir kalbin size açıldığı, bir kulağın sizi dinlediği, bir 
bakışın size cevap verdiği andaki sevincin sonsuzluğunu ancak siz bilebilirsiniz. 
Bir tek güzel gün bütün kötü günleri siler. Acılar, umutsuzluklar, düşünceye 
dalışlar, geçmiş fakat unutulmamış hüzünler, ruhu sırlarını açmış kalbe 
bağlayan bağlardır. Bir kadın bastırılmış isteklerimizle güzelleşince, bizden 
kendisine derin iç çekmeler ve kaybolmuş aşklar kalır, bütün aldatılmış 
sevgileri büyümüş olarak bize geri verir, geçmiş kederleri ruhların 
nişanlanmaları gününde verdiği sonsuz mutluluklar için kaderin istediği bedel 
olarak yorumlar...  

Ey Aziz Mazlumlar! Bn. de Mortsauf’un benim gibi zavallı ve yalnız bir 
insan için birdenbire ne oluverdiğini ancak siz bilebilirsiniz. Bu kutsal aşka 
konulması gereken yeni adı da ancak ve ancak melekler bildirirler! 
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Bu söylediklerim bir salı günü yaşanmıştı, gezintilerim sırasında Indre’in 
öbür yakasına geçmeden pazara kadar bekledim. Bu beş gün içinde 
Clochegourde’da büyük olaylar oldu. Kont’a generallik unvanı ve Saint Louis 
madalyası verildi, ayrıca dört bin franklık maaş bağlandı. Lenoncourt Givry 
Dükü, senato üyeliğine getirildi ve iki ormanına tekrar sahip oldu, saraydaki 
eski görevine yeniden başladı. Karısı; devrim sırasında satılmamış ve 
imparatorluk özel hazinesine sokulmuş mallarına yeniden sahip oldu. Böylece 
Mortsauf Kontes’i Maine bölgesinde kendisine ileride çok büyük miras 
kalacak kişilerden biri oluyordu.  

Annesi, Givry gelirlerinden artırdığı yüz bin frangı kendisine vermeye 
gelmişti. Bu para, Kontes’in zamanında alamadığı çeyiz parasıydı. Kont maddi 
bakımdan sıkıntıda olmasına rağmen, Kontes’e verilmeyen çeyiz parasından 
hiç söz etmemiş. Maddi konularda kayıtsız kalan ve kişisel çıkarlarını 
aramayan bu adam son derece gururlu davranıyordu. Kont bu paraya 
kendisinin biriktirdiği paraları da katarak, Clochegourde civarında yılda 
yaklaşık dokuz bin frank gelir getiren iki tane çiftlik satın alabilirdi. Dedesinin 
senato üyeliği ileride oğluna kalacağı için, Kont ona her iki ailenin toprak 
servetlerinden oluşturacağı bir mal vermeyi düşünüyordu. Madeleine bundan 
zarar görmeyecekti, çünkü Lenoncourt Dükü sayesinde kendisi zengin birisiyle 
evlenecekti. Bu düzenlemeler ve bu mutluluk göçmenin yaraları üzerine biraz 
olsun merhem sürmüştü. Lenoncourt Düşesi’nin Clochegourde’a gelmesi 
çevrede büyük bir olay oldu. Bu kadının yüksek ve soylu bir aileden gelen bir 
hanım olduğunu o zaman acı duyarak düşündüm, kızında soylu aileden gelme 
yüksek bir ruh olduğunu o zaman anladım. Yoksul, cesaretinden ve 
yeteneklerinden başka gelecek için herhangi bir güçten yoksun olan ben 
neydim ki? Krallığın yeniden kurulmasından, ne kendim için ne de ailem için 
herhangi bir şey beklemiyordum. 

Pazar günü, kilisede B. ve Bn. de Chessel ve rahip de Quelus ile beraber 
bulunduğum özel bölmeden, Düşes’le kızının, Kont ile çocukların bulundukları 
yan bölmeye kıskanarak bakıyordum. Hayran olduğum kadını benden gizleyen 
hasır şapka hiç kımıldamadı ve beni böyle unutuşundan dolayı eskisinden 
daha büyük bir güçle kendisine bağlandığımı hissettim. Benim sevgili 
Henriette’im olan ve hayatını mutluluk çiçekleriyle doldurmak istediğim, 
Lenoncourt ailesinin soylu kızı, şimdi büyük bir heyecanla dua ediyordu. İnanç 
ona daha önce hiç görmediğim bir biçimde, bir derinlik ve çökmüşlük 
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veriyordu, sanki azizlerin heykellerine benziyordu. Bunu görünce ben de 
çöktüm.  

Köy kiliselerindeki geleneklere göre ilahiler pazar ayininden sonra 
söylenecekti. Kiliseden çıktığı zaman, Bn. de Chessel, Indre Nehri ile çayırı bu 
sıcakta iki defa geçmemelerini, aradaki iki saatlik boş zamanı Frapesle’de 
geçirmeyi teklif etti. Bu teklif kabul edildi. B. de Chessel kolunu Düşes’e verdi, 
Bn. de Chessel Kont’un koluna girdi, ben kolumu Kontes’e uzattım ve bu güzel 
kol ilk defa bedenime değmiş oldu. Kiliseden Frapesle’e kadar Sache 
ormanlarından geçen dönüş sırasında, ağaçların dalları arasında süzülen ışık, 
yolların kumları üzerinde renkli ipek kumaşlara benzeyen tatlı parlaklıklar 
oluştururken aklımdan öyle şeyler geçiyordu ki, hem gururlanıyordum hem de 
kalbim hızlı hızlı atıyordu. 

Bozmaya cüret edemediğim bir sessizlik içinde atılmış birkaç adımdan 
sonra Henriette: 

“Neyiniz var? Kalbiniz çok hızlı atıyor” dedi. 

“Sizi sevindirecek bazı şeylerin haberini aldım ve çok seven her insan gibi 
belirsiz korkular duyuyordum. Size gelecek olan unvan ve servetlerin 
dostluklarınıza zararı olmayacak mı?” 

“Bunu ben yapacağım ha?” dedi. “Bu nasıl söz! Aklınızdan bir daha böyle 
bir şey geçerse, sizi küçük görmekle kalmam, sizi tamamen unuturum.” 

Ona sarhoş gibi bakıyordum ve bu sarhoşluk herhalde kendisine de 
geçmiş olacak ki bana: 

“Bazı kanunlardan gelen haklardan yararlanıyoruz.” dedi. “Bu kanunları 
ne biz çıkarttık ne de biz istedik. Yalnız, ne dilencilik ne de açıkgözlülük 
yapmayacağız. Ayrıca siz de biliyorsunuz ki; ne ben, ne de B. de Mortsauf 
Clochegourde’dan ayrılamayız. B. de Mortsauf sözümü dinledi ve muhafız 
alaylarında hakkı olan komutanlık             görevini kabul etmedi. Babamın 
senato üyesi olması bizim için yeterli.” Kontes acı acı gülümsüyordu:  

“Alçakgönüllülüğümüzün çocuğumuza epey faydası oldu. Babam Kral’ın 
yanında çalışıyor; Kral, bizim şahsen istemediğimiz lütufları ilerde Jacques’a 
vereceğini söylemiş. Jacques’ın eğitimini düşünmek gerek. Bu yüzden ciddi 
tartışmalar oluyor. Kendisi büyüyünce iki aileyi yani Lenoncourt’Iarla 
Mortsauf’ları temsil edecek. Ben yalnız oğlum için tutku besleyebilirim, 
kaygılarımın artması da bu yüzden. Jacques’ın hem yaşaması, hem de 
soyadına layık olması gerek; birbiriyle çelişen iki zorunluluk. Şimdiye kadar 
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çalışmalarıyla sağlığı arasındaki dengeyi korumaya çalışarak eğitimiyle ben 
ilgiledim. Ona uygun, başarılı bir öğretmeni nereden bulmalı? Sonra ilerde, 
ruh için her şeyin bir tuzak, beden için bir tehlike olduğu o korkunç Paris’te 
oğlumu hangi dostum benim için koruyacak?” 

Heyecanlı bir sesle:  

“Dostum, alnınızı ve gözlerinizi gördükten sonra hangi insan anlamaz! Siz 
yükseklerde yuva kurması gereken kuşlar gibisiniz. Kanatlarını yükseklere 
doğru açmaya hazırlanan çocuğumuzun velisi siz olun. Gidin Paris’e. Babanızla 
ağabeyinizin size bir yardımları olmasa dahi, ailemizin sözü geçer, hele annem 
ticaret işlerinden çok anlar. Bizim itibarımızdan yararlanırsınız. O zaman 
destek ve yardımdan yoksun kalmazsınız. Kısacası gücünüzü hayırlı bir işe 
verin.” Sözünü keserek: 

“Anlıyorum...” dedim. “Sevdiğim kadının yerini servet hırsı alacak... 
Tamamen size ait olmam için buna ihtiyacım yok. Buradaki itaatime karşılık 
olarak, orada sizden iyilik beklemiyorum. Gidip tek başıma yetişeceğim, kendi 
kendime yeteceğim. Sizden gelecek olan her şeyi kabul ederim ama 
başkalarından bir şey istemem.” 

“Çocukluk...” diye mırıldandı, fakat mutlu olduğunu gösteren bir 
gülümsemeyi de zor gizledi. 

“Aslında ben kendimi size adadım.” dedim. “Düşündüm ve size hiçbir 
zaman çözülemeyecek bağlarla bağlanmaya karar verdim.” Hafifçe titredi ve 
durup bana baktı. Önümüzde gitmekte olan çiftlerin biraz uzaklaşmasını 
bekledi ve çocuklarını da yanında tuttu. 

“Ne demek istiyorsunuz?” diye sordu.  

“Sizi nasıl sevmemi istiyorsunuz? Bunu bana açıkça söyleyin” dedim. 

“Teyzemin sevdiği gibi sevin beni. Teyzemin benim için kullandığı adı, 
sizin de kullanma hakkını verdim size.” 

“Anlaşılan sizi hiçbir ümit olmadan seveceğim, tam bir bağlılıkla. Bir insan 
Tanrı karşısında nasılsa ben de sizin karşınızda öyle olacağım. Bunu siz 
istemediniz mi? Papaz okuluna girip papaz olacağım ve Jacques’ı 
yetiştireceğim. Oğlunuz benim bir benzerim gibi olacak. Düşüncelerimi, siyasi 
görüşlerimi, içimdeki güçleri, sabrımı, her şeyimi ona aktaracağım. Böylece, 
sizin yanınızda olmuş olacağım; aşkım da billur çerçeve içinde gümüşten bir 
resim gibi, din kılığına bürünecek ve kimsenin yanlış yorumlamasına 
uğramayacak. Bir erkeği saran ve benim de bir kez yenik düştüğüm o ateşli ve 
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çılgın isteklerden yana korkunuz olmasın. Alevler içinde yanacağım ama sizi 
tertemiz bir aşkla seveceğim.” 

Sarardı ve çabuk çabuk konuştu: 

“Felix, bir gün mutluluğunuza engel olabilecek bağlarla bağlamayın 
kendinizi. Yoksa buna sebep ben olduğum için üzüntümden ölürüm. İnsan 
aşkta ümitsizliğe düşünce böyle bir yola mı girmeli ey çocuk? Hayat hakkında 
yorum yapmak için hayatın size kazandıracağı tecrübeleri bekleyin. Bunu ben 
istiyorum, bunu ben emrediyorum. Ne kiliseyle evlenin ne de bir kadınla; 
hiçbir şekilde evlenmeyin, bunu size ben yasaklıyorum. Yirmi bir yaşındasınız. 
Geleceğin size neler getireceğini bile bilmiyorsunuz. Yoksa ben sizi yanlış mı 
tanıdım? Fakat ben bazı ruhları tanımak için iki ay yeter sanmıştım.” 

Gözlerimden alevler saçarak:  

“Ümit ettiğiniz şey nedir?” diye sordum. 

“Yardımımı kabul edin dostum. Yükselin, servet sahibi olun, ümidimin ne 
olduğunu o zaman öğrenirsiniz.”  

Sanki bir sırrını açıklıyormuş gibi bir tavırla: 

“Sonra...” dedi. “Madeleine’in şu an tutmakta olduğunuz eli var ya, işte o 
eli hiçbir zaman bırakmayın.” 

Bunları söylerken kulağıma doğru eğilmişti. Bu tavır ve sözler benim 
geleceğimle ne kadar ilgilendiğinin ispatıydı. 

“Madeleine mi?” dedim. “Hiçbir zaman...” 

Bu sözler bizi yine heyecan dolu bir sessizliğe sürükledi. Ruhlarımız, gelip 
geçen ama üzerlerinde kalıcı izler bırakacak olan sarsıntıların oyuncağı 
olmuştu. Frapesle korusunun tahta kapılarından biri görünmüştü. 
Sarmaşıklar, otlar, yosunlar ve böğürtlenlerle kaplı taştan iki sütuna 
yaklaşmıştık. 

Birdenbire bir düşünce, Kont’un ölmesi düşüncesi, beynimin içinden 
sanki bir ok gibi geçti ve Henriette’e: 

“Düşüncenizi anlıyorum...” dedim. 

Aklına hiçbir zaman gelmeyecek bir düşünceyi kendisine yüklediğimi 
gösteren bir tavırla: 

“İyi!” dedi. 
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Onun bu tertemiz vicdanı gözlerimi yaşarttı, tutkumun bencilliğiyle 
gözyaşlarım daha da acı bir hal aldı.  

Kendi duygularımı düşündüm. Özgürlüğünü isteyecek kadar sevmiyordu 
beni. 

Sevgiden dolayı suç işlenmezse, o sevginin bir sınırı var gibi görünür bize, 
oysa sevgi sonsuz olmalıdır. Kalbim korkunç sızladı. “Sevmiyor beni!” diye 
düşündüm. İçimden geçenleri okumasın diye Madeleine’i saçlarından öptüm. 
Sonra konuşmayı yeniden başlatmak için: “Annenizden korkuyorum.” dedim. 

Çocuksu bir hareketle: “Ben de korkarım.” dedi. “Ona Bayan Düşes 
demeyi ve sanki başkasından söz eder gibi konuşmayı unutmayın. 
Günümüzün gençleri nezaket kurallarını unuttular, siz bunları yeniden 
başlatın, bunu benim için yapın. Aslında kadınlara yaşları ne olursa olsun saygı 
göstermek, toplum içindeki yerlerini kendilerine açıkça belirtmeden saygılı 
davranmak çok ince bir davranış olur. Yerleşmiş üstünlüklere karşı 
göstereceğiniz saygı, başkalarını size borçlu çıkarmanın en kesin yolu değil 
midir? Toplumda her şey birbirine bağlıdır. Eskiden, Rovere kardinali ile 
Urbino’lu Raphael aynı derecede saygı gören iki güçlü kişiydiler. Okul 
sıralarında devrimin tutkusuyla beslendiniz, siyasi düşünceleriniz bundan 
etkilenmiş olabilir. Fakat kötü tanımlanmış özgürlük ilkelerinin milletlerin 
mutluluğunu sağlamakta ne kadar yetersiz kaldığını hayat yolunda ilerledikçe 
öğreneceksiniz. Benim Lenoncourt ailesinden olmam dolayısıyla, 
aristokrasinin ne olduğunu ve ne olması gerektiğini düşünmeden önce, köylü 
olarak sahip olduğum sağduyu bana; toplumların ancak sınıf farklarını 
tanımakla var olabileceklerini söylüyor. Siz hayatın, seçiminizi iyi yapmanız 
gereken bir anındasınız. Kendi sınıfınızdan olun.” Gülümseyerek ekledi: 

“Hele kendi sınıfınızın zafer kazandığı şu günlerde!”  

Derin bir siyasal görüşün, sevginin sıcaklığı altında gizlendiğini gösteren 
bu sözler, bana çok dokundu. Bu iki şeyin birleşmesi kadınlara çok büyük bir 
çekicilik kazandırır. Kadınlar en sert düşüncelere bile duygusal şekiller 
vermesini iyi bilirler. Anlaşılan o ki Henriette; Kont’un saçmalıklarını haklı 
göstermek isterken, ilk defa yaşadığım ve benliğimde dalkavukça etkiler 
bırakacak düşünceleri önceden sezmişti. Şatosunda kendisini Kral ilan eden B. 
de Mortsauf gözümde büyümeye başlamıştı. Düşes’le arasındaki farkı 
belirtmek için, en hafif deyimle, kendisine aşırı derecede saygılı tavırlar 
göstermesine ve Düşes’le kendisi arasına mesafe koymasına itiraf ederim ki, 
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çok şaşıyordum. Kölenin de gururu ve kendini beğenmişliği vardır, efendilerin 
ancak en büyüğüne boyun eğmek ister. Bütün aşkımın önünde dev bir heykel 
gibi durarak beni titreten bu adamın, böylesine alçalıp eğilişini gördükçe 
kendimi adeta hakarete uğramış hissediyordum. İçimde birden beliren bu 
duygu, ruhlarının adiliklerini her gün gizleyip sakladıkları bir adama bağlanmış 
kadınların çektikleri işkenceyi anlamamı sağladı. Saygı, büyükle beraber 
küçüğü de koruyan bir sınırdır, her biri kendi bulunduğu taraftan öbürünün 
yüzüne doğru bakabilir. Gençliğimden dolayı Düşes’e karşı büyük bir saygı 
gösterdim; fakat başkaları onu bir Düşes olarak görürlerken ben 
Henriette’imin annesi olarak görüyordum ve saygıma bir tür kutsallık 
karışıyordu. 

Frapesle’in büyük avlusuna girdik; herkes oradaydı. Mortsauf Kontu çok 
kibar bir dille beni Düşes’e tanıttı, o da soğuk ve uzak bir tavırla beni şöyle bir 
inceledi. Bn. de Lenoncourt o tarihte elli altı yaşında bir kadındı ama kendisini 
iyi korumuştu, oldukça kibar tavırları vardı. Sert, mavi gözlerini, buruşmuş 
şakaklarını, zayıf ve yıpranmış yüzünü, uzun boyunu, ölçülü hareketlerini; 
teninin, kızında da göze çarpan, kızılımsı parlak beyazlığını görünce, bir 
maden uzmanının İsveç çeliğini hemen tanıması gibi, annemin de ait olduğu o 
soğuk ırkı hemen tanıdım. Eski saray aksanıyla konuşuyordu. “Oit”leri “ait” 
olarak telaffuz ediyor ve “froid” yerine “frait”, “porteurs” yerine “porteux” 
diyordu. Ne yapmacıklık gösterdim, ne de kurumluluk tasladım; o kadar iyi 
davrandım ki, kiliseye dua etmeye giderken kulağıma: 

“Mükemmelsiniz!” dedi.  

Kont bana doğru geldi, elimden tutarak: 

“Dargın değiliz, değil mi Felix?” dedi. “Biraz kabalık yaptımsa ihtiyar 
arkadaşının kusuruna bakmazsın. Akşam yemeğine de galiba burada 
kalacağız, Düşes gitmeden bir gün önce, perşembe akşamı seni bize davet 
edeceğiz. Birkaç işi bitirmek üzere Tours’a gidiyorum. Clochegourde’a 
gelmemezlik etme sakın. 

Kayınvalidemle ahbaplığını ilerletmeni isterim. Evi, Paris’in en eski 
soylularının oturduğu Saint-Germain semtinde; salonu, o semtin en 
güzellerinden... Düşes eski soylu ailelerin bütün geleneklerine bağlıdır, çok 
derin bilgisi vardır, Avrupa’nın en büyük soylu kişisinden en küçüğüne kadar 
hepsinin soy kütüğünü bilir.” 
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Siyasal davasının zaferi sayesinde girdiği yeni durumda Kont’un 
sağduyusu, ya da evinin hâkimi olan kusursuz zekânın öğütleri etkilerini 
gösterdi. Kont ne büyüklük tasladı, ne de yaralayıcı kibarlık gösterdi... Çalımlı 
tavırlar takınmadı ve Düşes de korur gibi davranmadı. Perşembe akşamı 
beraber yemek yemeyi B. ve Bn. de Chessel sevinçle kabul ettiler. Düşes’in 
hoşuna gittim ve bakışlarından anladım ki; beni, kızının kendisine anlattığı 
adam olarak inceliyordu. Akşam duasından döndüğümüz zaman benden 
ailem hakkında bilgi istedi ve halen diplomatlık görevinde bulunan 
Vandenesse ile bir akrabalığım olup olmadığını sordu. 

“Ağabeyim olur.” dedim. 

Bunun üzerine bana daha da samimi davranmaya başladı. Büyük teyzem 
şu ihtiyar Listomere Markizi’nin aslen Grandlieu ailesinden olduğunu söyledi. 
Benimle çok nazik bir tavırla konuşuyordu, tıpkı B. de Mortsauf’un beni ilk 
gördüğü günkü gibi. Yüzündeki o soylu kişilerin, kendileriyle sizin aranızda 
bulunan uzaklığı ölçer gibi takındıkları büyüklük ifadesi kayboldu. Ailem 
hakkında nerdeyse hiçbir şey bilmiyordum. Büyük amcam olup, adını dahi 
bilmediğim yaşlı rahibin Kral’ın özel danışmanlarından olduğunu, ağabeyimin 
terfi ettiğini, son olarak, benim daha haberim bile olmayan fermanın bir 
maddesiyle babamın yeniden Vandenesse Markisi olduğunu bana Düşes 
öğretti. 

Alçak sesle Kontes’e: 

“Ben bir tek şeyim: Clochegourde’un kölesi!” dedim. 

Krallığın yeniden kuruluşunun sihirli değneği, imparatorluk yönetimi 
içinde büyümüş çocukları büyük bir şaşkınlığa düşüren bir hızla etkilerini 
göstermekteydi. Benim için bu devrimin hiçbir anlam ve önemi yoktu.  

Kontes’in en küçük bir sözü, en basit bir hareketi benim önem verdiğim 
tek şeydi. Özel danışmanlar kurulunun ne olduğunu bile bilmiyordum; ne 
siyaset hakkında, ne de dünya işleri hakkında bir bilgiye sahip değildim. 
Henriette’i sevmekten, onu Petrarque’ın Laure’u sevmesinden daha derin bir 
aşkla sevmekten başka bir isteğim ve derdim yoktu. Her şeye karşı olan bu 
umursamazlığım yüzünden Düşes beni bir çocuk gibi gördü.  

Frapesle’e büyük bir kalabalık geldi, yemekte yaklaşık otuz kişi vardı. Bir 
genç düşünün ki; sevdiği kadının bütün kadınların en güzeli olduğunu biliyor, 
en ateşli bakışların ona yöneltildiğini görüyor, onun utançla kaçınan gözlerindeki 
ışıltının yalnız kendisine döneceğini biliyor, sesinin tonundan kendisini 
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tanıyor, görünüşte hafif alaylı olan bir sözünde bile hiç değişmeyen bir ilgiyi 
seziyor, toplumun hafifliklerine karşı yürek paralayıcı bir kıskançlık duysa bile 
onu seviyor... Bunlar bir delikanlı için ne başdöndürücü bir mutluluktur! Kont 
ilgiyi üzerine çektiği için çok mutluydu; sanki gençleşmişti. Kontes bundan 
dolayı huyunun az da olsa değişeceğini umuyordu. 

Ben Madeleine’in söylediği sözlere onunla beraber gülüyordum. 
Ruhunun zorlamalarıyla bedeni güçsüz kalmış çocuklarda hep görüldüğü gibi 
onun insanı şaşırtan görüşleri, ince alayları vardı ve beni bunlarla 
güldürüyordu. Alay ederken hiç kimseyi parçalamıyordu ama herkese de bir 
güzel dokunduruyordu. Güzel bir gündü bu... Bir söz, sabahla beraber doğmuş 
bir ümit, doğaya ışık saçmıştı ve beni böyle neşeli gördüğü için Henriette de 
neşeliydi. 

Bana ertesi gün: 

 “B. de Mortsauf’un renksiz ve karmaşık hayatına giren bu mutluluk onun 
hoşuna gitti.” dedi. 

O günümü tamamen Clochegourde’da geçirdim elbette. Beş gün oradan 
uzaklaştırılmıştım ve orada geçirdiğim günlere susamıştım. 

Kont, Tours’daki tapu işlerini halletmek için daha sabahın altısında 
gitmişti. 

Ana ile kız arasında önemli bir anlaşmazlık ortaya çıkmıştı: Düşes, 
Kontes’in kendisiyle birlikte Paris’e gelmesini istiyordu. Kızının sarayda bir 
görev almasını sağlayacakmış, Kont da kararını değiştirmiş, sarayda çalışmayı 
kabul etmiş. Henriette mutlu bir kadın olarak görülüyordu ama; ne korkunç 
acılarını, ne de kocasının beceriksizliğini hiç kimseye, hatta bir ana kalbine bile 
açmak istemiyordu. Annesi evlilik hayatının sırlarını öğrenmesin diye B. de 
Mortsauf’u evden uzaklaştırmak istemiş ve onu noterlerle mücadele etmek 
için Tours’a göndermişti. Klogşurd’un sırlarını, dediği gibi bir tek ben 
biliyordum. Henriette; bu vadinin temiz havasının, masmavi göğünün, ruhu 
rahatsız eden düşünceleri ya da hastalığın keskin acılarını nasıl yatıştırdığını ve 
Clochegourde’da yaşamanın çocuklarının sağlığı üzerinde ne kadar etkili 
olduğunu tecrübesiyle bildiği için, akla yatkın sebepler göstererek Paris’e 
gitmek istemiyordu. Düşes, yaradılışı bakımından dediği dedik bir kadındı, 
kızının yaptığı kötü evlilikten dolayı üzülmesi gerekirken gururu kırıldığı için, 
bunlara karşı direniyordu. Henriette, annesinin Jacques ile Madeleine’e karşı 
ilgisiz olduğunu fark etti. Bu ne korkunç bir keşifti! Düşes, kızına uyguladığı 
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baskıları, evli bir kadın olduktan sonra da sürdürmeye alışkın olan bütün 
anneler gibi, karşı koymaya izin vermeyen davranışlar sergiliyordu. Kızını razı 
edebilmek için bazen yapmacık bir sevgi gösteriyor, istediğini tatlılıkla elde 
edemeyince, korkutarak elde etmek için acı bir soğukluk gösteriyordu. 
Boşuna çabaladığını gördükten sonra ise, annemden bildiğim, o alaycı 
davranışları sergilemeye başladı. 

Geleceklerinin kurulması için gerekli olan isyanların genç kadınlara 
tattırdığı bütün acıları Henriette on gün içinde öğrendi. Ne mutlu size! 
Şanslısınız çünkü annelerin en şefkatlisine sahipsiniz, bunları anlayamazsınız. 
Soğuk, katı, içten pazarlıklı, servet düşkünü bir kadınla; hiç tükenmeyen tatlı ve 
taptaze bir iyilikle dolu olan kızı arasındaki bu çekişme hakkında bir fikir sahibi 
olabilmeniz için, bir zambağın cilalanmış çelikten bir makinenin çarkları 
arasında ezilişini gözlerinizin önüne getirin. Kalbim bu genç kadını hep bir 
zambak olarak görüyor. 

Bu annenin kızıyla uyuşan hiçbir yanı yoktu.  

Kontes’in, Krallığın yeniden kuruluşundan yararlanmasına engel olan ve 
onu yalnızlık içindeki hayatına devam etmek zorunda bırakan gerçek 
güçlüklerden hiçbirini annesi anlayamıyordu. Kızı ile benim aramda bir gönül 
oyunu olduğunu sandı. Kuşkularını belirtmek amacıyla kullandığı bu oyun 
kelimesi de iki kadın arasında artık hiçbir şeyin dolduramadığı uçurumlar açtı. 

Aileler dayanılması çok zor olan bu çekişmeleri özenle gömerlerse de 
içlerine giriniz, hemen hepsinde doğal duyguları azaltan, derin, tedavisi 
imkânsız yaralar bulacaksınız, bunlar ya kişiliklerdeki tam benzeyişin kalıcı 
kıldığı ve ölüme siyah yaralarından sonsuza dek silinmez darbeler indiren 
gerçek sevgilerdir; ya da kalbi ağır ağır dolduran ve bir daha karşılaşmamak 
üzere ayrıldıkları gün gözyaşlarını kurutan gizli kinlerdir. 

Dün acı çekmiş, bugün yine acı çeken, herkesten, hatta, ne çektikleri, ne 
de çektirdikleri acıların suç ortağı olmayan o iki hasta melekle bile kederlenen 
bu zavallı ruh, kendisine hiçbir darbe indirmeyen ve kendisini fırtınalara, her 
türlü temas ve her türlü yaraya karşı korumak için üç sıra dikenli telle çeviren 
adamı nasıl olur da sevmezdi? Bu tartışmalardan dolayı gerçi azap duydum, 
fakat bazen de bunlara karşı onun kalbime sığındığını hissederek mutlu 
oluyordum; çünkü Henriette yeni dertlerini de bana açıyordu. O zaman acı 
içindeki sakinliğine ve gösterdiği sabra hayran kaldım. Bana söylemiş olduğu: 
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“Beni, teyzemin sevdiği şekilde sevin.” sözünün anlamını, her gün daha iyi 
anladım. 

Yemekte Düşes bana sert bir tavırla: 

“Hiçbir tutkunuz yok mu?” dedi. 

Kendisine ciddi bir bakışla: “Hanımefendi, kendimde dünyaya 
hükmedecek bir güç görüyorum; fakat daha yirmi bir yaşındayım ve 
yapayalnızım” dedim. 

Şaşırarak kızına baktı. Beni kendi yanında alıkoyabilmek için kızının 
içimdeki her türlü tutkuyu söndürdüğünü sanıyordu. Lenoncourt Düşesi’nin 
Clochegourde’da kaldığı günler bitip tükenmeyen bir sıkıntı devresi oldu. 
Kontes benden kurallara uygun davranmamı istiyor, tatlı bir tavırla söylediğim 
bir sözden ürküyordu. Kendisini memnun etmek için sahteliğin ve 
yapmacıklığın yükünü taşımak gerekiyordu. Sonunda büyük perşembe günü 
geldi, bu iç sıkıcı bir tören günüydü. Her günkü hayatın okşayışlarına, 
umursamazlığına, sandalyelerin hep aynı yerde durmasına ve evin hanımını 
tamamen kendilerine ait görmeye alışmış sevdalıların, nefret ettikleri 
günlerden birisiydi. Aşk, kendinden başka her şeyden nefret eder... Düşes 
saray şatafatları içinde yaşayıp sefa sürmeye gitti ve Clochegourde’da her şey 
eski düzenine döndü. Kont’la aramızdaki küçük bozuşma, oraya eskisinden 
daha çok yerleşmem gibi bir sonuç doğurmuştu; hiçbir kuşku ve güvensizlik 
uyandırmadan Clochegourde’a sürekli gelebiliyordum ve hayatımın her türlü 
sevgiden yoksun geçmişi, karşılıklı duyguların benzersiz dünyasını bana açan 
bu güzel ruhta bir sarmaşık gibi yayılmamı sağladı. 

Güven üzerine kurulmuş olan kardeşçe evliliğimiz her saat, her an daha 
da yoğunlaştı.  

Kont’la aramdaki o dayanılmaz tavla partileri kesintiye uğramıştı. Yeni 
elde ettiği mal mülk kendisini birçok dolaşmalara, keşiflere, incelemelere, 
sınır çevirme, tarlaları ölçme gibi işleri yapmak zorunda bırakıyordu; verilecek 
emirlerle, beyin bizzat ilgilenmesini gerektiren tarla işleri vardı. Bu tarla 
işlerini karısıyla beraber kararlaştırırdı. Ben ve Kontes sık sık çocukları da alıp 
yeni topraklarında Kont’un yanına giderdik. 

Çocuklar, yolda uçurtmaların, böceklerin, bülbüllerin ardından koşardı. 
Sevilen kadınla beraber gezmek, kendisine kol vermek, yolunu seçmek, bu 
sonsuz sevinçler bir ömre bedeldir! O zaman konuşma o kadar güven vericidir 
ki. Yalnız gider, “General”le beraber dönerdik. Keyfi yerinde olduğu zaman, 



48 
 

Kont’u, kendisine verdiğimiz tatlı alaylı lakabıyla General diye çağırırdık. Aynı 
yolu böyle iki değişik biçimde aşmamız sevinçle sıkıntıyı beraber getirirdi. 
Bunun gizli duygularını bir yandan birleşirken bir yandan canları sıkılan 
gönüller bilir. Dönüş sırasında bir bakışa, bir el sıkmaya endişeler karışırdı. 
Konuşmamız giderken öylesine özgür olduğu halde, şimdi dönüşte gizli 
anlamlarla dolardı. İkimizden biri kısa bir sessizlikten sonra, daha önce üstü 
kapalı bir şekilde sorulmuş sorulara bir cevap bulurdu ya da yapılan bir 
tartışma bilmecemsi sözlerle sürerdi. Kadınlar bu bilmecemsi konuşmalarda 
çok ustadırlar. Ruhların kalabalıklardan ayrıldığı ve maddi kanunları aldatarak 
birleştiği bilinmez bir ortamda böyle anlaşmak zevkini kim tatmıştır? 

Bir gün, neden söz ettiğimizi bilmek isteyen Kont’un sorusuna Henriette, 
zevkle söylemekten çekinmediği çift anlamlı bir cevap verince, çılgın bir 
ümide düştüm, fakat bu ümidim hemencecik suya düştü. Bu zararsız alay 
Madeleine’in hoşuna gitmişti, annesi ise, sonra kızardı ve bana kusur 
bulunamayacak bir eş olarak kalmak istediğini, benden elini çektiği gibi 
ruhunu da çekebileceğini bir bakışıyla anlattı. Ancak bu bütünüyle manevi 
olan birleşmenin o kadar çekiciliği vardı ki, ertesi gün yeniden başladık. 

Saatler, günler, haftalar bu şekilde, sürekli yenilenen mutluluklar içinde 
geçip gidiyordu. Tours’da gerçek bir bayram anlamını taşıyan bağbozumu 
dönemine geldik. Eylül ayının sonlarına doğru, güneşin sıcağı hasat 
zamanından daha azdır, insanlar, ne yanmak, ne de yorulmak endişesini 
duymadan tarlalarda uzun süre kalabilirler. Üzüm salkımlarını koparmak, 
buğdayı biçmekten daha kolaydır. Bütün meyveler olmuştur ve ekinlerin 
hasadı yapılmıştır, ekmek daha ucuz olur ve bu bolluk hayata mutluluk verir. 
Ter kadar paraya da mal olan ekin işlerinin sonucu için duyulan endişeler de, 
dolu ekin ambarları ve dolmaya hazır kilerler karşısında yok olmuşlardır. İşte o 
zaman bağbozumu; yapılan ziyafetin sevinçle yenen çerezi gibidir. Tours 
bölgesinde sonbahar günleri muhteşem olduğu için gökyüzü daima gülümser. 
Bu konuksever yörede bağbozumu için tutulmuş insanlara evden yemek 
verilir. Bu yemekler, o yoksul adamların yıl boyunca gördükleri doyurucu ve 
iyi hazırlanmış tek yemek olduğu için hepsi bu yemeklerin verileceği günü 
bekler. Şehirlerde çocukların yılbaşı eğlencelerini beklemeleri neyse, bu 
sofralar da bağbozucular için o kadar önemlidir. Bu sebeple de, ev 
sahiplerinin kendilerine cömert davrandıkları evlere sürü gibi koşarlar. 
Kısacası evler, insanlar ve yiyeceklerle dolup taşar. Bu, fıçı taşıyan amelelerin, 
gülen kızlarla dolu yük arabalarının, senenin geri kalan kısmında aldıklarından 
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daha iyi ücret aldıkları için durup durup şarkı söyleyen adamlarla dolu 
arabaların gidip gelişi her şeye yeni bir canlılık kazandırır. Aslında başka bir 
sevinç sebebi daha vardır; o da, insanlar arasındaki sosyal konum farkları, sıra 
ve derecelerin kalkmış olmasıdır; kadınlar, çocuklar, efendiler ve hizmetçiler... 
Bu kutsal hasada herkes katılır. 

Kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen bu sevinç ve kutlamalar her senenin 
son güzel günlerinde yapılır. Zamanında Rabelais de o büyük eserinin şarap 
şenliklerine dayanan çatısını kurarken bu anılardan yararlanmıştır. 

Çocuklar, Jacques ile Madeleine, hep hasta oldukları için bağbozumuna 
hiç katılamamışlardı. Ben de onlar gibiydim; heyecanlarının paylaşıldığını 
gören çocuklar büyük bir sevinç duydular. Anneleri ise bizle beraber 
geleceğini kendilerine söz vermişti. O bölgenin en güzel sepetleri Villaines’de 
yapılır biz de kendimize sepet ısmarlamak için oraya gittik. Makaslarımızla 
üzüm salkımlarını kesip toplamak için bize ayrılmış bir bölümde çalışacaktık; 
fakat çok üzüm yenmeyeceği kararlaştırılmıştı. Tours bölgesinin iri taneli 
üzümünü asmasından yemek o kadar hoş bir şeydi ki, sofradaki en güzel 
üzümler nerdeyse önemsenmiyordu. Jacques bana yemin ettirdi: Başka hiçbir 
yere bağbozumu yapılışını seyretmeye gitmeyecektim, beni Clochegourde’un 
sınırları içinde tutmak istiyordu. Neredeyse devamlı hasta ve solgun olan bu 
iki küçük varlık hiçbir zaman bu sabahki kadar taze, pembe ve hareketle dolu 
olmamışlardı. Kuşlar gibi cıvıldaşıyorlar, sebepsiz yere gidiyor, dönüp 
dolaşıyor; geliyorlardı. O kadar hareket ediyorlar ama yine de tıpkı öteki 
çocuklar gibi içlerindeki yaşam dolu enerji tükenmiyordu.  

B. ve Bn. de Mortsauf, çocuklarını bu halde hiç görmemişlerdi. Çocuklarla 
beraber ben de çocuk oldum, belki de ben onlardan daha da çocuk oldum. 
Çünkü bu şekilde bir şeyler elde edebilirim diye düşünüyordum. O güzel 
havada bağlara gittik ve yarım gün orada kaldık. En güzel salkımları hangimiz 
bulacak, sepetini, kim daha çabuk dolduracak diye aramızda yarış yapıyorduk. 
Asma kütüklerinden anneye gidilip geliniyor, bir salkım koparıldığı halde 
hemen kendisine gösteriliyordu. Kızının arkasından sepetimle gelerek 
kendisine Madeleine gibi: 

“Ya benimkiler, anne?” dediğim zaman gençliğiyle dolu tatlı bir 
kahkahayla güldü ve bana: 

“Yavrum hava sıcak, yorulup terleme!” dedi. 

Sonra elini boynumun ve saçlarımın üzerinde gezdirerek: 
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“Ter içindesin!” dedi. 

Sesindeki bu okşayışı, sevilenlerin sesini ilk defa o zaman işittim. Kırmızı 
meyvelerle örtülü güzel çitlere bakıyordum; çocukların çığlıklarını dinliyor, 
bağbozumunu yapan işçi kalabalığını, fıçılarla dolu yük arabasını ve arkalarına 
küfeler yüklemiş adamları seyrediyordum! Her şeyi hafızama kazıyordum: 
Henriette’in, şemsiyesini açmış, taze yanakları kızarmış, altında gülerek 
durduğu badem ağacına kadar her şeyi... Sonra sessiz ve devamlı bir dikkatle, 
ruhumu özgür bırakan ağır ve ölçülü bir hareketle salkımları toplamaya, 
sepetimi doldurmaya ve gidip fıçıya boşaltmaya başladım. Bedenen 
çalışmanın anlatılmaz zevkini tattım. Bu makine gibi tekdüze çalışma her şeyi 
yakmaya hazır bir halde olan aşk ve ihtirasın yolunu düzenleyerek hayata bir 
yön veriyordu. Aynı hareketleri yaparak durmadan aynı şekilde çalışmanın ne 
kadar bilgelik taşıdığını öğrendim ve manastır kurallarını daha iyi anladım. 

Uzun zamandan beri ilk defa olarak Kont ne surat astı, ne de katı yürekli 
davrandı. İleride Lenoncourt Mortsauf Dükü olacak olan oğlunu böyle yüzü 
üzüme bulanmış, pembe, beyaz ve sağlıklı görmek kalbine sevinç veriyordu. 

O gün bağbozumunun son günü olduğu için, General Bourbon’ların 
dönüşleri şerefine Clochegourde önünde danslar olacağına söz verdi; böylece 
şenlikler herkes için tam bir bayram olacaktı. Dönüşte Kontes koluma girdi; 
kalbinin bütün ağırlığını kalbime hissettirecek şekilde, sanki sevincini 
çocuğuyla paylaşmak isteyen bir anne gibi bana yaslandı ve kulağıma: 

“Siz bize uğur getiriyorsunuz!” dedi. 

Derin bir sesle söylediği bu söz, benim için dünyadaki hiçbir kadının bana 
veremeyeceği bir zevkti.  

Ben onun, Tanrı’nın yardımıyla dayandığı uykusuz gecelerini, korkularını, 
içinde her şeyin kurak ve yorucu olduğu eski hayatını biliyordum.  

Kısa bir sessizlikten sonra: 

“Günlerimin mutsuz monotonluğu artık geçti, hayat ümitlerle 
güzelleşiyor. Sakın bırakmayın beni! Günahsız düşüncelerime hiçbir zaman 
ihanet etmeyin! Kardeşleri için nimet olan bir ağabey gibi kalın.” dedi. 

*** 

İkinci çiftliğe Clochegourde’dan iki adım uzaklıktaki La Baude’a gelince; 
dürüst, zeki ve çalışkan bir adam olan ve yeni tarımın üstünlüklerini sezen 
kahyâlardan biri burasını belli bir kira karşılığında almayı teklif etmiş. Cassine 
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ile Rhetoriere ise... Bunlar oranın en iyi topraklarıymış; bir kere, çiftlik binaları 
yapılıp her taraf tamamen ekildi miydi kiralık olduklarını Tours’da ilan etmek 
yeterliymiş. Böylece, iki yıl sonra Clochegourde yaklaşık yirmi dört bin frank 
gelir getiren bir yer olacakmış. Gravelotte ise, Maine’de olup Kont’un yeniden 
elde ettiği bu çiftlik, yedi bin franktan dokuz yıllığına kiraya verilmiş. Sarayın 
Kont’a bağladığı maaş da dört bin frankmış. Bu gelirler henüz bir servet 
sayılmasa bile rahat bir geçim sağlayacakmış. İleride yapılacak başka yenilik 
olarak, iki yıl içinde veliahdın sağlığı düzeldikten sonra, Jacques’ın eğitim ve 
öğretimi dolayısıyla Paris’e gitmeyi düşünüyormuş. 

Bu Paris kelimesini nasıl titreyerek söyledi! Ben bu büyük projenin 
sonundaydım; dostundan mümkün olduğu kadar ayrılmamak istiyordu. Bu 
söz üzerine alevlendim, beni tanımadığını söyledim. Kendisine bildirmeden, 
Jacques’ın özel öğretmeni olabilmek için, gece gündüz çalışarak öğrenimimi 
tamamlamayı düşünüyordum. Kendi evinde bir genç adamın yaşadığını 
bilmeye bile dayanamayacağım için buna karar vermiştim. 

Bu sözler üzerine ciddileşti: 

“Hayır Felix...” dedi. “Papaz olmanız nasıl düşünülemezse bu da 
düşünülemez. Bir tek sözle anneye kalbinin derinliklerinde dokundunuz fakat 
benliğimdeki kadın sizi çok sevdiği için bağlılığımızın kurbanı olmanıza izin 
veremez. Bu bağlılığın bedeli geri dönülmez bir hata olur, ben de bir şey 
yapamam. Siz, Vandenesse Vikontu, öğretmen olmayı düşünüyorsunuz 
demek... ‘Kendisini satmaz’ sözünü ilke edinmiş bir aileden gelen sizin gibi bir 
insan böyle olmamalı. Ailenize sonsuz kederler verirsiniz. 

Dostum, annem gibi bir kadının koruyucu bir bakışa ne kadar küstahlık, 
bir söze ne kadar aşağılayan bir anlam, bir selama ne kadar hor gören bir 
tavırla yaklaştığını siz bilmezsiniz.” 

“Ah, siz beni seviyorsanız dünyanın ne önemi var?” dedim. 

Duymamış gibi yaptı ve sözünü sürdürdü: 

“Babam çok iyi bir adamdır ve kendisinden istediğim bir şeyi yapar ama 
toplum içinde aşağı bir yerde olmanızı affetmez ve o toplum içinde sizi 
korumaya yanaşmaz. Ben sizi veliahdın özel öğretmeni olarak görmek 
istemem! Toplumu olduğu gibi kabul edin, hayatta yanlış adımlar atmayın.” 

“Ah dostum, bu çılgın....” 

Kendisine kısık sesle: 
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“Aşk teklifi...” dedim.  

Gözyaşlarını tutarak: 

“Hayır, aşk değil, acıma ve şefkat teklifi!” dedi. “Bu çılgınca düşünce beni 
yaradılışınız hakkında aydınlatıyor; bu kadar iyi olmanızın size zararı 
dokunacaktır. Bu andan itibaren size bazı şeyler öğretmek hakkını bana 
vermenizi istiyorum. Bazen sizin yerinize görmek işini benim kadın gözlerime 
bırakın. Doğru, Clochegourde’uma çekilmiş bir halde, mutlu ve sakin, sizin 
başarılarınıza yardım etmek isterim. Öğretmene gelince; bu konuda içiniz 
rahat olsun, iyi bir yaşlı papaz, bilgili bir eski Cizvit buluruz. Babam da kendi 
soyadını taşıyacak çocuğun eğitimi için parayı seve seve gözden çıkarır. 
Jacques benim gururumdur.” Biraz durdu ve sonra:  

“Henüz on bir yaşında ama ben onu, sizi ilk gördüğüm andaki gibi küçük 
görüyorum, o da sizin gibi, ben sizi ilk gördüğümde on üçünde sanmıştım.” 
dedi. 

Cassine’e gelmiştik. Orada Jacques, Madeleine ve ben, küçük çocukların 
annelerinin arkasından gidişleri gibi, Kontes’in arkasından gidiyorduk. Ancak 
huzurumuzla onu şaşırtıyorduk; kendisinden bir an için ayrıldım ve meyve 
bahçesine gittim. Bahçenin bakıcısı ağabey Martineau, yardımcısı olan kardeş 
Martineau ile beraber ağaçların kesilmesi gerekip gerekmediğine bakıyorlardı. 

Sanki ağaçlar kendi mallarıymış gibi bunu tartışıyorlardı. Kontes’in ne 
kadar sevildiğini o zaman anladım. Bu iki meyve uzmanını, ayağını küreğinin 
üzerine koymuş olarak dinleyen zavallı bir gündelikçiye düşüncemi söyledim. 

“Evet beyefendi” dedi. “O iyi bir kadındır, bize bir metelik vermektense 
hepimizin köpekler gibi ölmesini yeğleyen Azay şıllıkları gibi kibirli değildir. Bu 
kadın buraları terk ettiği gün Yüce Meryem Ana da ağlayacak, biz de... 
Kendisine ne verilmesi gerektiğini bilir; fakat çektiklerimizi de bilir ve 
acılarımıza saygı duyar. Bu adama bütün paramı en büyük bir sevinçle 
verdim!” 

Jacques’a birkaç gün sonra bir at geldi. İyi bir binici olan babası, oğlunu 
biniciliğin zorluklarına yavaş yavaş alıştırmak istiyordu. Çocuğa ceviz 
ağaçlarından gelen parayla güzel bir binici elbisesi almışlardı. Jacques’ın, 
babasının yardımıyla ilk binicilik dersini alışı, Kontes için anneliğin ilk büyük 
bayramı demekti. Kardeşi atını koştururken, Madeleine çimenler üzerinde 
şaşkın şaşkın sıçrayarak çığlıklar atıyordu. Jacques annesinin işlediği beyaz bir 
yakalık takmıştı; parlak deri bir kemerle belden sıkılmış gök mavi çuhadan bir 
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redingot ve çizgili beyaz bir pantolon giymişti. Açık sarı saçları şapkasının 
kenarlarından büyük lüleler halinde fışkırıyordu; görünüşü gerçekten çok 
güzeldi. O kadar ki, evin bütün hizmetçileri, ailenin bu mutluluğuna katılmak 
için bir araya toplanmışlardı. Genç veliaht geçerken annesine gülümsüyor ve 
hayvanın üzerinde korkusuz duruyordu. Pek çok kez ölecek gözüyle bakılan 
bir çocukta ilk erkeklik gösterisiydi bu. Kendisini annesinin gözlerine bu kadar 
güzel, sevimli ve capcanlı gösteren güzel bir gelecek ümidiydi bu. Babası 
yeniden gençleşmiş ve uzun zamandan beri ilk defa gülümsüyordu; babanın 
sevinci ve bütün hizmetçilerin gözlerinde beliren mutluluk... Tours’dan dönen 
ve Lenoncourt ailesinin emektarı olan yaşlı bir seyisin, çocuğun dizginleri nasıl 
tuttuğunu görüp: 

“Yaşa bay Vikont!” diye haykırışı, bütün bunların birleşmesi Kontes’in 
metanetini kırdı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Çektiği acıları hiç belli 
etmeyip o kadar sakin olduğu halde, eskiden onu güneşte gezdirirken kaç 
kere ağlamış olan bu kadın, şimdi aynı kum üzerinde çocuğunun atla 
dolaşmasını hayranlıkla seyrederken yüreği bu mutluluğa dayanamayacak 
kadar zayıf çıkmıştı. Hiç çekinmeden koluma girip bana yaslandı ve: 

“Hiçbir zaman acı çekmemiş gibiyim. Bugün bizi bırakıp gitmeyin!” dedi. 

Ders bitince Jacques annesinin kollarına atıldı ve Kontes mutluluktan 
sarhoş olmuş gibi onu uzun uzun bağrına bastırdı ve ardından sonu gelmeyen 
öpüşler, okşamalar... Binicinin şerefine masayı süslemek üzere iki muhteşem 
buket yaptım. Salona geldiğimiz zaman Kontes bana: 

“15 Ekim unutulmaz bir gün olarak kalacak, Jacques ilk binicilik dersini 
aldı ve ben de elimdeki işi bitirdim.” dedi. 

Kont gülerek: 

“Gel Blanche, sana mükâfatını vermek istiyorum.” dedi. 

Koluna girerek onu dış avluya götürdü; Kontes orada babasının almış 
olduğu arabayı gördü. Kont bu araba için İngiltere’den iki at satın almış ve bu 
atlar Lenoncourt Dükü’nün atlarıyla beraber oradan gelmişti. O ihtiyar seyis 
ders sırasında avluda her şeyi hazırlamıştı. Clochegourde’dan doğruca Chinon 
yoluna çıkacak olan ağaçlıklı yolun geçeceği yerleri görmek için bu arabaya 
bindik. Dönüşte Kontes hüzün dolu bir tavırla bana: 

“O kadar mutluyum ki!” dedi. “Benim için mutluluk bir hastalık gibidir; 
bitkin bırakır beni. Bu mutluluğun bir rüya gibi uçup gitmesinden 
korkuyorum.” 
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Kendisini o kadar çok seviyordum ki, nasıl olur da kıskanmazdım ve 
duyduğum kıskançlığın ateşi için de, kendisine hiçbir şey veremezdim! 
Bundan o kadar derin bir acı duyuyordum ki, onun uğruna ölmek için bir çare 
düşünüyordum. Gözlerimi bulandıran düşüncelerin sebebini sordu, bunları 
bütün saflığımla söyledim. O kadar duygulandı ki, hiçbir hediye onu bu kadar 
duygulandıramazdı. Beni dış merdivenlere kadar götürdükten sonra kulağıma 
söylediği şu sözlerle kalbimin yarasına merhem sürdü:  

“Beni teyzemin sevmiş olduğu gibi sevin. O zaman benim uğruma canınızı 
vermezsiniz, ben de her an kendimi size borçlu görmem öyle değil mi?” 

Salona girdik ve orada yeminlerimi yeniler gibi elini öptüm. 

“Bu nakışı tam zamanında bitirdim” dedi. “Bu uzun işe niçin giriştiğimi 
belki bilmezsiniz Felix. Erkekler hayatta uğraştıkları işlerde kedere karşı teselli 
ve çareler bulurlar, işin verdiği hareketler kendilerini avutur. Fakat biz 
kadınların ruhlarımızda kedere karşı dayanacak hiçbir noktamız yoktur. Üzücü 
düşüncelerin esiriyken, çocuklarıma ve kocama gülümseyebilmek için acıyı el 
ve kol hareketleriyle düzenlemek gereğini duydum. Böylece, büyük güç 
harcamalarından sonra gelen halsizlikler gibi derin heyecanların 
şimşeklerinden kendimi koruyordum. Eşit aralıklarla kol kaldırmak hareketi 
düşüncemi uyutuyor, içinde fırtınanın bağırdığı ruhuma bir tür med-cezir 
sağlıyor, heyecanlarımı bu şekilde düzene koyarak huzur buluyordum. İğnemi 
batırdığım her noktaya sırlarımı bildiriyordum, anlıyor musunuz? Fakat son 
koltuk için kılıf işlerken sizi çok, evet dostum, çok fazla düşündüm. Sizin 
buketlerinize koyduğunuz şeyleri ben işlediğim nakışlarıma söylüyordum.” 

Yemek neşeli geçti. Jacques, başına taç olmak üzere kopardığım çiçekleri 
görünce, kendisiyle ilgilenilen bütün çocuklar gibi, sıçrayıp boynuma sarıldı. 
Annesi bunu kendisine karşı bir sadakatsizlik olarak görüp bana surat asar gibi 
yaptı. Çocuk kıskançlık sebebi olan bu çiçek buketini ruhu okşayan bir tavırla 
annesine verdi, Ah! Bunu bir görseydiniz! Akşam üçümüz tavla oynadık B. ve 
Bn. Mortsauf’a karşı tek başıma ben, Kont nazik davrandı. Güneş battıktan 
sonra, ayrılırken Frapesle yoluna kadar bana eşlik ettiler. 

Duyguların canlılık bakımından kaybettiklerini, derinlik bakımından 
kazandıran durgun akşamlardan biriydi o akşam. O gün zavallı kadının 
hayatında, eşi benzeri olmayan bir gün olmuştu; sıkıntılı anlarda hafızanın çok 
kere gelip okşadığı parlak bir nokta olmuştu. Gerçekten de binicilik dersleri 
kısa bir süre sonra kavga ve anlaşmazlık konusu haline geldi.  
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Kontes haklı olarak, babanın, oğlunu sert şekilde azarlamasından 
korkuyordu. Jacques hemen zayıflamaya başlamıştı, o güzel mavi gözlerinin 
etrafı mor mor olmuştu, annesini üzmemek için sessizce acı çekmeye 
katlanıyordu. Jacques’a, babası öfkelenmeye başlayınca, kendisine yorgun 
olduğunu söylemesini önerdim. Bunu, belki derdine bir çare olur diye 
düşünmüştüm, ama bu tedbir işe yaramadı. Babanın yerine ihtiyar seyis geçti 
ve o da çocuğu üzmeye devam etti. Tartışmalar ve bağırmalar yeniden 
başladı. Kadınların nankör olduklarını söylüyordu, bitip tükenmeyen sızlanma 
ve yakınmalarına şimdi yeni bir konu da eklenmişti; arabayı, atları ve 
hizmetçiler için yaptırdığı elbiseleri günde yirmi defa karısının başına kaktı. 

Sonunda, bu tür karakterlerin ve bu tür hastaların hemen yapıştıkları 
olaylardan biri gerçekleşti: Cassine ile Rhetoriere’de iyi yapılmamış bazı duvar 
ve döşemeler yıkılmış ve masraf ilk tahminleri yarı yarıya aşmıştı. İşçilerden 
biri gelip bu durumu Kontes’e söyleyeceğine -aksilik bu ya- Kont’a bildirdi. 
Başlangıçta hafif olan anlaşmazlık giderek şiddetlenen bir kavgaya dönüştü ve 
Kont, birkaç gündür yatışmış olan deliliği ile birikmiş hesaplarını zavallı 
Henriette’den fazlasıyla çıkardı. 

O gün kahvaltı ettikten sonra Madeleine’le beraber Clochegourde’a bir 
buket yapmak üzere Frapesle’den on buçukta ayrılmıştım. Çocuk taraçanın 
tırabzanları üzerine vazoyu getirip benim için koymuştu. Ben de çok güzel ve 
az bulunan sonbahar çiçeklerini elde etmek için bahçelerde ve etrafında 
dolaşıyordum. Son seferimden dönüşte pembe kemerli, pelerini dantelli 
küçük yardımcımı göremedim ve köşkten feryatlar geldiğini duydum. 

Madeleine ağlayarak gelip bana: 

“General annemizi azarlıyor, gidip koruyun onu!” dedi. Bu “General” sözü 
onun ağzında babasına karşı duyduğu hıncın ifadesi olurdu. 

Merdivenleri uçarak çıktım, salona girdim. Delinin tiz feryatlarını duyarak 
gidip bütün kapıları kapadım, sonra döndüm; Henriette’i elbisesi gibi 
bembeyaz görmüştüm. 

Kont bana: 

“Sen sakın evlenme Felix!” dedi. “Kadın şeytandan ders alır; dünyada 
kötülük diye bir şey olmasaydı, kadınların en erdemlisi tutar bunu icat ederdi, 
bunların hepsi hiç terbiye edilmemiş birer azgın hayvandır!” 

Bundan sonra başı sonu belli olmayan akıl oyunlarına başladı.  
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B. de Mortsauf eskiden söylediklerini tekrar ederek yine köylülerin 
kafasız olduklarını anlattı. Clochegourde’u kendisi yönetseymiş şimdikinden 
iki kat daha zengin olurmuş. 

Tamamen gerçek dışı olan sözlerini şiddetle ve yaralayıcı bir tavırla 
söylerken küfürler ediyor, bir taraftan öbür tarafa sıçrıyor, eşyaları oradan 
oraya fırlatıyor, yumruk atıyordu; sonra bir cümle ortasında, sözünü keserek 
söylenmeye başlıyordu; kemiklerinin içinde iliğinin yandığını ve beyninin, 
parası gibi akıp gittiğini söylüyordu. Onu karısı iflasa götürüyormuş. Kaderi 
kötüymüş; sahip olduğu otuz küsur bin franklık gelirin yirmi binini karısı boş 
yere harcamış. 

Dük ile Düşes’in mallarının Jacques’a ayrılan geliri elli bin franktan 
fazlaymış. Kontes yüce bir tavırla gülümsüyor ve tavana bakıyordu. Kont 
bağırdı: 

“Evet Blanche, sen benim celladımsın; ben sana bir yük oldum! Benden 
kurtulmak istiyorsun, ikiyüzlü bir canavarsın sen. Gülüyor! Niçin güldüğünü 
biliyor musun Felix?” 

Sessiz kalmaya devam ettim ve başımı önüme eğdim. Kendi sorusuna 
kendisi cevap vererek devam etti: 

“Bu kadın beni bütün mutluluklardan yoksun bırakıyor, bana ne kadar 
aitse, sana da o kadar aittir, sonra da benim karım olduğunu iddia ediyor! 
Benim soyadımı taşıyor ve Tanrı’nın koyduğu kanunların da, insanların yaptığı 
kanunların da, kendisine emrettiği görevlerden hiçbirini yapmıyor. Böylece 
insanlara ve Tanrı’ya karşı yalan söylüyor. 

Kendisi yalnız kalsın diye, beni şuraya buraya yollayarak yoruyor, 
canımdan bezdiriyor, hoşuna gitmiyorum, bana karşı kini var ve bütün 
sanatını genç kız kalmak için kullanıyor. Yoksun bıraktıklarıyla deli ediyor beni; 
çünkü bu durumda zavallı beynim harap oluyor; beni yavaş yavaş öldürüyor. 
Kendisini melek sanıyor; her ay kilisedeki büyük ayine gider.” 

Bu sırada Kontes, bu adamın alçalışından utanmış, gözyaşları döküyor ve 
kendisine cevap olarak yalnız:  

“Beyefendi! Beyefendi! Beyefendi!” diyordu. 

Kont’un sözleri kendi adına olduğu gibi, Henriette’in adına da yüzümü 
kızartmıştı ama bu sözler ilk sevdaların özünü oluşturan saflık ve incelik 
duygularına cevap verdikleri için kalbimi şiddetle tahrik ettiler. 
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Kont: 

“Benim zararıma bakire kalıyor!” diyordu. 

Kontes, bu söz üzerine: 

“Beyefendi!” diye haykırdı.  

Kont: 

“Bu emir verir gibi ‘Beyefendi!’ ne demek oluyor! Amir ben değil miyim? 
Sana sonunda bunu öğretmek mi gerekiyor?” dedi. 

Beyaz kurt başını ileri doğru uzatarak Kontes’e doğru yürüdü. Bu baş çok 
iğrenç bir hal almıştı, gözlerindeki ifade ormandan çıkmış aç bir yırtıcı hayvanı 
andırıyordu. Henriette koltuktan yere düştü ama kendisine vurulmadan, 
perişan bir halde, bayılarak yere yığılıvermişti. Kont, yüzüne kurbanının kanı 
sıçramış bir katil gibi sersemlemiş bir halde kalakaldı, bembeyaz oldu. 
Kadıncağızı ben kollarıma aldım, Kont onu taşımaya kendini layık görmüyor 
gibi bu işi bana bıraktı; ancak salona bitişik odanın, hiç girmemiş olduğum 
kutsal odanın kapısını bana açmak için önümden yürüdü. Kontes’i, bir kolumla 
beline sarılarak bir an için ayakta tuttum, bu sırada B. de Mortsauf yatağın 
örtülerini kaldırıyor, yorganları açıyordu; sonra Kontes’i kaldırdık ve 
elbisesiyle yatırdık. Henriette kendine gelince, belindeki kemerini çözmemizi 
işaret etti; B. de Mortsauf makas buldu hepsini kesti, ben de ona lokmanruhu 
koklattım, gözlerini açtı. 

Kont üzülmemişti ama utandığı için gitti. Derin bir sessizlik içinde iki saat 
geçti. Henriette’in eli elimdeydi ve hiçbir şey söylemeden elimi sıkıyordu. 
Arada bir, sakin ve gürültüsüz kalmak istediğini anlatan bir ifadeyle, bana 
bakıyordu. Sonra bir an kendisinde bir kuvvet buldu ve dirseğinin üzerinde 
doğrularak kulağıma: 

“Zavallı adam... Ah bilseniz ki...” dedi. 

Başını tekrar yastığa koydu ve konuşmaya devam etti:  

“Eskiden çektiği acıları, şimdi çektiği acılarla birleşince sinir bunalımları 
yeniden başladı. Ben onu sevginin mıknatısıyla yatıştırmıştım, sevginin bu 
gücünü bilmediğim halde içgüdüyle yapmıştım. Onu sevginin tatlılaştırdığı bir 
güçle yatıştırmaya çalıştım ama bu son bunalımında bana bakışları beni 
ağlattı.” 

Bu sinirsel hareketler sona erince, dağılmış saçlarını düzelttim. 
Hayatımda ilk defa saçlarına dokunuyordum ve bir daha da dokunamadım. 
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Sonra elini tekrar elime aldım ve koyu renklerle gümüş renginin karıştığı bu 
odayı, basma örtülü sade yatağı, üzerinde eski moda bir kumaş bulunan 
masayı, minderi, pike örtülü kanepeyi uzun uzun seyrettim. 

Burada ne çok şiir vardı! Kendisi için her lüksten ne kadar uzaktı! Onun 
lüksü ne hoş bir temizlikti! Kutsal bir boyun eğişle, kendini kutsal bir her 
şeyden vazgeçmeye vermiş, bir evli rahibenin yüce hücresiydi burası; tek süs, 
yatağındaki haçtı, bu haçın üzerindeyse teyzesinin resmi vardı. Sonra, kutsal 
su kabının iki yanında iki çocuğunun kendi tarafından kurşun kalemle yapılmış 
resimleri ve küçüklük günlerinden kalma saçları vardı. Toplum içine karışsa, 
en güzel kadınları bile gölgede bırakacak olan bir kadın için, burası tam bir 
“inziva” yeriydi! 

Çok büyük bir ailenin kızının içi şu anda kederle dolu ve kendisini teselli 
edecek aşkı reddedip ağlamaya devam ettiği oda işte burasıydı. Gizli ve çaresi 
olmayan mutsuzluk! Bu felaketin kurbanı; celladı için, cellat da kurbanı için 
gözyaşı döküyorlardı. Çocuklarla oda hizmetçisi içeri girince ben çıktım. 

Kont beni bekliyordu, beni kendisiyle karısı arasında bir arabulucu gibi 
kabul etmişti. Ellerime sarılıp bana: 

“Gitme kal Felix!” diye bağırdı. 

“Ne yazık ki, B. de Chessel’in evinde misafirleri var, davetliler benim 
bulunmayışımın sebebini sorarlar bu da doğru olmaz. Ama yemekten sonra 
tekrar gelirim.” dedim. 

Benimle beraber çıktı; tek söz söylemeden beni kapıya kadar götürdü. 
Frapesle’e kadar bana eşlik etti, ne yaptığının farkında değildi. Sonunda orada 
kendisine: 

“Tanrı aşkına, Bay Kont, mademki bu hoşuna gidiyor, bırakın da evinizi o 
yönetsin. Canını sıkmayın artık onun.” dedim. 

Ciddi bir tavırla: 

“Ben daha çok yaşayacak değilim. Benim yüzümden çok uzun süre acı 
çekmeyecek. Başımın çatladığını hissediyorum” dedi ve varlığını sarıveren bir 
bencillik nöbeti içinde beni bırakıp gitti.  

Yemekten sonra Bn. de Mortsauf nasıl oldu diye sormak için döndüm ve 
kendisini daha iyileşmiş buldum. 

Bu cezasız kalan ve ne uzun süren bir adam öldürmeydi! Bu gibi 
anlaşmazlıkları hangi mahkemeye götürmeliydi? Bu düşünceler beni 
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sersemletiyordu. Henriette’e bir şey diyemedim; fakat geceyi kendisine 
mektup yazmakla geçirdim. Yazdığım üç, ya da dört mektuptan yalnız şu 
başlangıç kaldı; bu satırlardan memnun değilim, bana hiçbir şey ifade etmiyor 
ya da sadece onunla ilgilenmem gerekirken daha çok kendimden söz etmişim 
gibi olsa da, ruhumun nasıl bir halde olduğunu size gösterecektir: 

 

 

 

 

 

 

 

BAYAN DE MORTSAUF’A 
 

Buraya gelmeden önce size söyleyeceğim ne çok şey vardı! Yolda bunları 
düşünüyordum. Evet, sevgili Henriette, sizi görür görmez, söyleyeceklerimi, 
güzelliğinizi artıran ruhunuzun ışıltılarına artık uygun bulmuyorum; hem sizin 
yanınızda o kadar sonsuz bir mutluluk duyuyorum ki, o anlardaki duygularım 
daha önceki hayatın duygularını siliyor. 

Her seferinde daha geniş bir hayata yeniden doğuyorum, tıpkı büyük bir 
kayaya çıkarken her adımda yeni bir ufuk keşfeden gezgin gibiyim. Her yeni 
konuşmada büyük hazinelerime yeni bir hazine katmadım mı? Uzun, sonu 
gelmez bağlılıkların sırrı bence burada. Bu sebepledir ki, sizinle ancak uzaktan 
konuşabilirim. 

Yanınızda gözlerim sizi göremeyecek kadar kamaşıyor. Mutluluğumu 
tartışamayacak kadar mutlu oluyorum, kendi benliğime sahip olamayacak 
kadar sizinle doluyorum, sözlerinizden konuşamayacak kadar etkileniyorum, 
yaşadığım o anı kaçırmamak için öylesine can atıyorum ki geçmişimi 
hatırlamıyorum. 

Bu ebedi sarhoşluğu bilin de ondan doğan hatalarımı affedin. Sizin 
yanınızda ancak duygular içinde yaşıyorum. Bununla beraber, şunu söylemeye 
cesaret edeceğim, sevgili Henriette’im: Bana verdiğiniz birçok sevinç arasında 
dün ruhumu dolduran sevinçler derecesinde mutluluk duymadım. Kötülüğe 
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karşı insanüstü bir cesaretle savaştıktan sonra, o üzücü sahnenin beni 
sürüklediği odanızda ve yarı karanlıkta ancak beni tanıyarak kendinize 
geldiniz.  

Ölümün kapılarından hayatın kapılarına geldiği ve yeniden doğuşun gün 
ışıklarıyla alnına başka renkler yansıdığı zaman bir kadının nasıl 
parlayabileceğini bir ben gördüm. 

Sesiniz ne kadar tatlıydı! Hayranı olduğum sesinizde geçmiş bir acı belli 
belirsiz titreşirken kelimeler, sizin kelimeleriniz bile, bana ne kadar önemsiz 
geliyordu. 

Ben sizi bütün insanca görkemler içinde parıldayan bir kadın olarak 
görmüştüm. Fakat dün, eğer Tanrı isterse benim olabilecek yeni bir Henriette 
tanıdım. Dün, ruhun ateşlerini alevlendirmemizi önleyen bütün bedensel 
engellerden sıyrılmış bilmem nasıl bir varlık tanıdım. Dün senin güzelliğinden 
daha güzel olan bir şeyle karşılaştım; sesinden daha tatlı olan bir şey, 
gözlerinin ışıklarından daha parlak ışıklar, tarifi için kelime bulunmayan 
kokular buldum; dün ruhun gözle görülüyor ve elle tutulabiliyordu.  

İçinde sen olduğunu, sana göstermek için, kalbimi sana açmamaktan ne 
çok acı çektim, Ah! 

Yine dün, bana aşıladığın saygı dolu korkudan da kurtuldum. Geçirdiğin 
bunalım bizi birbirimize yaklaştırmamış mıydı? Geçirdiğin bunalım hafifleyerek 
havamızı içine çekebildiğin zaman, seninle beraber nefes almak mutluluğunun 
ne olduğunu anladım. Bir an içinde göklere ne dualar yükseldi. Tanrı’ya seni 
bana bağışlaması için yalvarmaya giderken aştığım yollarda ölmedimse, ne 
sevinçten, ne de acıdan ölünmüyor demektir. Bana bu an, ruhuma gömülen 
ve gözlerim yaşla ıslanmadan ruhumun hiçbir zaman yüzeyine yükselmeyecek 
hatıralar bıraktı; bu hatıraların izini her sevinç büyütecek, her acı bunları daha 
derinleştirecektir. Evet, ruhumu dün alt üst eden korkular bundan sonra 
gelecek bütün acılar için bir mihenk taşı olacak ve bana saçtığın sevinçler de, 
ey hayatımın sevgili ölümsüz düşüncesi, Tanrı elinin bana lutfedeceği bütün 
sevinçlere sahip olacaktır. Sen bana Tanrısal aşkı tanıttın... Güç ve süreklilikle 
dolu olduğu için ne kuşku, ne de kıskançlık bilmeyen bu kesin aşkı tanıttın. 

Derin bir hüzün ruhumu kemiriyordu. Bu iç hayatın görünümü, hayatın 
heyecanlarına karşı toy olan bir kalp için üzüntü veriyordu; dünyaya girerken 
bu boşluğu, bu dipsiz çukuru, ölü bir denizi bulmak! Bu korkunç felaketler 
konseri, bana sonsuz düşünceler aşıladı ve sosyal hayatta attığım ilk adımda 
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bundan sonra gelecek sahnelerin hep küçük kalacakları çok büyük bir ölçüyü 
yaşadım.  

B. ve Bn. de Chessel’ler benim bu üzgün halimi aşkımın karşılıksız 
olduğuna yormuşlar ve sevgimden dolayı yüce Henriette’ime hiçbir şekilde 
zararım dokunmadığı için sevindim... 

      

*** 

Bu mektuba karşılık bayan de mortsauf’un cevabı şu şekildedir… 

*** 

Mortsauf Kontesi’nin Bay Le Vikont Felix de Vandenesse’e mektubu: 

Bu ne mutluluk dostum! Hayat tecrübelerimin dağınık parçalarını 
birleştirip size ileteceğim. Hayatın; içinden ustalıkla geçmeniz gereken 
tehlikelerine karşı sizi bunlarla donatacağım. Birkaç gece sizinle ilgilenerek 
ana sevgisinin bana yasak olmayan zevklerini yeniden tattım. Bu mektubu size 
cümle cümle yazarken, süreceğiniz hayata kendimi sizden önce koyarak 
pencereme gidiyordum. Oradan, ay ışığı ile aydınlanan Frapesle kulelerini 
görerek çok kere kendi kendime: “O uyuyor ve ben kendisi için 
uyumuyorum!” diyordum. Bunlar hayatımın ilk mutluluklarını, kendisini 
emzirmek için uyanmasını bekleyerek beşiğinde uyuyan Jacques’ı seyrettiğim 
zamanları hatırlatan hoş duygular oldu. Siz de ruhu bazı öğütlerle beslenmesi 
gereken bir çocuk-adam değil misiniz? O kadar acı çekmiş olduğunuz korkunç 
okullarda bunlardan yoksun kalmışsınız, fakat şimdi biz kadınlar bunları size 
sunmak imkânına sahibiz.  

Bu duygular başarınızı etkiler, onları hazırlar, sağlamlaştırır. Bir erkeğin 
hayatındaki eylemleri bağlaması gereken bu düzeni kurmak manevi bir analık 
değil mi? Çocuğun çok iyi anladığı bir analık... Sevgili Felix, burada bazı 
yanlışlar yapsam bile, bırakın da dostluğumuza hiçbir çıkar gözetmemek 
damgasını vurayım, bu da dostluğu kutsallaştırır. Sizi hayatın kucağına 
bırakmak, sizden vazgeçmek değil midir? Fakat sizi, güzel geleceğinize kendi 
zevklerimi feda edecek kadar çok seviyorum. Çağımızda hâkim olan kanunlar 
ve gelenekler üzerinde beni dört aydır uzun uzun düşündürüyorsunuz. 
Zamanında teyzemle konuştuğum, ama artık siz onun yerine geçtiğiniz için 
anlamı size ait olan şeyler, B. de Mortsauf’un hayatına ait olup, bana anlattığı 
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olaylar, uzun süre sarayda kalmış olan babamın sözleri; en önemli olaylar 
kadar en küçük haller... Bütün bunlar, insanların arasına adeta tek başına 
atılmak üzere olan manevi oğlumun yararına olmak üzere hafızamda 
canlandı. Manevi oğlum, birçoklarının şaşkınca meydana çıkardıkları iyi 
yanlarıyla mahvoldukları, bazılarının ise iyi kullandıkları kötü huylarıyla 
başarılı oldukları bir şehre, kimseden öğüt almadan gitmek üzere bulunuyor. 
Her şeyden önce, bir bütün olarak inceleme konusu olan toplum hakkındaki 
görüşüm üzerinde düşünün. Bunu kısaca bildireceğim, çünkü size birkaç söz 
yeter. Toplumların ilahî bir asılları mı olduğunu, yoksa insan tarafından mı icat 
edildiklerini bilmiyorum; hangi yöne doğru gittiklerini de bilmiyorum; kesin 
olarak gördüğüm şey, toplumların var olduklarıdır. Bir kenarda ve tek başına 
yaşamak yerine bu toplumların varlıklarını kabul ettiğiniz andan itibaren 
onların kuruluş koşullarını benimsemeniz gerekir. Yarın, bu koşullarla aranızda 
sözleşmeye benzer bir şey imzalanacaktır. Günümüzdeki toplum insana 
yararlı olmasından çok, kendisi mi ondan yararlanıyor? Sanıyorum böyle. 
Fakat insan bu toplumda diyelim ki yarardan çok zarar bulsun ve elde ettiği 
yararları isterse çok pahalıya ödesin, bu sorunlar bireyi değil, kanunları yapanı 
ilgilendirir.  

Bana göre, ister çıkarınıza olsun ister aykırı, tartışmadan genel yasaya 
uymalısınız. Bu ilke size ne kadar basit görünürse görünsün uygulaması 
güçtür. Bu ilke ağacı canlandırmak için, yeşilliğini korumak, çiçeklerini serpip 
açarak genel bir hayranlık uyandıracak kadar meyvelerini güzelleştirmek için 
en ufak kılcal damarlara kadar erişmesi gereken bir özsu gibidir. Kanunların 
hepsi bir kitapta yazılı değildir şekerim; gelenek ve görenekler de kanun 
yaparlar ve bunların en az bilinenleri en önemlileridir. Hareketlerinizi, 
sözlerini, dış yaşayışınızı dünya karşısına çıkmak veya servete karşı tavrınızı 
belirleyen o hukuku öğretmek için ne hocalar, ne ders kitapları, ne de okullar 
var. Bu gizli kanunlara aykırı davranmak, toplum içinde yüksek bir yer 
edinmek yerine toplumun dibinde kalmak demektir. Bu mektup zaten 
düşündüğünüz şeyleri sık sık tekrar edecek bile olsa, müsaade edin de bir 
kadın olarak düşüncelerimi size anlatayım. 

Toplumu, herkesin zararına elde edilmiş, bireyin mutluluğuyla açıklamaya 
çalışmak çok kötü bir yöntemdir. Bundan çıkarılacak kesin sonuçlar insanı 
şöyle bir kanıya sürükler: sanki kanun, dünya, insanın zarar görmeden gizlice 
elde ettiği bir şey hakkıymış. Bu kurala göre, usta hırsız suçsuzdur, belli 
etmeden görevlerinde kusur etmiş kadın akıllı ve mutludur, adaletin eline tek 
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bir delil vermeden adam öldürün; eğer böylece Macbeth’in tacı gibi bir taç 
elde ederseniz iyi etmişsinizdir. 

O zaman, kanunların esasını çıkarınız oluşturur; ahlak ile kanunların 
sizinle hazlarınız ve çıkarlarınız arasına koyduğu güçlükleri şahitsiz ve delilsiz 
halletmek yeter. Dostum, toplumu bu şekilde gören bir insan için, servet elde 
etmek kumar oynamak gibidir; bu öyle bir kumardır ki kazanırsa çok büyük 
paralar gelir, kaybederse hapse gider, kazanırsa iyi bir yer elde eder 
kaybederse şerefsizlik...  

Ayrıca, masadaki yeşil çuhanın büyüklüğü bütün oyunculara yetmez, 
vurgunu sağlayabilmek için dehâ gerekir. Size ne dinsel inançlardan söz 
ediyorum, ne de duygulardan. Burada söz konusu olan şey, altın ve demirden 
yapılmış bir makinenin çarkları ve bu makinenin insanları ilgilendiren çabuk 
elde edilebilecek sonuçları. Ey gönlümün sevgili çocuğu, suçlular hakkındaki 
bu görüşüme, onlara karşı duyduğum dehşete katılırsanız, toplumu ancak 
sağlam kafaların gördüğü gibi, görevler kuramına uygun olarak görürsünüz. 
Evet, insanlar birbirlerine binbir farklı şekillerde borçludurlar. Bana göre, 
dükler, lordlar bir zanaatkâra ya da yoksul bir işçiye bunların onlara olan 
borçlarından daha çok borçludurlar. Kabul edilmiş borçlar toplumun bireye 
sağladığı çıkarlar oranında çoğalır, yapılacak görevlerin öneminin daima 
kârların büyüklüğüne uygun olduğu hakkında hem ticaret, hem de siyasette 
doğru olan kural bunu emreder. Herkes borcunu kendi seviye ve durumuna 
göre öder. Rhetoriere’deki çiftliğimizde çalışan yoksul adam işinden yorgun 
bir halde gelip yattığı zaman sanır mısınız ki görevlerini yapmadı. Elbette 
görevlerini çok daha yüksek mevki sahibi nice kişiden daha iyi yaptı. Aklınız ve 
yeteneklerinize uygun bir yer almak istediğiniz topluma bakarken, genel bir 
kural olarak kabul etmeniz gereken şudur: Ne kendi vicdanına, ne de kamu 
vicdanına aykırı bir şey yapmamak. Benim bunu üsteleyişim size gereksiz 
görünebilir, fakat size yalvarıyorum, evet, Henriette’iniz size yalvarıyor; bu 
sözlerin anlamını iyi tartın. Görünüşte basit görünmekle beraber, bu sözler 
der ki: Doğruluk, şeref, dürüstlük ve incelik size servet yolunu açacak en kesin 
ve en kestirme araçlardır. Bu bencil dünyada bir sürü adam size insanın 
yolunu duygular ve erdem sayesinde aşamayacağını, çok fazla değer verilen 
ahlak kavramlarının bu ilerlemeyi geciktirdiğini söyleyecekler. Göreceksiniz ki, 
kötü yetişmiş, kötü öğrenmiş veya geleceği görmekten âciz kimseler; hiçbir 
şekilde kendilerine bir yararları dokunmadığı bahanesiyle; küçük bir çocuğun 
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kalbini kırarlar, ihtiyar bir kadına karşı kaba davranırlar, tatlı bir ihtiyarla bir 
an için başbaşa kalıp canları sıkılsa da konuşmaya yanaşmazlar. 

Daha sonra bu adamların temizlemedikleri birtakım dikenlere 
takıldıklarını ve servetlerini bir hiç uğruna yitirdiklerini görürsünüz. Oysa, bu 
görevlere saygı duyup uyma anlayışına, genç yaşından itibaren alışmış olan 
kişi hiçbir engelle karşılaşmayacaktır. Servete ulaşması belki daha geç 
olacaktır, ancak bu servet sağlam olacak ve ötekiler servetlerini bir hiç uğruna 
kaybederken onunki kalacaktır. Şimdi size, bu kuralın uygulanması her şeyden 
önce insanın kendini bilmesine bağlıdır dersem, belki de benim yasalarımda 
sarayın izleri olduğunu, Lenoncourt’ların evinde öğrendiklerimin izleri 
olduğunu söyleyeceksiniz. Ah dostum, görünüşte bu kadar küçük olan bu 
derslere çok önem veririm ben. Kibar çevrelerdeki yaşama biçimlerini 
bilmeniz için sahip olduğunuz geniş ve çeşitli bilgi kadar gereklidir. Bu bilgi 
çoğu zaman o bilgilerin yerine geçmiştir. Gerçekte bilgisiz olan, ama doğuştan 
gelen bir zekâya sahip olup, düşüncelerine mantıklı bir yön vermeye gücü 
yeten bazı kimseler, kendilerinden daha layık kimselerin elde edemediği bir 
büyüklüğe erişmişlerdir. Kolejlerde her tabakadan çocuklarla beraber aldığınız 
eğitim ve öğretimin kişiliğinizde herhangi bir şeyi bozup bozmadığını anlamak 
için sizi çok inceledim. Felix sizde eksik olan o az buçuk şeyi elde 
edebileceğinizi görünce ne kadar sevindiğimi ancak Tanrı bilir. Bu gelenekler 
içinde büyütülmüş birçok kimsede, ince ve güzel tavırlar tamamen 
görünüştedir. Çünkü kusursuz incelik ve güzel tavırlar kalpten ve kişinin 
kendisine olan saygı ve güveninden kaynaklanır. Bu yüzdendir ki, bazı asillerin 
tavırları, nazik olmalarına rağmen kötüdür. Oysa burjuva tabakasından olan 
bazı kimseler doğal birçok incelik taşırlar ve beceriksiz bir taklitçiliğe 
kaçmadan mükemmel tavırlara sahip olabilmeleri için, artık birkaç ders 
almaları yeterlidir. İçinde yaşadığı vadiden, hiçbir zaman ayrılmayacak olan 
zavallı bir kadına inanınız; asil söze, tavırlara, kıyafete ve hatta eve kadar 
sinmiş olan bu hoş sadelik, büyüsüne ve çekiciliğine dayanmak imkânsız olan 
elle tutulur bir şiir yazar.  

Kaynağını gönülden aldığına göre gücünü artık varın siz hesap edin. 
Sevgili çocuk, incelik, kendini başkaları için unutmuş görünmektir. Çoğu kişide 
ise çıkarlar tehlikeye giriyor gibi göründüğü anda kendisini yalanlayan bir 
ikiyüzlülüktür; o durumda büyük bir insan iğrenç bir kişi oluverir. Fakat Felix, 
gerçek incelik dinsel bir düşünceyi gerektirir ve sizin bu inceliğe sahip olmanızı 
isterim. Bu incelik şefkatin bir çiçeği gibidir ve kişinin kendi benliğini 
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gerçekten unutması gerekir. Henriette’in hatırası adına susuz bir çeşme 
olmayınız, bir ruhunuz ve biçiminiz olsun. Bu toplumsal erdemin sizi 
aldatmasından korkmayınız, görünüşte havalara savrulmuş olan bu kadar 
tohumun meyvesini, er geç toplarsınız. Bir zamanlar babam söylemişti; yanlış 
anlaşılan inceliğin, açtığı en acı yaralardan biri, söz verip de tutmamaktır diye. 
Biri sizden yapamayacağınız bir şey isterse kesin olarak, hiçbir ümit 
bırakmadan reddediniz; sonra da vermek istediğiniz şeyi kendiliğinizden ve 
hemen veriniz. Böylece hem açık konuşmanın hem de iyilikseverliğin 
çekiciliğini kazanmış olursunuz. Öyle sanıyorum ki, insanlar yaptığınız bir 
iyilikten dolayı size minnettar kalırlar ama ümitlerini kırdığınız için daha çok 
kırılırlar. 

Dostum dinle, bu önemsiz gibi görünen şeyler benim niteliklerimdir; ben 
de bildiğimi sandığım şeyler üzerinde çok dururum; sakın ne çok güvenin, ne 
bayağı olun, ne de çok hevesli... Bunlar tehlikelidir; aşırı güven saygıyı azaltır, 
bayağılık küçük görülmenize yol açar, işgüzarlık da bizi yem yapar. Sevgili 
çocuk, ömrünüz boyunca iki üç dostunuz olacak, onlara güveniniz tam olsun. 
Sizin tam güven duygunuz onların malıdır. 

Bu güveni birçok kişiye vermek onlara haksızlık etmek değil midir? Eğer 
bazılarına başkalarından daha sıkı bağlanırsanız, kendinize dikkat edin, sanki 
bir gün kendilerini rakip veya düşman görecekmiş gibi daima ölçülü olunuz. 
Bu sebeple ne soğuk bir tavır takının, ne de sıcak; insanın hiçbir tehlikeye 
girmeden durabileceği orta yolu bulun. Evet, emin olun ki, dürüst ve ince 
adam, Philinte’in buruk uysallığı kadar, Alceste’in sert tavrından da uzaktır. 
Komedya şairinin dehası, asil ruhlu seyircilerin kavradıkları gerçek ortamı 
göstermekte parıldıyor. Bütün seyircilerin, bencilliğinin görünen tatlılığı 
altında saklanan mutlak küçümsemeden çok, erdemdeki gülünçlüklerle 
ilgilenecekleri kesindir, fakat her ikisinden de çekineceklerdir. Bayağı tavırlara 
gelince; bazı sersemlere sizin sevimli bir adam olduğunuzu söyletse bile, 
insanların yetenek ve karakterlerine değer biçmeye alışmış kimseler sizin 
kusurlarınızı anlarlar, kısa zamanda öneminizi ve saygınlığınızı kaybedersiniz, 
çünkü bayağı tavırlar zayıf kimselerin başvurduğu bir yoldur. Toplum, ne yazık 
ki zayıfları hor görür, çünkü toplum, üyelerini birer organ gibi görür. Belki de 
toplum haklıdır, çünkü doğa, kusurlu varlıkları ölüme mahkûm etmektedir. 
Belki de kadının acıma duygusu uyandıran koruyucu davranışları; kör bir güçle 
mücadele etmekten, kalbin inceliğini maddenin sertliğine karşı galip 
getirmekten duyduğu zevkten ileri geliyordur. Ama toplum bir anne değil de 
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üvey ana olduğu için, gururunu okşayan çocukları sever. Bir şeyi çok isteyip 
özlemeye gelince, güçlerini göstermekten keyif alan ve başkasının kurbanı 
olmadan önce kendi kendinin kurbanı olan gençliğin yaptığı ilk yüce yanlış 
budur. Siz bunu paylaşılan duygularınız için saklayın, Tanrı ve kadın için 
saklayın. Hazinelerinizi ne dünya çarşısına sürün ne de siyaset oyunlarına, 
çünkü size oralarda incik boncuk verirler. Size her şeyde yüceliğe yönelmeyi 
emreden sese güvenin, çünkü o kendinizi boş yere harcamamanızı ister; 
çünkü, ne yazık ki insanlar sizi gerçek değerinize göre değil, ancak onların 
işlerine ne kadar yaradığınıza bakarak değer verirler. İnce ruhunuza işleyecek 
bir benzetme kullanarak söyleyeyim: Çok yüksek değerdeki bir sayı ister 
altınla yazılsın ister kalemle sonuç fark etmez, o ancak bir sayıdır. O devirdeki 
bir adamın dediği gibi: 

“Hiçbir şeyi çok istemeyin.”  

Çünkü bir şeye can atmak kurban gitmeyle aynıdır, hayal kırıklığına ve 
yanlışlıklara yol açar. Sizin ateşinize uygun bir ateşi, kendinizden yukarılarda 
bulamazsınız. Krallar gibi, kadınlar da kendileri için yapılan her şeyin aslında 
yapanın borcu olduğunu sanırlar. Bu kural ne kadar acı olursa olsun doğrudur, 
fakat ruhun saflığına ve parlaklığına zarar getirmez. Temiz duygularınızı 
herkesin uzanamayacağı yerlere koyun, sanatkârın şaheserini koymayı hayal 
ettiği yüksekliklere koyun ki oradan çiçeklerini zevkle seyretsinler. Görev 
duygu meselesi değildir dostum. İnsanın yapmak zorunda olduğu şey 
başkadır, hoşuna giden şeyi yapması başka...  

Bir adam yurdu için soğukkanlılıkla gidip ölmelidir; bir kadın için ise seve 
seve canını verebilir. Görgü kurallarının en önemlilerinden biri kendinizden 
nerdeyse hiç söz açmamanızdır. Uzaktan tanıdığınız kimselere kendinizden 
söz edin; kendilerine acılarınızı, sevinçlerinizi veya işlerinizi anlatın; 
göreceksiniz ki yapmacık ilgi yavaş yavaş ilgisizliğe dönecek, sonra canları 
sıkılacak, eğer evin hanımı incelikle sözünüzü kesmezse ustaca bulunmuş 
bahanelerle herkes sizden uzaklaşacaktır. Eğer, herkesin sevgisini kazanmak, 
istenilen ve aranılan birisi olmak istiyorsan, şakacı, hoş, iyi bir iş sahibi birisi 
gibi görün. Onlara kendilerinden söz açın, onlar hakkında konuşmanın yolunu 
bulun, hatta onlara uymayacak konular bile olsa onlardan söz edin. Yüzler 
hemen canlanacak, ağızlar size gülümseyecektir ve siz gittikten sonra herkes 
sizi övecektir. Bayağılığın ve dalkavukluğun, nerede başladığını, konuşma 
inceliğinin ve hoşluğunun nerede bittiğini ise size vicdanınız ve kalbinizin sesi 
söyleyecektir. Kalabalık içinde konuşmak üzerine birkaç söz daha: Dostum, 
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gençlik tuhaf bir şekilde bir şey hakkında çabuk hüküm veriyor, bu onlara şan 
verir ama zarar da verir. Eskiden hayat hakkında bilgi edinmek için büyüklerin 
yanında adeta çıraklık eden gençlere terbiyenin konuşmayı yasaklaması bu 
yüzdendi; çünkü eskiden sanat gibi asaletin de çıraklığı vardı; kendilerini 
besleyen efendilerine saygı gösteren uşaklar vardı.  

Bugünün gençliği sıcak yerdeki bir serada yetiştirilmiş ve bu yüzden de 
buruk bir görüşü var; bu da onları düşünceler, eylemler ve yazılar hakkında 
sert hükümler vermeye sürüklüyor. Gençlik, her şeyi daha hiç kullanılmamış 
bir bıçağın ağzıyla kesip atıyor. Sizde bu kusur olmasın. Sert hükümleriniz 
etrafınızdaki birçok kimseyi yaralayacak birer suçlama olacaktır, belki açıkça 
söyleyeceğiniz hoş olmayan bir sözü bağışlarlar ama gizli bir yaradan dolayı 
sizi kolay kolay hoş görmezler. Ne hayat, ne de onun güçlükleri hakkında 
hiçbir şey bilmedikleri için gençlerde hoşgörü yoktur. Yaşlı eleştirici 
sevecendir, tatlıdır, genç eleştirici insafsız ve merhametsizdir. 

İkincisi hiçbir şey bilmez, öteki her şeyi bilir. Aslında bütün insan 
eylemlerinin özünde labirentin yolları gibi bazı önyargılar vardır, bunlar 
hakkında kesin hüküm vermeyi Tanrı kendine saklamıştır. Siz ancak kendinize 
karşı sert olunuz. Talihin kapıları önünüzde duruyor, fakat bu dünyada hiç 
kimse talihini başkasının yardımı olmadan elde edemez. Bu yüzden babamın 
evine sık sık gidin, bu evin kapıları size açılmış bulunuyor, orada tanışacağınız 
kişilerin size binlerce durumda yararları dokunur. Fakat annemin karşısında 
bir adım bile geri çekilmeyin. Kendini bırakıvereni ezer, direnenin benliğine 
hayran olur. O, demir gibidir; dövülünce başka bir demirle birleşebilir ama, 
kendisi kadar sert olmayan bir şeye değince onu kırar. Evet, annemle 
ilgilenmeye bakın; eğer sizin iyiliğinizi isterse sizi salonlara götürür. Siz bu 
salonlarda kibar çevrelerin amansız bilgilerini dinlemek, konuşmak, cevap 
vermek, toplum içine girmek ve çıkmak sanatını ve onlar gibi konuşmasını 
öğrenirsiniz. O konuşma biçimi tuhaftır. İnsanın aklı nasıl kıyafetine bağlı 
değilse, onun gibi bu da bir üstünlük değildir ama çok değerli bir insan bile 
olsa o şekilde konuşmuyorsa kendini kabul ettiremez. 

Sizi yeteri kadar tanıdığım için şimdiden sizi olmanızı istediğim şekilde 
görmekle hiçbir hülyaya kapılmadığımdan eminim. Sizi davranışlarında sade, 
konuşma tavrı yumuşak, gururlu, kendini beğenmiş olmayan ama benlikli, 
ihtiyarlara karşı saygılı, dalkavuk olmayan ama özenli ve özellikle sakin, saygılı 
görüyorum. Bol espri yapın, ancak başkalarına eğlence olmak durumuna 
girmeyin. Çünkü şunu iyi bilin ki, eğer üstünlüğünüz basit bir adamı incitirse 
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susar ve sonra sizin hakkınızda: “İnsanı çok eğlendiriyor!” sözünü kullanır ki, 
bu bir hor görmedir. Üstünlüğünüzde yüksek ve soylu bir hava bulunsun. 
Ayrıca erkeklerin hoşlarına gitmeye çalışmayınız. Erkeklerle olan 
ilişkilerinizde, darılmalarına imkân vermeyen ama bir saygısızlığa kadar varan 
bir soğukluk gösterin. Bütün erkekler kendilerini küçük görene saygı duyarlar. 
Siz başka erkekleri küçük görürseniz bütün kadınların sevgisini kazanırsınız. 
Sevilip sayılmayan kimselerden uzak durun. Toplum içinde haksız yere kötü 
tanınmış olsalar bile uzak durun, çünkü insanlar size kinlerinin hesabını nasıl 
soruyorsa dostluklarınızın hesabını da sorarlar. Bu bakımdan hükümlerinizi 
uzun uzun ve derin bir şekilde hesap ederek veriniz; fakat bu hükümleri bir 
daha asla değiştirmeyiniz. Kendilerinden uzak durduğunuz adamlar nefretinizi 
haklı çıkardıkları zaman, herkes sizin gözünüze girmeye bakar. Bu suretle bir 
erkeği başka erkekler arasında yükselten o içten saygıyı uyandırırsınız. İşte 
hoşa giden gençlikle, gönül çeken bir güzellikle, kazanılmış şeyleri korumasını 
bilen bir akılla donanmış bulunuyorsunuz. Size şimdi söylediğim bütün şeyler 
eski bir sözle özetlenebilir: “Asilliğin, borçları vardır!” 

Şimdi bu sözleri iş hayatına uygulayın. Pek çok kişinin; “Başarının anahtarı 
kurnazlıktır, kalabalıktan sıyrılmanın yolu kendine yer açmak için başkalarını 
itmektir!” dediklerini duyacaksın. Dostum, bu kurallar ortaçağda geçerliydi. 
Ortaçağda, hükümdarların elinde birbirlerinin ayağını kaydırmaya bakan rakip 
güçler vardı. Fakat bugün her şey apaçık ortada, ortaçağda geçerli olan bu 
kurallar size yarar yerine zarar getirir. Çünkü karşınıza ya dürüst ve doğru bir 
adam çıkacaktır, ya da ikiyüzlü bir düşman... İftira, dedikodu, sahtekârlıkla 
hareket edecek bir adam. İyi bilin ki, bu sonuncudan daha iyi bir yardımcınız 
olmaz. Bu adamın düşmanı bizzat kendisidir. Bu adamla dürüst silahlar 
kullanarak mücadele edebilirsiniz. O, er geç hor görülecektir. Dürüst ve açık 
adama gelince; içten ve çok açık oluşunuz size onun saygısını kazandıracaktır 
ve çıkarlarınız arasındaki çatışma geçince (çünkü her şey düzelir) o size hizmet 
edecektir. Düşman kazanmaktan korkmayın; sizin gittiğiniz ortamda düşmanı 
olmayanın talihi yoktur. Fakat gülünç olmamaya ve küçük düşmüş bir hale 
gelmemek için çabalayın. Çabalayın diyorum; çünkü insan Paris’te bazen 
kaçınılması imkânsız olan rastlantı ve koşullarla karşılaşabilir. Orada ne 
derenin çamurundan, ne de düşen kiremitten kurtulamazsınız. 

Ahlakın kirli dereleri vardır ve şerefleri kalmamış insanlar, içinde 
boğuldukları çamuru bu derelerden şerefli insanların üzerine sıçratmaya 
çalışırlar. Fakat her durumda son kararlarınızdan caymazsanız kendinizi daima 
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saydırabilirsiniz. Bu hırs çatışmasında, birbiriyle çarpışan bu güçlükler 
ortasında hep doğrudan sorunun göbeğine gidiniz ve bütün gücünüzle tek 
nokta üzerine vurunuz. B. de Mortsauf Napoleon’a karşı nasıl kin beslerdi 
bilirsiniz, ona hep lanet okurdu, adaletin suçluyu her an gözaltında tutması 
gibi onunla ilgilenir, her akşam ondan öldürdüğü Enghien Dükü’nü geri isterdi. 
Kendisine gözyaşı döktürmüş olan tek talihsizlik, tek ölüm de Dük’ün 
ölümüydü. 

Halbuki Napoleon’a en cesur komutan olarak da hayrandı. Napoleon’un 
savaşta uyguladığı taktikleri bana birçok kez anlattı. Bu tarzda hareket çıkar 
savaşlarında uygulanamaz mı? 

Öteki, insanlar uzaklıktan tasarruf ettirdiği gibi, bu da zamandan tasarruf 
ettirir. Bunu kendiniz düşününüz, çünkü bir kadın bizim duygularımızla 
hareket ettiğimiz bu gibi şeylerde çoğu kez yanılabilir. Fakat bir nokta 
üzerinde ısrar edebilirim. Her kurnazlık, her aldatma sonunda ortaya çıkar ve 
zarar verir, halbuki insan açık yürekli olursa her durum daha az tehlikeli 
görünür. Kendimden örnek vermek istiyorum: B. de Mortsauf’un yaradılışı 
sebebiyle her türlü çekişmeden kaçınmak ve nerdeyse bir hastalık halini alan 
kavgaları hemen önlemek zorunda olduğum için kendisine: “Ya çözelim, ya da 
keselim!” diyerek, düğümün üzerine dosdoğru gitmişimdir. 

Çoğu zaman başkalarına yararlı olacak, kendilerine hizmet edeceksiniz ve 
bundan dolayı göreceğiniz mükâfat az olacaktır. 

Fakat sürekli insanlardan yakınan kimselerden ve “hep nankörlerle 
karşılaştık” diyen adamlardan olmayın. Bu, insanın kendisini yüksek bir yere 
koyması değil midir? 

Sonra, insanın dünyayı iyi tanımadığını açıkça söylemesi biraz da 
sersemlik değil midir? Siz, iyiliği bir tefecinin borç para vermesi gibi mi 
yapacaksınız? İyiliği, sadece iyilik yapmış olmak için yapmayacak mısınız? 
Asilliğin borçları vardır. Bununla beraber insanlara kendilerini nankörlüğe 
mecbur edecek kadar büyük iyilikler yapmayın, çünkü bu adamlar sizin için 
barışması imkânsız düşmanlar olurlar. 

Mahvolmanın verdiği ümitsizlik gibi, borç yükü altında bulunmanın da 
perişanlığı vardır ve bu ümitsizlik hesaba sığmaz güçler kazandırır. 

Kendinize gelince, başkalarından mümkün olduğu kadar az şey alınız. 
Hiçbir ruhun kölesi olmayın. Kendi kendinizin hükümdarı olun. Dostum, ben 
ancak hayatın küçük şeyleri hakkında görüşlerimi bildiriyorum. Siyaset 



70 
 

dünyasında her şeyin görünüşü değişir, kişiliğinizi oluşturan kurallar büyük 
çıkarlar önünde sarsılır. Yalnız, eğer büyük adamların hareket sahalarını 
oluşturan çevreye ulaşırsanız, Tanrı gibi, kararlarınızın tek yargıcı olursunuz. O 
zaman artık bir adam değil, canlı kanun durumuna gelirsiniz. 

Artık birey değil, varlığınızda milleti kişileştirmiş olursunuz. Fakat siz 
hüküm verdiğiniz gibi, hakkınızda da hüküm verilir. Sonradan asırların 
karşısına duruşmaya çıkacaksınız ve tarihi bildiğiniz için gerçek büyüklüğü 
sağlayan duygu ve hareketleri kavrayabilirsiniz. En önemli konuya, yani 
kadınlara karşı olan davranış biçiminize geliyorum. Gideceğiniz salonlarda, 
fingirdekliğin aşağılık oyunlarına kapılarak kendinizi harcamamak temel 
ilkeniz olsun.  Geçen asrın en çok başarı kazanmış adamlarından biri her gece 
toplantısında ancak bir tek kadınla ilgilenmek ve başka erkeklerin yüz 
vermediği kadınlara bağlanmak istermiş. Sevgili çocuk, bu adam dönemine 
hükmetmiş. Bir zaman geçtikten sonra herkesin kendisini göklere çıkaracağını 
düşünmüş. Gençlerin çoğu en değerli servetlerini, toplum hayatının yarısı 
demek olan dostluk ilişkileri kurma zamanını kaybederler. Kendilerinden 
hoşlananlar çoktur ve çıkarlarıyla ilgilenmeleri için yapmaları gereken şey çok 
azdır; fakat bu ilkbahar günleri çabuk geçer, onu iyi kullanmasını biliniz. 

Bu sebeple, nüfuzlu kadınlarla ilişki kurunuz. Nüfuz sahibi olan kadınlar 
yaşlı kadınlardır; onlar size, kişiler arasındaki bağlılıkları, ailelerin sırlarını ve 
sizi hızla amaca götürecek olan bütün yolları göstereceklerdir. Onlar size 
kalpten bağlanırlar; kendilerini dine vermedilerse, korumak, onların son 
aşklarıdır. Onlar size büyük yararlar sağlarlar, sizi istenilen kişi yaparlar, sizi 
göklere çıkarırlar.  

Genç kadınlardan kaçın! Size bu söylediğimde en küçük bir kişisel çıkarım 
yok, böyle sanmayın. Elli yaşındaki bir kadın sizin için her şeyi yapar, yirmi 
yaşındaki ise hiçbir şey yapmaz. 

Yirmi yaşındaki kadın sizin bütün hayatınızı ister, ötekinin ise sizden 
istediği bir dakikadır, bir tek ilgidir. 

Genç kadınlarla alay edin, onların her şeylerini alay konusu yapın, onlar 
ciddi bir düşünce sahibi olmaktan âcizdirler. 

Dostum, genç kadınlar bencildirler, bayağıdırlar, gerçek dostlukları 
yoktur. Sadece kendilerini severler, sizi bir başarı veya gösteriş uğruna gözden 
çıkarıverirler. Aslında hepsi kendilerine karşı ilgi ve koruma isterler, halbuki 
sizin durumunuz bu ilgi ve korumanın size gösterilmesini gerektiriyor. Bunlar, 
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birbirleriyle bağdaştırılması mümkün olmayan iki istek. İçlerinden hiçbiri 
çıkarlarınızın neyi gerektirdiğini anlamaz, hepsi kendini düşünür, sizi değil. 
Hepsi bağlılıklarıyla size yardım etmek şöyle dursun, türlü isteklerle size zarar 
verirler. 

Vicdan azabı duymadan zamanınızı alırlar, size yükselme imkânlarınızı 
kaybettirirler, büyük bir huzur ve zarafet içinde sizi harap ederler. 

Eğer halinizden yakınacak olursanız, içlerinden en budalası bile 
eldiveninin dünyaya bedel olduğunu, hiçbir şeyin kendisine hizmet etmek 
kadar bir erkeğe şeref vermeyeceğini söyler. Hepsi size mutluluk verdiklerini 
söyleyecekler ve elde edebileceğiniz güzel mevkileri size unutturacaklardır. 
Onların vereceği mutluluğa güven olmaz, sizin erişeceğiniz yükseklik ise kesin 
bir şey olacaktır. Duydukları geçici bir hevesi tatmin için, bir isteği, dünya 
üzerinde başlayan ve göklerde sürüp gitmesi gereken bir aşka çevirmek için, 
ne kurnaz ve gaddar dolaplar çevirdiklerini bilemezsiniz. 

“Seni seviyorum” sözü, aşklarını hoş görmenizi gerektirdiği gibi, sizi terk 
edecekleri gün de “Seni artık sevmiyorum”, sözünün ayrılmak için yeterli 
olduğunu ve aşkın insanın elinde olmadığını söyleyeceklerdir. 

Bu saçma bir davranış, sevgili! İnanın bana, gerçek aşk sonsuzdur, 
ölümsüzdür ve içi dışı birdir. Hiçbir zaman değişmez; tertemizdir, sert 
gösterişlere girmez ve aynı şekilde devam eder, kendini beyaz saçlı görür ama 
gönlü daima gençtir. Salonları dolduran kadınlarda bu özelliklerin hiçbiri 
yoktur, onların hepsi yapmacıktır. Sözgelimi bunlardan biri başına gelen 
kötülükleri anlatarak ilginizi çekecek, kadınların en yumuşağı ve en gözü tok 
olanı görünecektir. Fakat kendisini vazgeçilmez bir hale getirdikten sonra 
yavaş yavaş sizi buyruğu altına alacak ve size her istediğini yaptıracaktır. 

Siz diplomat olmak, gitmek, gelmek, insanları, olayları, ülkeleri incelemek 
mi istiyorsunuz? Hayır, Paris’te ya da onun olduğu yerde kalacaksınız, o sizi 
etekliğinin kenarına dikecektir ve siz kendinizi ne kadar çok ona adarsanız 
kendisi o kadar çok alaycı olacaktır. 

Başka bir kadın, uysallığıyla ilginizi çekmeye çalışacak, sizin adeta bir 
köleniz olacak, sizi elinde tutabilmek için her yolu deneyecek ve boynunuza 
bağlanmış bir taşa benzeyecektir. Günün birinde siz bu yüzden boğulursunuz, 
fakat o yüzer kurtulur. 

Kadınların en az kurnaz olanlarının bile akla hayale gelmeyecek tuzakları 
vardır; en sersemi çok az güvensizlik ve kuşku uyandırdığı için galip gelir. 
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Onların en az tehlikeli olanı, sizi sebebini bilmeden seven, sebepsiz yere 
bırakan ve şan olsun diye tekrar eline geçiren bir fahişedir. Fakat hepsi bugün 
ya da gelecekte size zararlı olacaklardır. Sosyeteye girmiş zevk ve gurur 
peşinde koşan her genç kadın, yarı yarıya bozulmuş bir yaratıktır ki sizi de 
bozar.  

Ruhunda, daima saltanat süreceğiniz tertemiz ve utangaç kadın oralarda 
bulunmaz. Evet, sizi sevecek kadın kalabalıklardan uzak yaşayan bir kadın 
olacaktır; onun en büyük sevinci sizin bakışlarınız olacak, o sizin sözlerinizle 
yaşayacaktır. O zaman, bu kadın sizin için bütün dünya olsun, çünkü siz onun 
için her şey olacaksınız. Kendisini çok seviniz, ona ne keder tattırın, ne de 
karşısına başka bir kadın çıkarıp onu kıskandırmayın.  

Sevilmek, anlaşılmak en büyük mutluluktur sevgilim. Bu mutluluğu 
tatmanızı isterim. Fakat ruhunuzda açılmış çiçeği tehlikeye atmayın, sevginizi 
vereceğiniz kalpten tamamen emin olun. 

Bu kadın hiçbir zaman kendi içine kapanmayacak, hiçbir zaman kendisini 
düşünmeyecek, hep sizi düşünecektir. Sizin hiçbir şeyinizde gözü olmayacak, 
kendi çıkarlarını hiçbir zaman gözetmeyecek, sizin fark etmediğiniz bir yerde 
olan tehlikeyi hissedecek, kendisi için olan tehlikeye aldırış etmeyecek.  

Acı çekecekse de yakınmadan çekecek. Kendini beğenmiş olmayacak, 
fakat sizin kendisinde beğendiğiniz şeyler için saygı duyacaktır. 

Böyle bir aşka onu geçen bir aşkla karşılık veriniz. Talihiniz yardım eder 
de ben zavallı dostunuzun ömrüm boyunca yoksun olacağım şeye, aynı 
zamanda duyulan, karşılık gören bir aşka rastlamak mutluluğuna erişirseniz, 
şunu düşünün: Bu aşk ne kadar olağanüstü olursa olsun, uzaktaki bir vadide 
bir anne sizin için yaşamaktadır. O kadının kalbi sizin doldurduğunuz duyguyla 
öyle derin oyulmuştur ki hiçbir zaman dibine erişemezsiniz. 

Evet, size karşı büyüklüğünü hiçbir zaman bilemeyeceğiniz bir sevgi 
duyuyorum. Bu sevginin gerçek anlamıyla görünmesi için sizin bu güzel zekâyı 
kaybetmeniz gerekir ve fedakârlığımın nereye kadar gidebileceğini ancak o 
zaman öğrenebilirsiniz. 

Hepsi az çok yapmacık, alaycı, boş, kendini beğenmiş ve aç gözlü olan 
genç kadınlardan çekinmenizi ve nüfuz sahibi kadınlara, teyzem gibi akıllı, 
becerikli, size çok yardım edecek, gizli suçlamaları yok ederek sizi savunacak, 
hakkınızda sizin bizzat söyleyemeyeceğiniz şeyleri söyleyecek olan yaşlı 
hanımlara bağlanmanızı söylerken, kişisel bir düşünce mi besliyorum? 
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Hayranlıklarınızı gelecekteki saf kalpli meleğe ayırmanızı söylerken, cömert 
davranmış olmuyor muyum? Eğer “asilliğin borçları vardır” sözlerinde ilk 
öğütlerimin büyük bir bölümü varsa, kadınlarla ilişkileriniz hakkında verdiğim 
öğütler de, şövalyelik devrine ait olan şu sözle özetlenebilir:  

“Bütün kadınlara yardım et, ama bir tanesini sev.” 

Bilginiz geniş; acının koruduğu kalbiniz lekeden uzak kalmış. 

Sizde her şey güzel, her şey iyidir, o halde yükselmeyi isteyin. Şimdi 
geleceğiniz bu tek cümlede, büyük insan olmak sözündedir. 

Henriette’inizin sözünü dinleyeceksiniz, gelecekte de sizin hakkınızda ve 
dünya ile ilişkileriniz hakkında düşündüklerini size söylemesine izin 
vereceksiniz, değil mi çocuğum? Ruhumda, sizin için de çocuklarıma karşı 
olduğu gibi, geleceği gören bir göz var. İzin verin de, bu özelliğimi hayatımdaki 
sakinliğin meydana getirdiği ve zayıflaması gerekirken yalnızlıkla sessizlikten 
beslenen bu sırlarla dolu özelliğimi sizin yararınıza kullanayım: 
Başarılarınızdan bir tekine bile kaşlarımı çatmadan, insanlar arasında 
yükseldiğinizi görmek isterim. Kısa zamanda adınıza değer bir mevki ve servet 
sahibi olmanızı isterim. İşte o zaman ben de kendi kendime: “Onun 
yükselmesinde benim de payım oldu” diyebileceğim. Bu gizli yardım ve 
işbirliği kendime verebileceğim tek zevktir. Sizi bekleyeceğim. Elveda 
demiyorum. Sadece ayrı bulunuyoruz; elimin üzerine dudaklarınızı 
koyamazsınız, fakat kalbimde nasıl bir yer kapladığınızı herhalde görmüş 
bulunuyorsunuz. 

      Henriette’iniz... 

 

Bu mektubu okumayı bitirdiğim zaman, bir ana kalbinin parmaklarımın 
altında çarptığını hissettim. Üstelik annemin beni o sert karşılamasının 
etkisiyle buz gibi bir haldeyken. Bu mektubun okunmasını Kontes’in bana 
Tours’dayken neden yasaklamış olduğunu anladım. Hiç kuşku yok ki 
ayaklarına kapanmamdan ve gözyaşlarımla ıslattığım bu ayaklara 
sarılmamdan korkmuştu. 
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YAŞANANLARIN DEVAMI 
 

O ana kadar bana karşı bir yabancı gibi davranmış olan ağabeyim 
Charles’ı sonunda tanıdım. Ama, en önemsiz ilişkilerimizde bile, bana öylesine 
kibirli davranıyordu ki, birbirimizi kardeş olarak sevemedik. Bütün tatlı 
duygular ruhların eşitliğine dayanır, oysa bizim aramızda, bizi birbirimize 
bağlayacak hiçbir bağlantı noktası olmadı. Zekânın veya kalbin keşfettiği o pek 
küçük şeyleri bana öğretirken bana güvenmediğini her fırsatta göstermek 
ister gibiydi; eğer aşkım dayanak noktam olmasaydı, bana hiçbir şey 
bilmiyormuşum gibi davranması yüzünden beceriksiz, sersem biri olacaktım. 
Bununla beraber, sersemliğimin, kendisinin üstünlüklerini meydana 
çıkaracağını düşünerek beni salonlara, kibarlar çevresine soktu.  

Koruyucu olarak gösterdiği gururu, çocukluğumda çektiğim acılar olmasa 
kardeş sevgisi sanabilirdim. Fakat manevi yalnızlık da, maddi yalnızlık gibi aynı 
etkileri yapar; sessizlik oradaki en küçük sesleri duymaya imkân verir, kendi 
içine kapanma eğilimi öyle ince bir duyarlık meydana getirir ki, bize karşı 
beslenen sevginin en küçük ayrıntıları bile ortaya çıkar. Kontes’i tanımadan 
önce, sert bir bakış beni yaralar, sert bir tavırla söylenen bir kelime, beni 
kalbimden vururdu. Bundan dolayı hayatın tatlılıkları hakkında hiçbir şey 
bilmeksizin acı çekerdim.  

Halbuki Clochegourde’dan döndüğümde, zamanından önce edindiğim 
bilgilerimi daha da artırmaya yarayan kıyaslamalar yapacak güce sahiptim. 

Çekilmiş acılara dayanan bir görüş, eksik bir görüştür. Mutluluğun da 
gösterip anlatan ışığı vardır. Charles’ın iddia ve zanlarına kanmadığım için, 
ağabeylik hakları altında beni ezmesine göz yumdum. Lenoncourt Düşesi’nin 
yaşadığı eve tek başıma gittim. Orada Henriette’den söz edildiğini hiç 
duymadım, sadeliğin bir aynası olan yaşlı Dük’ten başka hiç kimse bana ondan 
söz etmedi; Dük’ün beni karşılama tarzından da kızının, hakkımda ona gizli 
tavsiyelerde bulunduğunu anladım. 

Kibarlar hayatının, bu çevreye her yeni girende bıraktığı, hayret ve 
şaşkınlığı atlatmaya başlamıştım. Servetperestlere sunduğu imkânları görüp 
bu âlemin zevklerini fark ettiğim ve Henriette’in öğütlerindeki derin 
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gerçeklere hayran olup, bu öğütleri uygulamaya çalıştığım sıralarda 20 mart 
olayları patlak verdi. Ağabeyim sarayın ileri gelenleriyle beraber Belçika’daki 
Gand şehrine gitti, ben de Lenoncourt Dükü’yle beraber oraya gittim.  

Bunu bana Kontes tavsiye etmiş, Kontes’le mektuplaşıyorduk ama sık sık 
yazan bendim. Beni tepeden tırnağa kadar Bourbon’lara bağlı görünce, 
Dük’ün bana karşı olan her zamanki ilgisi, içten bir koruma halini aldı. Beni, 
Kral Hazretlerine kendisi tanıttı. İşler iyi gitmediği zaman sarayın dostu az 
olur; gençliğin saf hayranlıkları, çıkar beklemeyen bağlılıkları vardır. Kral, 
insanlardan anlıyordu; bundan dolayı Tuileries sarayında fark edilmeyen şeye 
Gand’da çok dikkat edildi ve XVIII. Louis’nin gözüne girmek mutluluğuna 
eriştim.  

Kral’a içten bağlı Vendeeliler’in bir elçisi saraya gelen birtakım 
yazışmalarla birlikte, Kontes’in babasına yolladığı bir mektubu da getirmişti. 
Bu mektupta benim hakkımda da birkaç söz vardı, Jacgues’ın hasta olduğunu 
öğrendim. 

Kont, oğlunun hastalığı kadar, kendisinin katılmadığı ikinci bir göçün 
başlamasından dolayı üzgündü, kendisi de birkaç söz eklemişti ve bu 
sözlerden sevgilimin ne durumda olduğunu anlamıştım. Bütün zamanını 
Jacques’ın başucunda geçirirken, bir yandan da kocasının her türlü eziyetine 
uğrayarak, ne gündüz, ne de gece dinlenmeden, çile çekiyordu. Kont’un hor 
görmelerini önemsemezdi ama bütün ruhunu çocuğunun bakımına 
adamışken, bunlara dayanması hiç de kolay değildi. Henriette hayatın yükünü 
kendisi için vaktiyle azaltmış olan dostunun yardımını istiyordu belki de.  

Bunu hiç değilse B. de Mortsauf’u oyalamak için isteyebilirdi. Eskiden de, 
onu rahatsız edeceğini anladığım zaman, Kont’u birkaç defa alıp dışarıya 
çıkarmıştım. Bu yaptığım iyi niyetli bir hileydi ve aşkın içinde ümitler bulduğu 
derin bir minnettarlık belirten bakışlarla bana bakmıştı. Kısa bir süre önce, 
Viyana kongresine yollanmış olan Charles’ın izinden yürümek için sabırsızlık 
duyuyordum.  

Henriette’in söylediklerini, hayatımı tehlikeye koymak pahasına haklı 
çıkarmak ve ağabeyimin boyunduruğu altından kurtulmak istiyordum. Ama, 
yükselme hırsıma, bağımsız olma isteğime, Kral’dan ayrılmamaktaki çıkarıma 
rağmen, Kontes’in üzgün yüzü karşısında benim için bunlar önemini kaybetti. 
Gerçek sultanıma gidip hizmet etmek için Gand’daki saraydan ayrılmaya karar 
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verdim. Tanrı yardımcım oldu: Vendeeliler tarafından yollanmış olan elçi 
Fransa’ya dönemiyordu.  

Kral emirlerini oraya götürmek için fedakârlık edecek bir adam istiyordu. 
Bu tehlikeli işe girişecek insanı, Kral’ın hiçbir zaman unutmayacağını da 
Lenoncourt Dükü biliyordu. Bana sormadan Kral’a beni önermiş, ben de hem 
haklı davada hizmetim olacağı için, hem de Clochegourde’a yeniden 
gidebileceğim için seve seve kabul ettim. 

Yirmi bir yaşında bir genç olduğum halde, Kral’ın huzuruna kabul edilmek 
şerefine eriştikten sonra, Fransa’ya döndüm. Paris’te olsun, Vendee’de olsun, 
Kral Hazretlerinin emirlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadım. Mayıs 
ayının son günlerinde, Bonaparte’çı makamlar beni takip ettiler, beni onlara 
bildirmişler; bunun üzerine kaçmak zorunda kaldım.  

Sözde evine dönen bir adam gibi, çiftlikten çiftliğe, şu korudan bu koruya 
geçerek ve duruma göre yol değiştirerek Vendee’yi, Bocage’ı ve Poitou’yu 
aşıp Saumur’e vardım. Saumur’den Chinon’a geldim ve bir gece içinde 
Chinon’dan Nueil korularına vardım ve korunun içindeki kıraç bir alanda 
Kont’a rastladım. Atına binmişti, beni de atına bindirdi ve beni tanıyabilecek 
hiç kimseye rastlamadan evine götürdü. İlk sözü: 

“Jacques daha iyice...” olmuştu. 

Kendisine siyasi bir elçi olduğumu, yabani bir hayvan gibi peşime 
düştüklerini açıkça anlattım. Asil adam beni evine kabul etmek tehlikesini B. 
de Chessel’e bırakmadı. Clochegourde’u görünce, geçen sekiz ayı bir rüya 
sandım. Kont benim önümden giderek karısına: 

“Bil bakalım kimi getiriyorum? Felix geldi!” dediği zaman; Henriette, 
kolları iki yanına düşmüş ve şaşkın bir halde:  

“Ama bu nasıl olur?” dedi. 

Ortaya çıktım... O koltuğunda, ben kapının eşiğinde, her ikimiz de 
kaybolan bütün zamanı tek bir bakışla telafi etmeye çalışan iki sevgilinin 
acıkmış inadıyla birbirimizi seyrettik. Sonra Kontes, kalbini açığa çıkaran bu 
şaşkınlıktan utanarak ayağa kalktı, ben yaklaştım. Öpmem için elini uzattıktan 
sonra: 

“Sizin için çok dua ettim.” dedi. 

Babası hakkında bilgi istedi, sonra yatacağım odayı hazırlamaya gitti. Bu 
sırada Kont bana yemek hazırlattırıyordu, neredeyse açlıktan ölecek bir 
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haldeydim. Henriette bana, kendi odasının üzerindeki, teyzesinin eski odasını 
verdi. Beni Kont’la bu odaya yolladı. O odaya kadar bana eşlik edip 
etmemekte kararsız kaldığı belliydi. Merdivenin ilk basamağına ayağını atmıştı 
ki, ben döndüm, o kızardı, iyi uykular dileyerek hızla uzaklaştı… 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİ KADIN 
 

Ortaçağı tekrar başlatan ve şövalyelik dönemini hatırlatan aşkım, 
bilmiyorum nasıl duyuldu? Belki Kral’la Lenoncourt Dükü bunu konuştular. 

Güzel ama ünlü olmayan, yalnızlık içinde köşesine çekilmiş ama büyük, 
ödev zoruyla değil, kendi rızasıyla sadık olan güzel bir kadına taparcasına 
hayran olan bir gencin, hem romantik hem de sade hikâyesi bu yüksek 
çevreden, Saint Germain semtinin içlerine kadar yayılmıştı. Salonlarda bütün 
dikkatler üzerime çevriliyordu ve ben de bu ilgiden rahatsız oluyordum. 
Çünkü sade bir hayatın öyle güzellikleri vardır ki, insan bunları bir kere tattı mı 
artık bir daha sahne üstündeki gibi parlak şereflere dayanamaz. 

Sadece tatlı ve yumuşak renkler görmeye alışkın gözler, güneşin sert 
ışığıyla nasıl rahatsız olurlarsa, bazı ruhlar da büyük zıtlıklardan hoşlanmazlar.  

İşte ben o zamanlar böyleydim; buna bugün şaşırabilirsiniz; fakat 
sabredin, şimdi Vandenesse’lerin oğlunun tuhaflıkları anlaşılacaktır. Kadınları 
bana karşı güleryüzlü, çevreyi nazik ve kusursuz buluyordum. Berry Dükü’nün 
evlenmesinden sonra saraya yeni bir hava geldi, Fransa’ya özgü şenlikler 
yeniden başladı. Yabancı işgali sona ermişti. 

Refah ve servet tekrar ortaya çıkıyordu, zevk ve eğlence yeniden 
başlamıştı. Mevki ve unvanlarıyla bilinen, ya da servetleri bakımından önemli 
kişiler, Avrupa’nın her tarafından, aydın insanların başkenti olan Paris’e 
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geldiler. Orada başka ülkelerin üstünlükleriyle kötülükleri Fransız ruhuyla 
büyür ve keskinleşir. Clochegourde’dan ayrılışımdan beş ay sonra, kışın 
ortasında benim koruyucu meleğimden ümitsizlik dolu bir mektup geldi; 
çocuğunun ağır hastalığa tutulup bunu atlattığını, ama bu hastalığın gelecek 
için kaygı verdiğini anlatıyordu. Doktor göğüse karşı alınması gereken 
önlemlerden bahsetmiş, bu göğüs kelimesi, tıp tarafından ağza alınınca bir 
annenin bütün saatlerini karaya boyayan korkunç bir kelimedir. Henriette 
henüz rahat bir nefes alıyorken, Jacques yeni iyileşme dönemine girmişken, 
kız kardeşi korku vermeye başlamıştı. Madeleine, annesinin bakımına o kadar 
güzel karşılık veren bu güzel çiçek, beklenen, ama o kadar çelimsiz bir vücut 
için tehlikesi büyük olan bir bunalım geçiriyormuş. Jacques’ın uzun 
hastalığının sebep olduğu yorgunluklardan zaten bitkin düşen Kontes’in bu 
yeni darbeye dayanacak gücü kalmamıştı ve bu iki sevgili varlığın ona getirdiği 
bu üzücü durum karşısında, kocasının öfke ve işkencelerini hiç önemsemez 
olmuş. Böylece, gittikçe daha siyah ve iri çakıllı kumlar taşıyan kasırgalar, 
kalbinin en derinliklerine girmiş olan ümitlerini, sert dalgalarıyla koparıp 
atıyormuş. Aslında Kont’un baskı ve işkencesine kendisini bırakmıştı, 
kendisiyle mücadeleden vazgeçtiği için de Kont, vaktiyle kaybettiği 
egemenliğini yeniden ele geçirmişti. 

 Henriette mektubunda:  

“Bütün gücümü yavrularım için kullanırken, onları ölüme karşı 
savunurken, bu gücü; B. de Mortsauf’a karşı nasıl kullanabilirdim? Kendimi 
onun saldırılarına karşı da savunabilir miydim? Yanımdaki iki küçük hasta 
varlık etrafında, bugün tek başıma ve bitkin bir halde yürürken, hayata karşı 
yenilmesi imkânsız bir tiksinti duyuyorum. Jacques’ın taraça üzerinde 
kımıldamadan oturuşunu seyrederken, yaşadığını ancak zayıflıktan büyümüş, 
yaşlı bir adam gibi çukura batmış güzel gözlerinden anlarken, korkunç bir 
belirti olarak da ilerlemiş zekâsı vücudundaki çelimsizlikle zıtlık oluştururken, 
eskiden o kadar canlı, neşeli ve güzel renkli olan Madeleine’i şimdi yanımda 
bir ölü gibi sapsarı görürken hangi darbeyi duyabilir, hangi sevgiye karşılık 
verebilirim? Madeleine’in saçları ve gözleri bana solgunlaşmış görünüyor, 
bana veda etmek ister gibi bitkin bakıyor, hiçbir yemeği istemiyor, ya da canı 
herhangi bir şey yemek isterse isteklerinin tuhaflığıyla beni korkutuyor. 
Kalbimdeki büyük yerine rağmen, saf yavrum bunları bana sır gibi söylerken 
kızarıyor. Bütün çabalarıma rağmen, çocuklarımı eğlendiremiyorum; her ikisi 
de bana gülümsüyorlar, ama benim harcadığım çabalar onları gülümsemek 
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zorunda bırakıyor. İsteyerek gülümsemiyorlar; benim okşayışlarıma karşılık 
veremedikleri için ağlıyorlar. Acı, ruhlarındaki her şeyi, bizi birbirimize 
bağlayan bağları bile gevşetmiş bulunuyor. Clochegourde’un ne kadar üzgün 
olduğunu bu ayrıntıdan anlarsınız: B. de Mortsauf içinde hiçbir engelle 
karşılaşmadan saltanat sürüyor.” diye yazmıştı. 

Henriette mektubun sonraki satırlarında şöyle diyordu: 

“Ey dostum, bütün şanım ve kalbim olan dostum, beni hâlâ sevmeniz için, 
beni bu cansız, nankör ve acıdan taşlaşmış halimle de sevmeniz için çok 
sevmiş olmanız gerekir.” 

Kendimi ruhumun derinliklerinde her zamankinden daha çok âşık 
hissettim. Kızıl akşamların ümidine sabahın ışıklı esintisini yollamaya çalıştığım 
o ruhta yaşıyordum... Ancak o sıralarda, yarı sultan sayılan o ünlü leydilerden 
birine Elysee Bourbon Sarayı’nın salonlarında rastladım. Muazzam servetler, 
İngiltere alındığından beri hiçbir ferdi tanınmamış biriyle evlenmemiş bir 
ailenin çocuğu olarak doğmak, İngiliz soylularının en seçkinlerinden yaşlı bir 
adamla evlenmiş bulunmak, bütün bu özellikler, bu hanımın güzelliğini, 
çekiciliğini, tavırlarını, zekâsını, göstermeden önce parlaklığıyla göz 
kamaştıran bazı ayrıntılardı. Günün hayranlık uyandıran kadını oldu. 
Başarması için gereken tüm üstünlüklere sahipti. Bennadotte’un dediği gibi, 
kadife bir eldiven içinde demirden eli vardı. Paris salonlarında büyük bir güçle 
hüküm sürdü. İngilizlerin tuhaf kişiliklerini, kendileriyle kendilerine 
tanıştırılmamış insanlar arasına koydukları Saint George kanalını, aşılması 
imkânsız olan o kendini beğenmiş Manş Denizi bilirsiniz. 

Bütün insanlık, kendileri için üzerinde yürüdükleri bir karınca yuvasına 
benzer; insan türü olarak ancak tanıyıp ilişkide bulundukları kimseleri kabul 
ederler; diğer insanların dillerini anlamazlar; gerçi o insanların da dudakları 
kımıldar ve gözleri görür; fakat ne bu sesler, ne de bu bakışlar onlara kadar 
ulaşmaz; onlar için bu kimseler sanki hiç yokmuş gibidirler. 

İngilizler böylece, adeta adalarına eş bir görünüm gösterirler. Orada her 
şeyi yasalar belirler ve düzenler, her alanda her şey aynı şekildedir.  

Bir İngiliz kadınının etrafına çekilen parlak çelikten zırhlar, ona, karşı 
konulması imkânsız olan bir çekicilik kazandırır. Bu kadın evinde sanki altın bir 
kafese konmuştur, ama bu kafesin içindeki yem kabı, su kabı, tünekleri ve 
yemleri şahanedir. Kendisini her bakımdan ölüm ve toplum hayatı arasına 
koyarak, kadının ikiyüzlülüğünü, hiçbir millet daha iyi hazırlamamıştır. Bu 
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kadın için utançla şeref arasında hiçbir aralık yoktur. Kusur ya tamdır ya da hiç 
yoktur, ya hep ya hiç Hamlet’in “to be, or not to be”si. İki şıktan birinin, yani 
ya yaşam ya da ölümün seçilmesi, geleneklerin kendisini alıştırdığı sürekli hor 
görmeye katılınca, İngiliz kadınını bu dünyada apayrı bir yaratık yapar. 

İngiliz kadını zorunluluktan dolayı erdemli ve ahlaken bozulmaya hazırdır. 
Kalbinde gizli yalanları sürekli tekrara mahkûmdur. Bu millet her şeyin şekline 
değer verdiği için de, bu kadın şekil olarak nefis olan zavallı bir yaratıktır. Bu 
ülkenin kadınlarına özgü olan güzellikler: Kendileri için bütün hayat demek 
olan aşırı bir şefkat, kendilerine gösterdikleri özende aşırılık, Shakespeare’in 
dehasıyla İngiliz kadınını içinde tamamen tarif ettiği Romeo ile Juliette’in o 
çok ünlü sahnesinde aşklarını o kadar hoş bir tarzda anlatan inceliği, işte hep 
bundan ileri gelmektedir. 

*** 

Altı ay önce yaya olarak geçmiş olduğum bir yoldan giderek ceviz ağacının 
altında durdum. 

Oradan, Bn. de Mortsauf’u beyaz elbisesiyle taraçanın kenarında görür 
görmez ona doğru bir şimşek hızıyla atıldım. Sanki kırlarda yarış varmış gibi 
atımı dörtnala sürdüm. Dosdoğru giderek, aradaki uzaklığı birkaç dakika 
içinde aştım ve duvarın dibine geldim. Çöl kırlangıcının harikulade 
sıçrayışlarını işitmişti. Ben atımı taraçanın kenarında durdurunca: 

“Ooo, siz mi geldiniz?” dedi. 

Bu sözlerle, yıldırım çarpmışa döndüm. Maceramdan haberi vardı. 
Kendisine bunu kim anlatmıştı acaba?  

“Annesi!” 

Annesinin kendisine yolladığı o çok çirkin mektubu daha sonra bana 
gösterdi. 

Eskiden o kadar hayat dolu olan bu sesteki ilgisizlik, zayıflık, olgun bir 
acıyı açığa vuruyor, koparıldığı için bir daha açamayacak çiçeklerin kokusunu 
yayıyordu sanki. 

Bir toprağı sonsuza dek kumlara ve çakıllara boğan Loire Irmağı’nın taşan 
suları gibi, ihanetin kasırgası ruhunun üzerinden geçmiş, bir zamanlar 
yemyeşil çayırların bulunduğu yerleri bir çöl haline çevirmişti. Atımı küçük 
kapıdan içeri sürdüm; verdiğim bir emirle hayvan, çimenlerin üzerine yattı.  
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Ağır adımlarla, yaklaşan Kontes: 

“Aaa! Ne güzel hayvan!” diye bağırdı. 

Elini vermemek için, kollarını göğsünün üzerine kavuşturmuştu. 

“Gidip B. de Mortsauf’a haber vereyim.” diyerek benden ayrıldı. 

Derin bir şaşkınlık içinde, öylece kalakaldım Gitmesine engel olmadım; 
eskisi gibi asil, ağır, mağrur, hiçbir zaman görmediğim kadar beyaz, fakat 
alnında en acı hüzün ve keder mührünün sarı izi ile çok yağmur yemiş bir 
zambak gibi başını eğerek gidişini seyrettim. 

Ölmek üzere olduğunu hisseden bir adam gibi acı acı bağırdım:  

“Henriette!”  

Dönüp bakmadı! Durmadı, bu ismi kullanmak hakkını benden aldığını, 
artık kendisine Henriette diyemeyeceğimi söylemeye tenezzül bile etmiyor ve 
yürümeye devam ediyordu. Çoktan toz toprak olmuş, herhalde milyonlarca 
insanın yattığı bu vadide, şimdi ruhları yeryüzünü canlandıran bu korkunç 
vadide ben de bir toz tanesi olabilirim. Kendisini zaferleriyle parlatacak ışıklı 
sonsuzluklar arasında kaynaşan halkının içinde kendimi küçük hissedebilirim! 

Ama yine de bu Hristiyan Dido’nun, durdurulması imkânsız olan bir su 
baskınının şehrin sokaklarında yükselişi gibi yükselerek, yüceliğine ve çektiği 
işkencelere sahne olan Clochegourde şatosuna ağır adımlarla çıkan bu beyaz 
şeklin karşısında ezildiğim kadar o zaman ezilip kahrolmazdım. 

Arabelle’e öyle bir lanet ettim ki, her şey Tanrı için nasıl terk edilirse, 
benim için her şeyi öyle terk etmiş olan o kadın bunu duysa kederinden 
ölürdü. 

Nereye baksam acının sonsuzluğunu görüyor ve bir düşünce dünyasında 
kaybolmuş halde duruyordum. Sonra, bütün ailenin merdivenlerden inmekte 
olduğunu gördüm. 

Jacques genç yaşının verdiği çeviklikle koşuyordu. Can evinden vurulmuş 
ceylan bakışlı Madeleine annesinin yanında ilerliyordu. 

Annesinin elinin tersiyle ittiği ruhumun coşkunluğunu ve gözyaşlarımı 
Jacques için dökerek onu sımsıkı bağrıma bastım. B. de Mortsauf yanıma 
geldi, kollarıyla beni kucakladı ve yanaklarımdan öperek: 

“Felix, hayatımı sana borçlu olduğumu öğrendim.” dedi. 

Bu sırada Kontes, şaşırmış bir durumda olan Madeleine’e atı göstermek 
bahanesiyle bize arkasını dönmüştü. 
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Kont öfkeyle bağırdı: 

“Ah işte! Şu kadın denen yaratıklar! Senin atı seyrediyorlar.”  

Madeleine döndü, yanıma geldi. Kontes’e bakarak kızın elini öptüm, 
Kontes kızardı. 

“Madeleine’i bu sefer çok iyi gördüm.” dedim. 

Kontes kızını alnından öperek: 

“Zavallı yavrum...” dedi. 

Kont söze karıştı: 

“Evet, şimdilik hepsi iyiler. Yalnız ben, Felix’çiğim, yıkılmak üzere olan eski 
bir kule gibi harap bir haldeyim!”  

Bn. de Mortsauf’a bakarak: 

“Demek General’in kara hülyaları hâlâ devam ediyor?” dedim. 

Kontes buna:  

“Hepimizin ‘Blue Devil’ları vardır, İngilizce böyle denir değil mi?” diye 
karşılık verdi. 

Hep beraber geze geze bağlara doğru yürüdük; hepimiz de önemli bir şey 
olduğunun farkındaydık. 

Kontes benimle yalnız kalmayı hiç istemiyordu, ama yine de onun 
misafiriydim. 

Epey uzaklara gitmiştik, Kont: 

“Atınız ne olacak? Hiç düşünmedik bunu!” dedi. 

Kontes benden önce cevap verdi: “Göreceksiniz, az önce atla ilgilendiğim 
için nasıl suçlandıysam, şimdi de ilgilenmediğim için suçlanacağım.”  

Kont:  

“Elbette, çünkü her şeyin yeri ve zamanı var.” 

Bu kadar soğuk karşılanışa daha fazla dayanamadım:  

“Ben kendim gidip bakayım. Zaten o hayvanı ancak ben idare edebilirim, 
onu kalacağı yere ben götürebilirim. Seyisim Chinon arabasıyla geliyor, o 
tımar eder” dedim.  

Meraklı ve üzüntülü bir tavırla Henriette:  

“Seyis de mi İngiltere’den geliyor?” diye sordu.  

Kont: 
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“Her şeyin iyisi ancak oradan çıkar.” 

Kont, karısının üzgün olduğunu görünce neşelendi. Onun bana karşı 
soğuk davranması, Kont’a onu terslemek için fırsat vermiş oldu ve bana öyle 
bir dostluk gösterdi ki, sıkıldım. Bir insana sevgilisinin kocasının yakınlık 
göstermesi meğer ne bunaltıcı bir şeymiş, o zaman anladım. 

Bu gibi kocaların, ilgi göstererek yüce ruhları öldürdüğü zamanın, 
karılarının kendilerinden çaldıkları sevgiyi, dağıttıkları zamanla aynı olduğunu 
sanmayın. Hayır, kocalar bu aşk uçup gittiği zaman korkunçlaşır ve çekilmez 
olurlar. Bu tür bağlanmaların temel koşulunu oluşturan iyi dostluk o zaman 
bir araç gibi görünür, o zaman da insana çok ağır bir yük gibi gelir; vereceği 
sonucu hoş karşılanmayan her araç gibi iğrençleşir. 

Kont ellerime sarılıp sevgiyle sıkarak: 

“Sevgili Felix, Bn. de Mortsauf’u bağışlayın.” dedi. “Kadınlar nazlanmak 
gereğini duyarlar, zayıf yaratıklar ya, işte bu onların mazeretleri. Onlar, biz 
erkekler gibi tutarlı ve dengeli davranamazlar, bizim yaradılışımızdaki güçlülük 
değişken olmamızı önler. Seni çok sever, bunu biliyorum, ama...” 

Kont konuşurken, Bn. de Mortsauf ağır ağır uzaklaşarak bizi yalnız 
bırakmıştı. 

Kont, çocuklarıyla birlikte şatoya doğru ilerleyen karısını seyrederken 
yavaş sesle: 

“Felix, Bn. de Mortsauf’un ruhunda neler olup bittiğini bilmiyorum, ama 
huyları altı haftadan beri tamamen değişti. O kadar uysal ve fedakâr olan bu 
kadın şimdi inanılmayacak kadar hırçın ve suratsız oldu.” 

Bana sonradan Manette açıkladı. Kontes, B. de Mortsauf’un her türlü 
huysuzluklarına aldırış bile etmeyecek kadar bitkin duruma gelmiş. 

Kendisine işkence ettiği zavallı böceğin artık kımıldamadığını görünce 
endişelenen çocuk gibi, bu adam da oklarını daldıracağı yumuşak toprak 
bulamadığı için endişeleniyordu. O sırada, celladın bir yardımcıya muhtaç 
olması gibi, onun da içini dökeceği bir dert ortağına ihtiyacı vardı. 

Biraz durduktan sonra: 

“Neler olup bittiğini öğrenmek için Bn. De Mortsauf’la konuşun.” dedi. 
“Bir kadının kocasından sakladığı sırları olur, ama belki derdini sana açar. 
Kalan ömrümün ve servetimin yarısını feda etmem gerekiyorsa bunu yaparım, 
onu mutlu görmek için hiçbir şeyden çekinmem. O benim hayatım için o 
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kadar gerekli ki... Eğer yaşlılığımda bu meleği yanımda görmezsem, dünyadaki 
insanların en mutsuzu ben olurum, ben huzur içinde ölmek isterim. Benim 
kahrımı uzun yıllar çekecek değil. Ben gidiciyim, Felix zavallı dostum, bunu iyi 
biliyorum. Bu acı gerçeği herkesten saklıyorum, şimdiden niye üzeyim onları. 
Dostum hep o mide bozukluğu! En sonunda hastalığımın sebebini öğrendim: 
Aşırı duygulu bir adam olmam beni bitirdi! Çünkü bütün heyecanlar hemen 
midede etkisini gösteriyor.” Gülümseyerek:  

“Anlaşılan bütün ince ve duygulu adamlar mide hastalığından ölüyorlar!” 
dedim. 

“Gülme, Felix. Bundan daha doğru bir şey olamaz. Derin acılar sinir 
sisteminin çalışmasını artıyor, duyguların fazla çalışması da mideye vuruyor. 
Bu durum devam ederse, önce iştah kapanır, mideye gelen salgılar bozulduğu 
için sindirim düzeni bozulur. Çok geçmeden mide ağrıları başlar, gün geçtikçe 
bu ağrılar sıklaşır. Sonra yenilen şeylere zehir karışmış gibi bütün organlar 
bozulur. Mide çeperi kalınlaşır, midenin alt tarafı sertleşir ve orada insanı 
ölüme götüren bir ur oluşur. İşte ben bu duruma geldim dostum! Sertleşme 
ilerliyor, bu urun büyümesine engel olmak artık mümkün değil! Bak yüzüm 
limon gibi sapsarı, gözlerim kuru, aşırı zayıfım, gün geçtikçe kuruyorum. Ne 
yaparsın, ben bu hastalığın tohumunu göç yıllarından getirdim. O günlerde 
öyle acılar çekmiştim ki! Evlilik, sürgün yıllarımın verdiği acıları dindirebilirdi, 
fakat yaralı ruhumu yatıştırmak yerine yarayı daha da azdırdı. Burada ben ne 
buldum ki? Çocuklarımın sebep olduğu sonu gelmez kaygılar, evin dertleri, 
eski servetimi yerine getirebilmek için çalışmak; para biriktirebilmek için 
karımı pek çok şeyden yoksun bırakırdım, ama bundan ilk acı çeken yine ben 
olurdum. Ama benim dertlerimin en büyüğü bir sır ve bunu ancak sana 
açabilirim. Blanche bir melek ama beni anlamıyor. Çektiğim acılar hakkında 
hiçbir bilgisi yok, üstelik acılarımı hafife alıyor. Ama ben kendisini 
affediyorum. Bak dostum, bunu söylemek hiç hoş değil ama onun kadar 
namuslu olmayan bir kadın beni daha çok mutlu ederdi, kederlerimi 
unutturmak için çareler arar ve tatlı tavırlar takınırdı. Ama böyle şeyler onun 
aklından bile geçmez, çünkü çocuk gibi saf ve cahildir o. Bütün bunlar 
yetmiyormuş gibi, adamlarım da beni çok sinirlendiriyor. O kadar budala 
insanlar ki sanki ben onlarla Fransızca değil de Yunanca konuşuyorum!  

Servetimizi az çok yeniden kazanıp da sıkıntılar azaldığı zaman, hastalık 
artık kendini göstermeye başlamıştı, iştahım kesiliyordu. Sonra da doktor 
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Origet’nin yanlış tedavi uyguladığı o büyük hastalığım meydana çıktı. 
Anlayacağın, artık bugün, altı ay bile ömrüm kalmadı.” 

Kont’u dehşet içinde dinliyordum. Kontes’i gördüğümde kupkuru 
gözlerindeki parlaklık ve sapsarı yüzü dikkatimi çekmişti. Kont’un birtakım tıp 
bilgileri kattığı sızlanmalarını dinler gibi görünüyordum ama yalnız Henriette’i 
düşündüğüm için, onu görmek üzere Kont’u eve doğru götürmeye 
çalışıyordum. 

Eve geldiğimizde Kontes salondaydı. Rahip De Dominis, Jacques’a 
matematik dersi veriyordu, Kontes ise Madleine’e dantel örmesini 
öğretiyordu.  

Oysa eskiden, benim geldiğim günlerde, zamanını bana ayırmak için 
bütün işlerini bırakırdı. Ama aşkım, öylesine derin ve gerçekti ki, geçmişle 
bugün arasındaki bu zıtlığın verdiği acıyı kalbime gömdüm, çünkü Henriette’in 
o melek yüzünde, İtalyan ressamların yaptıkları ermiş kadın tablolarında 
görülen o uğursuz saman renkli kutsal parıltıların yansımasını görüyordum. O 
zaman içimde, ölümün buz gibi soğukluğunu hissettim. Sonra, eskiden 
bakışının, içinde yüzdüğü berrak sudan yoksun kalmış gözlerinin ateşi üzerime 
doğru çevrilince titredim. Yüzünde çektiği üzüntünün oluşturduğu 
değişiklikler vardı ve bunları dışarıdayken fark etmemiştim. Geçen gelişimde 
gözüme çarpan ince çizgiler şimdi derinleşmişti, morumsu şakakları 
çukurlaşmış sanki ateşten yanıyor gibiydi. Gözleri çukura kaçmış, üzgün ve 
etrafı morarmıştı. Henriette üzerinde lekelerin belirmeye başladığı ve içini 
kemiren bir kurt yüzünden vaktinden önce sararan bir meyve gibi bitmişti. 
Benim bütün isteğim ve amacım, mutluluğu onun ruhuna sel gibi dökmek 
olduğu halde, “hayatının serinleyip canlandığı ve cesaretini artırdığı pınara” 
zehir dökmemiş miydim? Gidip yanına oturdum; içinde pişmanlığın ağladığı 
bir sesle:  

“Sağlığınız yerinde mi?” diye sordum. 

Gözlerini gözlerime dikerek: 

“Evet...” dedi. Bana, Jacques’la Madeleine’i göstererek: 

“Benim sağlığım işte bunlar.” 

Madeleine, doğayla yaptığı savaşı kazanmış ve onbeş yaşında olmasına 
rağmen genç bir kadın olmuştu. Gelişmişti, eskiden moraran yanaklarında 
Hint gülünün pembelikleri yeniden belirmeye başlamıştı, her şeye gözünü 
kırpmadan bakan çocuk umursamazlığını kaybetmişti, artık bir kadın gibi 
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gözlerini önüne eğiyordu; davranışları annesine benziyordu. Ciddileşmiş ve 
ağırbaşlı olmuştu, boyu uzamıştı, göğüs bölgesinde hoş kabarıklar belli 
oluyordu. İspanyol kadınını andıran alnı üzerinde saçlarını ikiye ayırmış ve bu 
muhteşem siyah saçlarını daha şimdiden çekici bir biçimde tarayıp süslemişti. 
Ortaçağdaki küçük, güzel ve şirin heykelcikler gibiydi; onların yapıları o kadar 
ince ve narindir ki göz ona bakarken kırılacak diye korkar. Ama sağlıklı oluşu, 
onca çabadan sonra sonunda açmış olan bu çiçek yanaklarına şeftali kadifeliği 
getirmişti. Annesinde olduğu gibi onun da ensesinde ışıkların parladığı incecik 
ayva tüyleri vardı. Madeleine yaşayacaktı: “Ey insan çiçeklerinin en güzelinin 
sevgili tomurcuğu! Tanrı bunu senin gözkapaklarındaki uzun kirpiklere ve bir 
gün anneninkiler gibi olacağı şimdiden belli olan omuzlarının yuvarlaklığına 
yazmıştı.” 

Bu selvi boylu esmer genç kız, Jacques’la; başı fazla büyümüş, vaktinden 
önce gelişen alnı ile kaygı uyandıran bu on yedi yaşındaki çelimsiz delikanlıyla 
bir aykırılık oluşturuyordu. Yorgun ve parlak gözleri vardı Jacques’ın, bu gözler 
derinlerden gelen kalın sesine pek uyuyordu. Bakışları nasıl değişik düşünceler 
anlatıyorsa, sesi de öyle gür ve kalındı. Henriette’in zekâsı, ruhu ve kalbi 
oğluna geçmişti, bunlar keskin bir yaradılış olarak alevleriyle incecik vücudunu 
yakıp kavuruyordu. Çünkü onda, felaketin belli bir süre sonra alıp götürmek 
üzere seçtiği genç İngiliz kadınlarına özgü kırmızı yanak ve dudaklarla, 
bembeyaz bir ten vardı: Aldatıcı sağlamlık! Henriette bana Madeleine’i 
gösterdikten sonra, bir işaretle Jacques’ı gösterdi; rahip De Dominis’in 
karşısında karatahtaya birtakım geometri şekilleri çiziyor ve cebir formülleri 
yazıyordu, çiçekler arasına gizlenmiş bu ölüm manzarası karşısında dehşetten 
ürperdim ve zavallı annenin yaptığı hataya saygı duydum. 

Henriette:  

“Onları böyle gördükçe, içime öyle bir sevinç doluyor ki bütün acılarım 
dağılıp gidiyor, ama onları hasta gördüğüm zaman bütün neşem sönüyor.” 
derken gözleri annelik şefkatiyle parlıyordu. Biraz durduktan sonra: 

“Dostum,” dedi. “Başka sevgilerde aldatılmış olsak bile, mükâfatını 
burada görmüş duygular, yerine getirilerek başarıyla sonuçlanmış görevler, 
başka yerde uğranılan yenilgi ve hayal kırıklığını kapatabiliyorlar. Jacques da 
sizin gibi iyi öğrenim görmüş, bilgi sahibi ve erdemli bir adam olacak; sizin gibi 
o da ülkenin övüneceği bir insan olacak, günün birinde belki de sizin 
yardımınızla ülkeyi yönetecek, çünkü siz çok yüksek bir görevin başına 
geleceksiniz; ama ben oğlumun ilk sevdiklerine bağlı kalmasına çalışacağım. 
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Madeleine’e gelince... Bu sevgili yavrumun daha şimdiden yüceliklerle dolu 
bir kalbi var. Onun içi Alp dağlarının doruğundaki karlar gibi tertemiz ve saf, 
bir kadına yaraşır şekilde fedakâr ve vefalı olacak, onda kadının ince zekâsı 
olacak, vakur ruhu ile Lenoncourt soyuna layık olacak!  

Geçmişte çok dertli olan anneleri ise şimdi çok mutlu, sonsuz, içine hiçbir 
keder karışmayan mutlulukla mutlu... Evet, hayatım dolu ve zengin... 
Görüyorsunuz ya, Tanrı sevinç çiçeklerimi, günahsız sevgilerin bağrında 
açtırıyor, tehlikeli bir eğilimin beni sürüklediği sevgilere de üzüntü ve keder 
katıyor.” Rahip sevinçle:  

“Güzel!” diye bağırdı. “Bay Vikont bu konuyu artık benim kadar biliyor.”  

Jacques, dersi anlatmasını bitirirken hafifçe öksürdü. 

Kontes heyecanlanarak: 

“Bugünlük bu kadar yeter Aziz Peder, kimya dersini de vermeyin.”  

Hatıralarıma hakaret edercesine gözlerini bana doğru çevirerek, okşayıcı 
fakat vakur bir anne keyfiyle kendini oğluna öptürdükten sonra: 

“Hadi git ata bin Jacques, dikkatli ol yavrum.” dedi.  

Oğlunun arkasından uzun uzun bakarken: 

“Sorduğuma cevap vermediniz, bir ağrınız sızınız var mı?” dedim. 

“Evet, bazen karnımda. Eğer Paris’te olsaydım, mide iltihabı olmak 
şerefine erişirdim, şimdi bu hastalık moda oldu.”  

Madeleine:  

“Annemin midesi çok ağrıyor, hem de sık sık ağrıyor.” dedi.  

Kontes bana dönerek alaycı bir tavırla: 

“Ah! Demek sağlığım seni ilgilendiriyor öyle mi?” dedi. 

Madeleine, bu sözlerin altındaki ince alayı sezdiği için şaşırmıştı; bir 
annesine baktı, bir bana. Gözlerimi salonu süsleyen gri ve yeşil renkli 
kanepenin üstündeki yastığa dikmiş, bu yastığa işlenmiş pembe gülleri 
sayıyordum. 

“Çekilmez bir durum bu...” diye kulağına fısıldadım. 

“Bu duruma ben mi neden oldum?” dedi. 

Sonra, kadınların intikam alışlarını süslemek için kullandıkları zalim ve 
neşeli tavırla bana baktı. Sesini yükselterek: 
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“Sevgili çocuk; günümüzün tarihini bilmiyor musunuz siz? Fransa ile 
İngiltere arasındaki düşmanlığın devam ettiğinin farkında değil misiniz? 
Madeleine bile bunu bilir; iki ülkeyi engin, soğuk, fırtınalı bir denizin ayırdığını 
bilir.”  

Beni içlerine çiçek doldurmak zevkinden yoksun bırakmak için olacak, 
ocağın üzerinde duran vazolar kaldırılmış, yerlerine şamdanlar konmuştu.  

O vazoların daha sonra odasında olduğunu gördüm. 

Uşağım gelmişti, ona emirlerimi vermek için dışarı çıktım.  

Bana bazı eşyalar getirmişti, bunları odama koymak istedim.  

Kontes:  

“Yanlış odaya gitmeyin Felix, teyzemin odasında artık Madeleine yatıyor, 
sizin odanız Kont’un odasının üstündeki.” dedi.  

Suçlu olduğumu biliyordum ama yine de bir kalp taşıyordum. Bütün bu 
sözler kalbimin en can alacak yerlerine hançer gibi saplanıyordu. Henriette 
vurmak için kalbimin en duygulu noktalarını soğukkanlılıkla seçiyordu. Manevi 
acıların kesin bir ölçüsü yoktur, bu acılar herkeste bir değildir, ruhların 
inceliğine göre değişir. Kontes bu acıları son haddine kadar yaşamıştı, işte bu 
yüzden, en iyi kadın, eskiden ne kadar iyi kalpli olduysa, şimdi o kadar zalim 
olacaktır. Yüzüne doğru baktım, başını önüne eğdi. Bana verilen yeni odama 
gittim; her şeyi beyaz ve yeşil renkli olan hoş bir odaydı. 

Orada hüngür hüngür ağlamaya başladım. Henriette ağladığımı duymuş, 
elinde bir çiçek buketi ile geldi. 

“Henriette, en hoş görülebilecek bir kusuru bağışlamayacak mısınız?” 
dedim. 

“Bana artık Henriette diye hitap etmeyin. Henriette yok artık, o zavallı 
kadın artık yaşamıyor. Fakat, Bn. De Mortsauf’u, sizi dinleyecek, sizi sevecek 
fedakâr bir dost olarak, ne zaman isterseniz bulabilirsiniz. Sonra konuşuruz 
Felix. Eğer bana karşı hâlâ sevginiz varsa, bırakın da sizi görmeye alışayım. 
Sonra, kelimeler kalbimi pek o kadar parçalamaz olunca, biraz cesaretim 
gelince, evet o zaman, ancak o zaman konuşuruz.” 

Bana Indre’i göstererek: 

“Şu vadiyi görüyor musunuz? Bana acı veriyor ama onu hep seviyorum.” 
dedi.  
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“Ah! Tanrı İngiltere’nin de, bütün İngiliz kadınlarının da belasını versin! 
Kral’a istifamı verip, bağışlanmış olarak burada öleceğim.” 

“Hayır, siz o kadını sevin! Henriette artık yok, bu bir oyun değil, gerçek 
olduğunu göreceksiniz.” 

Bu son sözü söylerkenki tavrı yarasının ne kadar derin olduğunu 
gösteriyordu. Dışarı çıktı, ben de arkasından fırladım ve yolunu kestim. 
Kendisine:  

“Demek artık beni sevmiyorsunuz, öyle mi?” dedim. 

“Bana ötekilerin yaptıkları kötülüklerin toplamından daha fazlasını 
yaptınız! Bugün daha az acı çekiyorum, demek ki, sizi daha az seviyorum. Ama 
şu var ki İngiltere’de ‘Ne hiçbir zaman, ne de daima!’ derler. Biz burada 
‘Daima!’ diyoruz. Ölçülü olun, acımı çoğaltmayın. Eğer siz acı çekiyorsanız, 
düşününüz ki ben bu halimle hâlâ yaşıyorum.” 

Avucumun içinde tuttuğum soğuk, hareketsiz, fakat nemli elini elimden 
çekti ve gerçekten korkunç olan bu sahnenin yaşandığı koridoru bir ok gibi 
geçerek kaçtı. Kont akşam yemeğinde bana önceden aklıma gelmeyen bir 
işkence hazırlamış: 

“Markiz Arabelle Dudley Paris’te değil demek!” dedi. 

“Değil!..” cevabını verirken kıpkırmızı oldum. 

Kont sözüne devam ederek: 

“Tours’a gelmiş olabilir mi?” dedi. 

Biraz sinirlenerek: 

“Kocasından boşanmış değil, İngiltere’ye dönebilir. Dönerse kocası çok 
sevinir” dedim. 

Bn. de Mortsauf farklı bir ses tonuyla: 

“Çocukları var mı?” diye sordu 

“İki oğlu var.” dedim. 

“Neredeler?” 

“İngiltere’de, babalarının yanında...” 

“Haydi Felix, açıkça söyle, anlattıkları kadar güzel mi?”  

Kontes:  
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“Böyle bir soruyu nasıl sorabiliyorsunuz? Sevilen kadın bütün kadınların 
en güzeli değil midir?” diye bağırdı. 

Karşılıksız bıraktığı bir bakışla kendisine bakarak gururla: 

“Evet, daima öyledir” dedim.  

Kont: 

“Ne mutlu sana, evet siz mutlu bir çapkınsınız. Ah! Gençliğimde ben de 
böyle bir kadını elde etseydim deli olurdum!” 

Bn. de Mortsauf bakışıyla Madeleine’i babasına göstererek: 

“Yeter!” dedi. 

Tekrar genç tavırları takınmak hoşuna giden Kont: 

“Ben çocuk değilim!” dedi.  

Sofradan kalktık, Kontes beni alıp taraçaya götürdü ve orada yalnız 
kalınca bağırarak: 

“Nasıl olur! Bir erkek uğruna çocuklarından vazgeçen kadınlar da mı var? 
Servetten, toplum hayatından, hatta öteki dünyadaki sonsuz mutluluktan bile 
vazgeçilebilir, ben bunu anlarım! Ama ya çocuklar? Çocuklarından yoksun 
kalmak!” 

“Evet, var. Hatta bu kadınlar vazgeçebilecekleri daha çok şeye sahip 
olmak isterler, onlar her şeyden seve seve vazgeçerler, her şeylerini 
verirler...” 

Dünya Kontes için altüst oldu, düşünceleri birbirine karıştı. Aşkın bu 
kadar büyük olabilmesi, mutluluğun bu kadar alçaklık ve fedakârlığın bedelini 
vereceğini tahmin ederek, isyan eden etinin çığlıklarını benliğinde duyarak, 
boşa geçmiş hayatını düşününce sersemledi. Evet, korkunç bir kuşku anı 
geçirdi; fakat sonra bu bunalımı yenerek vakarla ve tertemiz ruhuyla eski 
haline döndü. 

Gözlerinden yaşlar akarak: 

“Öyleyse o kadını çok sevin Felix!” dedi. “Mutlu bir kardeşim olacak o 
benim. Eğer hiçbir zaman burada bulamayacağınız şeyi, benden artık 
alamayacağınız şeyi o size veriyorsa, bana yaptığı kötülükleri bağışlıyorum. 
Haklısınız, sizi sevdiğimi ben size hiçbir zaman söylemedim, hiçbir zaman da 
sizi insanların bu dünyada sevdikleri gibi sevemedim. Fakat onun içinde analık 
duygusu yoksa gerçekten nasıl sevebilir?” 
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“Sevgili, kutsal kadın, bu kadar heyecanlı olmasaydım sana 
anlatabilirdim. Sen o kadından çok daha yükseklerde zaferle kanat çırparak 
uçuyorsun, o bir yeryüzü kadını, cennetten kovulanların bir kızı, sense 
göklerin kızı, tapılan meleksin! O benim ancak etime sahip, ama sen bütün 
kalbime sahipsin; o da bunu biliyor, bundan dolayı da büyük bir acı çekiyor, 
senin yerinde olabilmek için en korkunç acılara katlanmaya hazır. 

Fakat hiçbir şeyin değişmesine imkân ve ihtimal yok. Ruhum senin! 
Düşüncelerim, temiz aşkım senin! Gençliğim ve yaşlılığım senin! Geçici 
ihtiraslarımın arzuları ve zevkleri onun! Bütün genişliği ile varlığımın hatıraları 
sana! En derin unutmuşluk ona!” 

“Dostum söyleyin; bunları söyleyin bana, söyleyin!” 

Gidip bir sıraya oturdu ve gözlerinden yaşlar boşandı. 

“Namusluluk, dürüstlük, analık aşkı yanlış şeyler değilmiş demek Felix! 
Ah! Yaralarımın üzerine bu merhemi sürün! Beni sizinle birlikte uçmak 
istediğim göklere yükseltecek olan bu sözleri tekrar söyleyin! Beni bir bakışla, 
kutsal bir sözle kutsayın, iki aydan beri çektiğim acılar için sizi bağışlarım!” 

“Henriette, hayatımızın bazı sırları var ve siz bunları bilmiyorsunuz. Size 
rastladığım zaman, insanın yaradılışından gelen arzuları duygunun 
susturabileceği bir yaştaydım. Fakat ölmek üzere olduğum zaman bile hatırası 
beni ısıtacak olan birçok olaylar bu dönemin artık bitmekte olduğunu size de 
göstermiştir. Sizin başarınız, hep bu dönemin sessiz zevklerini uzun zaman 
sürdürmek oldu. Karşılığı olmayan bir aşk arzuların şaha kalkmasıyla devam 
eder; sonra öyle bir an gelir ki, size hiçbir bakımdan benzemeyen biz 
erkeklerde her şey bir acı olur. Biz öyle bir güce sahibiz ki, ondan 
vazgeçemeyiz, geçersek artık erkek olmaktan çıkarız. Kendisini besleyecek 
gıdadan yoksun kalan kalp kendi kendini yemeye başlar, öyle bir bitkinlik 
duyar ki, ölüm değildir, fakat ölümden önce gelen bitkinliktir. Tabiat uzun 
zaman aldatılamıyor; en küçük bir arızanın meydana çıkmasıyla deliliğe 
benzeyen bir irade ve inat içinde uykudan uyanıyor. Hayır, ben sevmedim, 
fakat çöl ortasında susadım.” 

Bana vadiyi göstererek acı acı: 

“Çöl!” dedi sonra: 

“Ne güzel mantık yürütüyor! Ne ince ayrıntılar! Sevgisine sadık olan 
insanlar bu kadar zekâ gösteremezler!” 
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“Henriette, gelişigüzel kullanılmış birkaç deyim için birbirimizle kavga 
etmeyelim. Hayır, ruhumda bir değişiklik olmadı, fakat duygularıma hâkim 
olmadım. Sevilenin sadece sen olduğunu o kadın iyi biliyor. 

Hayatımda ikinci derecede bir yeri var, bunu biliyor ve buna katlanıyor. 
Bir fahişe nasıl terk edilirse onu o şekilde her an terk edebilirim” dedim. 

“O zaman ne olacak?” 

Henriette’i şaşırtacağını sanarak: 

“O zaman kendisini öldüreceğini söyledi” dedim. 

Fakat Henriette bu sözümü duyunca, bildirdiği düşüncelerden daha 
anlamlı olan, hor gören bir gülümseme dudaklarında belirdi. Ben de: 

“Ruhum benim, eğer o kadına nasıl direndiğimi, onun beni baştan 
çıkarmak için neler yaptığını bilseydin anlardın ki, o tehlikeli ve öldürücü...” 
dedim.  

“A, evet öldürücü!” dedi. “Size çok güvendim! Sandım ki bir rahibin 
hayatına uyguladığı...” 

Burada sesine iğneleyici bir hava katarak: 

“...B. de Mortsauf’un gösterdiği erdemi sizin de göstereceğinizi 
sanmıştım.” 

Biraz durduktan sonra: 

“Her şey bitti artık. Size çok şey borçluyum dostum, çünkü bedenimin 
alevlerini söndürdünüz. Yolun en zor bölümü aşıldı, yaşlılık dönemi 
yakınlaşıyor, işte ağrılarım başladı yakında hasta bir kadın olacağım; artık size 
lütuflar yağdıran parıltılı melek olamam. Leydi Arabelle’e sadık kalınız. Sizin 
için özenle büyüttüğüm Madeleine kimin olacak?” 

“Zavallı Madeleine! Zavallı Madeleine!” 

Bir nakarat gibi bu sözleri tekrarlıyordu. “Anne, Felix’e iyi 
davranmıyorsun, deyişini bir duysaydın! Sevgili yavrum...” 

Ağaçlar arasından süzülen güneşin ılık ışıkları altında yüzüme baktı; yıkıntı 
haline gelen aşkımızın hatıralarına karşı bir acıma duyarak, yeniden o tertemiz 
geçmişimizi düşünmeye başladı. Ben de, o da geçmişimizi düşünüyorduk. 
Hatıralarımızı yeniden yaşıyorduk. Gözlerimiz vadiden tarlalara, 
Clochegourde’un pencerelerinden Frapesle’e gidiyor, bu hülyayı hoş kokular 
saçan buketlerimizle, arzularımızın romanlarıyla dolduruyorduk. Bu, onun son 
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şehveti oldu; dindar bir ruhun saflığıyla tadılan bir şehvet... Bu sahne bizim 
için çok yüceydi ve ikimizi de aynı üzüntüye boğmuştu.  

Sözlerimin doğruluğuna inandı ve kendisini yükselttiğim yerde yani 
göklerde gördü. 

“Dostum, Tanrı’nın sözüne uyuyorum, çünkü bütün bunların böyle 
olmasını o istedi.” 

Bu sözde ne kadar derin bir anlam olduğunu ancak daha sonra anladım. 
Taraçalardan yukarıya ağır ağır çıktık. Koluma girdi, olanlara boyun eğmiş bir 
tavırla bana yaslandı, içi kan ağlıyordu ama yarasına bir merhem sürülmüştü. 
“Hayat böyledir işte. Çektiği çileleri hak etmek için B. de Mortsauf ne suç 
işledi ki? Bu durum bize, bu dünyadan sonra daha iyi bir dünyanın var 
olduğunu ispat eder. Doğru yolda yürüdükleri için yakınanların vay hallerine!” 
dedi. 

Sonra hayatın anlam ve değerini o kadar güzel değerlendirmeye ve onun 
değerini çeşitli yönlerden o kadar derin bir şekilde incelemeye koyuldu ki, bu 
kesin hesaplardan kendisinin bu dünyadaki her şeye karşı derin bir tiksinti 
duyduğunu tamamen anladım. Dışarıya inen taş merdivene gelince kolumu 
bıraktı ve şu son cümleyi söyledi: 

“Eğer Tanrı bize mutluluk duygusunu ve zevkini verdiyse, bu dünyada 
dert ve acıdan başka bir şey bulmamış olan günahsız ruhları koruması 
gerekmez mi? Bu mutlak bir gerçektir, ya Tanrı yoktur ya da hayatımız acı bir 
şakadır.” 

Bu son sözleri söyledikten sonra hızla içeri girdi ve kendisini kanepenin 
üzerinde, Aziz Pavlus’u yere seren sesle çarpılmış bir hal içinde uzanmış 
buldum. 

“Neyiniz var?” dedim. 

“Namusluluk ne demektir artık bilmiyorum ve namuslu olup olmadığımı 
fark edemiyorum!” dedi. 

Bu sözlerin yankısını uçuruma atılmış bir taşın çıkardığı ses gibi 
dinleyerek, her ikimiz de taş kesilmiş gibi kaldık.  

Sonra Henriette: 

“Eğer ben hayatımda aldandıysam demek ki öbür kadın haklı!” dedi. 

Böylece son mutluluğundan sonra son savaşı başladı. Kont geldiği zaman, 
şikâyet etmek hiç âdeti olmadığı halde sağlığından şikâyet etti. Neresinin 
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ağrıdığını açık olarak söylemesini kendisinden rica ettim, fakat açıklama 
yapmak istemedi ve beni birbirinden doğan pişmanlıklar içinde bırakarak 
yatmaya gitti. 

Madeleine annesiyle birlikte gitti, o günkü şiddetli heyecanları yüzünden 
annesinin birkaç kere kustuğunu ertesi gün ondan öğrendim. 

Kendisi için hayatımı vermek isterken onu işte ben öldürüyordum. 

Beni tavla oynamak zorunda bırakan B. de Mortsauf’a: 

“Sayın Kont, Kontes’in çok ciddi şekilde hasta olduğunu sanıyorum. 
Henüz kurtarılması mümkündür. Origet’yi çağırın ve onun söylediklerine 
uymasını kendisinden rica edin.”  

Sözümü keserek: 

“Origet’yi mi? Hayır! Hayır! O beni az kalsın öldürecekti. Carbonneau’yu 
çağırtırım” dedi. 

O hafta ve özellikle ilk günlerde her şey benim için azap, kalpte felç 
başlangıcı, gururda kırılma, ruhta bir yara oldu. Bu boşluğun dehşetini insanın 
anlaması için, eskiden her şeyin, bakışların ve iç çekişlerin merkezi, hayatın 
özü, herkesin ışığını çektiği merkez olmuş olması gerekir. Orada her şey 
aynıydı, ama kendilerini canlandıran ruh, bir alevin üflenerek söndürülmesi 
gibi sönmüştü. Şu korkunç gerçeği anladım ki; âşık olan insanların aşk 
bittikten sonra birbirlerini görmemeleri gerekiyor.  

Bir zamanlar neredeyse bir Kral olduğunuz yerde şimdi bir hiç olmak! 
Hayatın neşeli ışıklarının parladığı bir yerde ölümün sessiz soğukluğunu 
bulmak! Bu karşılaştırmaları yapmak insanı bitiriyor. Kısa bir süre sonra 
gençliğimin karardığı yılları, hiçbir mutluluğu tatmadığım o günleri bile 
özleyecek duruma geldim. O kadar derin bir ümitsizliğe düşmüştüm ki, Kontes 
sanırım buna üzüldü. Bir gün akşam yemeğinden sonra hepimiz su kenarında 
geziniyorduk, beni affetmesi için son bir çaba harcadım. 

Jacques’tan kız kardeşini ileriye doğru götürmesini rica ettim, Kont’u 
arkada yalnız bıraktım ve Kontes’i ırmaktaki kayığın olduğu yere götürdüm. 

“Henriette” dedim. “Lütfen tek bir söz söyleyin, yoksa kendimi Indre’e 
atarım. Yaptığım suç, evet bu doğru, fakat şimdi en derin bağlılığını gösteren 
köpek gibi yapıyorum. Onun gibi dönüyorum, onun gibi utanç içinde 
dönüyorum, eğer kötülük yaparsa köpek cezalandırılır, fakat kendisine vuran 
ele o tapar. Bana vurun, fakat kalbinizi bana geri verin.” 
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“Zavallı çocuk! Siz benim her zaman için oğlum değil misiniz?” dedi. 

Koluma girdi ve konuşmadan Jacques’la Madeleine’in yanlarına geldi, 
beni Kont’la bıraktı ve çocuklarıyla birlikte tarlalardan geçerek 
Clochegourde’a döndü. Kont komşuları hakkında bana siyasetten konuşmaya 
başladı. 

Kont’a: 

“Dönelim, başınız açık, akşamın serinliği size dokunabilir” dedim. 

Asıl amacımı anlamayarak: 

“Siz benim halime acıyorsunuz, sevgili Felix. Karım beni hiçbir zaman 
avutmak istememiştir, belki de bunu bilerek yapıyor” dedi. 

Kontes eskiden beni hiçbir zaman kocasıyla yalnız bırakmazdı; şimdi gidip 
kendisini bulmak için bahaneler uydurmak zorunda kalıyordum. 

Çocuklarıyla beraberdi ve Jacques’a tavla kurallarını öğretiyordu. Onun 
çocuklarına gösterdiği sevgiyi hep kıskanan Kont:  

“İşte beni hep bunlar yüzünden ihmal ediyor! Kocalar hep altta kalırlar, 
sevgili Felix. En namuslu kadın bile kocasına göstermesi gereken sevgisinden 
çalmak için bir çare bulur.” dedi.  

Kont, oğlunu çağırdı: 

“Jacques, buraya gel!” 

Jacques gitmek istemediği için nazlandı. 

Annesi onu hafifçe iterek: 

“Baban seni istiyor, git oğlum!” dedi. 

Bazen, gerçek durumunun ne olduğunu görebilen yaşlı adam: 

“Çocuklarım beni, ben emredince seviyorlar!” dedi. 

Henriette, başını güzel Ferroniere tarzında düzenlemiş olan Madeleine’in 
saçlarını okşayarak: 

“Zavallı kadınlara karşı haksız davranmayın beyefendi. Hayat kendileri 
için her zaman kolay taşınır bir yük değildir ve belki de bir ananın namuslu 
olması çocukları yüzündendir.” 

Mantıklı konuşacağı tutan Kont: 

“Sevgilim, bu söylediğinden; çocukları olmasa kadınlar namuslu 
olmazlardı ve kocalarını bırakıp gidiverirlerdi, anlamı çıkıyor...” dedi. 

Kontes kalktı Madeleine’i alıp dışarı çıktı. Kont bana:  
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“İşte evlilik denen şey budur dostum!” dedi. Sonra oğlunu elinden 
tutarak karısının arkasından taş merdivene kadar geldi ve karısına öfkeyle 
bakarak: 

“Böyle ayrılıp gitmekle yanlış konuştuğumu mu anlatmaya çalışıyorsun?” 
dedi. 

Henriette çökmüş bir sesle ve bana bir suçluymuşum gibi bakıp, kocasına: 

“Tam tersine beni korkuttunuz!” dedi. “Düşünceniz bana korkunç bir acı 
veriyor. Eğer kendini çocuklarına ve kocasına feda etmek değilse namus başka 
nedir?” 

Kont, kurbanının kalbi üzerine her heceyle yeni bir yumruk vurur gibi:  

“Ken-di-ni fe-da et-mek!” dedi. “Peki, çocukların için feda ettiğin şey 
nedir? Benim için feda ettiğin nedir? Söyle! Cevap verecek misin? Burada 
neler oluyor? Sen ne demek istiyorsun?” 

Kontes: 

“Beyefendi, Tanrı emri olduğu için mi sevilmek hoşunuza gider, yoksa 
karınızın kendisi namuslu olduğundan dolayı onu namuslu görmek mi?” dedi. 

Ben de heyecanlı bir sesle: 

“Hanımefendi haklı!” dedim. Artık iyice kaybolmuş bütün ümitlerimi bu 
seste toplamış ve en derin acımla söylemiştim. Arslan kükreyince her şeyin 
susması gibi boğuk ses tonuyla araya girmem bu iki kalpte yankılar uyandırdı 
ve kavgayı birden yatıştırdı. 

“Evet aklın bize sunduğu en güzel ayrıcalık, mutlulukları kendi eserimiz 
olan ve kendilerini bir çıkar ya da görev sebebiyle değil, tükenmeyen ve içten 
gelen bir sevgiyle mutlu ettiğimiz kimselere dürüstlüğümüzü ve namusumuzu 
sunmaktır.” dedim. 

Henriette’in gözlerinde bir damla yaş parladı. 

“Sayın Kont, eğer bir kadın toplumun kendisine emrettiği duygulara ters 
olan bir duyguya kapılırsa, çocuklarına ve kocasına kendisini feda ederek 
boğduğu duygu ne kadar coşkun ve karşı konulmaz ise, kendisinin namus ve 
dürüstlüğü de o derece büyük olur.”  

Hem ıslak, hem ateş gibi bir el elimin üzerine kondu ve sessizce elime 
bastırdı, Kont: 

“Felix, senin güzel bir kalbin var!” dedi ve kolunu karısının beline zarif bir 
şekilde dolayıp onu yavaşça kendisine çekti: 
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“Layık olduğundan daha fazla sevilmek isteyen zavallı bir hastayı affedin 
sevgilim” dedi. 

Henriette başını Kont’un omzuna koyarak: 

“Cömertlik ve hoşgörüyle dolu olan kalpler var” dedi. Kont bu cümleyi 
kendisi için söylenmiş sandı. 

Bu yanlışlık üzerine Henriette tuhaf bir şekilde titredi, tarağı düştü, saçları 
dağıldı, yüzü sarardı; kendisini tutmakta olan kocası onun bayılacak hale 
geldiğini görünce kızını kaldırır gibi kendisini kaldırdı ve salondaki kanepeye 
götürüp yatırdı. 

Henriette elimi elinde tutuyordu. Görünüşte o kadar basit fakat ruh 
acılarından dolayı o kadar korkunç olan bu sahneye ait sırrı ancak bizim 
bildiğimizi bana belki de bu şekilde söylemek istiyordu. 

Kont’un bir bardak portakal suyu içmek için bizi yalnız bıraktığı bir anda 
yavaş sesle: 

“Size haksızlık ettim” dedi. “Sizi her şeye razı olarak kabul etmek yerine, 
ümitsizliğe sürüklediğim için size karşı bin kere suçluyum. Sevgilim, siz 
değerini ancak benim anlayabileceğim sonsuz bir iyilik sahibisiniz. Evet, 
biliyorum, sevgiden gelen iyilikler vardır. İyi olmak konusunda insanların 
birçok sebepleri ve tarzları olur: İnsanlar, hor görüldükleri için, hevese 
kapıldıkları için, çıkarları olduğu için, yumuşak yaradılışlı oldukları için iyidirler; 
fakat siz şimdi mutlak bir iyilik gösterdiniz dostum.” 

“Eğer öyle ise, sahip olduğum her şeyi bana siz kazandırdınız. Sizin 
eseriniz olduğumu artık unuttunuz mu?” dedim. 

Kont’un döndüğü sırada: 

“Bu söz bir kadının mutlu olması için yeter.” dedi. 

Henriette ayağa kalkarak: 

“Şimdi daha iyiyim, dışarıya çıkıp hava almalıyım.” dedi. 

Hep birlikte taraçaya indik. Akasyaların çiçekleri dökülmemişti, her tarafı 
güzel bir koku sarmıştı. Henriette sağ koluma girmişti, kolumu kalbinin üstüne 
bastırıyor ve böylece sanki içindeki acı düşünceleri anlatıyordu. Fakat 
kendisinin de söylediği gibi, bunlar sevdiği acılardı. Kuşkusuz ki, benimle yalnız 
kalmak istiyordu, ama kadın kurnazlıklarına alışık olmadığından, çocuklarıyla 
kocasını uzaklaştırmak için bir çare bulamıyordu. Bu yüzden o, kalbini kalbime 
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açıp içindekileri dökebileceği bir anı nasıl yakalayabilirim diye düşünürken, biz 
şundan bundan konuşup duruyorduk. 

Sonunda akşamın güzelliğinden yararlanarak:  

“Arabayla, çoktandır dolaşmadım. Beyefendi rica ederim, emir verin de 
gidip biraz dolaşayım” dedi. 

Akşam duasından önce konuşmamızın imkânsız olduğunu biliyor ve 
Kont’un tavla oynamak istemesinden korkuyordu. 

Bu çiçek kokularıyla dolu ılık taraça üzerinde kocası yattıktan sonra 
benimle beraber olabilirdi, ama arasından sevda ışıkları süzülen bu ağaçlar 
altında benimle yalnız kalmaktan, gözlerimizin çayırlar arasından Indre’in 
akışını gördüğü bu taraçanın parmaklıkları boyunca dolaşmaktan belki de 
korkuyordu. Kubbeleri loş ve sessiz büyük bir kilise insanı nasıl duaya 
çağırırsa, ay ışığıyla aydınlanan, hoş kokularla dolu ve ilkbaharın hafif 
gürültüleriyle hareketli ağaçlar da vücudu zerrelerine kadar sarsar, iradeyi 
gevşetir. Yaşlıların arzularını yatıştıran açık hava ve doğa, genç kalplerin 
duygularını harekete geçirir; bunu biliyorduk! Çanın iki kere vurması dua 
zamanının geldiğini bildiriyordu. Kontes hafifçe titredi. 

“Sevgili Henriette, ne oldu neyin var?” dedim. 

“Henriette artık yok. Onu diriltmeyin; o çok şey isterdi, türlü türlü 
hevesleri vardı. Şimdi, Tanrı’nın size bildirdiği sözle, erdemi daha da 
güçlenmiş bir dostunuzum, sakin bir dost. Bunları daha sonra konuşuruz, dua 
zamanını kaçırmayalım, bugün dua okuma sırası bende” dedi. 

Kontes hayatın verdiği acılara karşı Tanrı’dan yardım dilerken sözlerini 
öyle içten ve değişik sesle söyledi ki, bu yalnız benim değil başkalarının da 
dikkatini çekti. Arabelle ile buluşmam gerektiğini unutmamın getirdiği can 
sıkıcı durumu önceden sezmiş gibiydi. 

Kont beni salona götürürken: 

“Atlar hazır olana kadar üç el tavla oynayacak zamanımız var. Siz karımla 
dolaşırsınız, ben yatacağım.” 

Bütün tavla oyunlarımız gibi bu da gürültülü oldu. Kontes kendi 
odasından, ya da Madeleine’in odasından kocasının sesini duymuş. Salona 
döndüğü zaman Kont’a: 

“Ev sahipliğini çok kötüye kullanıyorsunuz!” dedi. 
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Kendisine şaşkın şaşkın baktım, onun bu sert tavırlarına hiç 
alışamamıştım. Eskiden beni Kont’un zalimliklerinden kurtarmaya çalışmazdı, 
acılarını kendisiyle paylaştığımı ve kendisine olan aşkımdan dolayı bunlara 
sabırla katlandığımı görünce mutlu olurdu. 

Kulağına eğilip: 

“Sizin, ‘Zavallı sevgilim! Zavallı sevgilim!’ diye fısıldadığınızı yeniden 
duymak için hayatımı verirdim!” dedim. 

Hatırlatmak istediğim anları hayalinde canlandırınca başını önüne eğdi; o 
durumdayken bakışları bana doğru kaydı. Bu bakışta, kalbinin en küçük 
hareketlerinin bir başka aşkın en derin zevklerine tercih edilişini gören kadının 
sevinci vardı. 

O zaman bu harekete her uğrayışımda olduğu gibi duygularımın 
anlaşıldığını görerek kendisini affettim. Kont kaybediyordu ve oyunu 
bırakabilmek için yorgun olduğunu söyledi, biz de arabayı beklerken 
çimenliğin etrafında dolaşmaya çıktık. 

Kont bizi yalnız bırakır bırakmaz yüzüm öyle bir sevinçle parladı ki, Kontes 
şaşkın ve merak dolu bir bakışla benden bunun sebebini öğrenmek istedi. 

“Henriette yaşıyor ve beni hâlâ seviyor. Beni sadece kalbimi kırmak için 
yaralıyorsunuz; öyleyse ben bundan sonra da mutlu olabilirim!” dedim. 

Dehşete düşmüş bir halde: 

“Kadın olarak benden bir parça kalmıştı, siz şu anda onu da yok 
ediyorsunuz. Hak ettiğim bu dert ve acıya dayanma gücünü bana verdiği için 
Tanrı’ya şükürler olsun. Evet, sizi hâlâ çok seviyorum, günahkâr olacaktım, o 
İngiliz kadın bana düşeceğim uçurumu aydınlattı.” dedi. 

Bu sırada arabaya bindik, arabacı emir bekledi. 

“Büyük caddeden Chinon yoluna gidiniz. Dönüşte Charlemagne 
topraklarından, Sache yolundan gelirsiniz.” 

Telaşla: 

“Bugün günlerden ne?” diye sordum. 

“Cumartesi.” 

“Bu yoldan gitmeyelim hanımefendi. Cumartesi akşamı yol Tours’a tavuk 
ve yumurta satmaya giden insanlarla doludur. Mal yüklü arabalarıyla 
karşılaşırız.” 
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Henriette arabacıya bakarak: 

“Siz dediğim gibi yapın!” dedi. 

Her ikimiz de ses tonlarımızdaki en küçük değişikliği bile çok iyi bildiğimiz 
için, hiçbir heyecanımızı birbirimizden gizleyemezdik. Henriette her şeyi 
anlamıştı. 

Hafif alaylı bir sesle: 

“Tavuk ve yumurta satanları düşündüğünüz için bu geceyi seçmediniz. 
Leydi Dudley Tours’da. Yalan söylemeyin, sizi buraya yakın bir yerde bekliyor” 
dedi. 

Bana şöyle bir baktı ve arkasından: 

“Yok, bugün günlerden neymiş? Yok, yumurtacılarmış! Yok, onların 
arabalarıymış! Eskiden gezmeye çıktığımız zaman hiç böyle şeyler düşünür 
müydünüz?” 

Şaşırıp kalmıştım, sadece: 

“Bu düşünceler Clochegourde’da her şeyi unuttuğumu gösteriyor” 
diyebildim. 

O ise üsteledi: 

“Sizi bekliyor mu?” 

“Evet” 

“Saat kaçta?” 

“On birle on iki arasında.” 

“Nerede?” 

“Kırlarda” 

“Aldatmayın beni, ceviz ağacının altında değil mi?” 

“Kırlarda” 

“Oraya gideceğiz, onu göreceğim...” dedi. 

Bu sözleri duyunca hayatıma kesin olarak durmuş gözüyle baktım. 

Bir an içinde Leydi Dudley ile kesin olarak evlenmeye karar verdim. 
Böylece, duygulu yaratılışımı tüketmiş ve meyve çiçeklerine benzeyen bu hoş 
incelikleri bu kadar sık darbelerle yok etmek tehlikesini gösteren bu acı savaşa 
son vermiş olacaktım. Surat asıp suskun kalmam Kontes’i yaraladı. Onun ne 
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kadar yüce bir kadın olduğunu daha tam olarak anlayamamıştım. O altın 
sesiyle 

“Bana kızmayın sevgilim, bu benim cezam.” dedi. 

Elini kalbinin üzerine basarak ekledi: 

“Burada sevildiğiniz gibi siz hiçbir zaman sevilmeyeceksiniz. Ben size 
açıkça söylemedim mi? Markiz Dudley beni kurtardı. Lekeler ve kirler onun 
olsun, kendisini bunlar için kıskanmıyorum. Meleklerin şanlı aşkları benim! Siz 
buraya geldiğinizden beri çok geniş, sonsuz alanlar aştım. Hayat hakkında 
yargımı verdim. Ruhu yüceltirseniz, onu yaralamış olursunuz, ne kadar 
yükseğe çıkarsanız o kadar az sevgiye rastlarsınız. Vadide acı çekeceğinize, 
göklerde acı çekersiniz. Kaba bir çobanın attığı oku kalbinde taşıyarak uçan bir 
kartal gibi havalarda acı çekersiniz. Gökle yeri birleştirmenin mümkün 
olmadığını bugün anlıyorum. Evet, yüce bölgede yaşamak isteyen kendini 
ancak Tanrı’ya verebilir. O zaman ruhumuzun bütün yeryüzü şeylerinden 
sıyrılması gerekir. İnsan dostlarını, çocuklarını sevdiği gibi sevmelidir; onlar 
için, kendisi için değil! Bencillik, felaketler ve kederler doğurur. Benim kalbim, 
kartalın yükseldiği yerden daha yükseklere çıkacak; orada beni hiçbir zaman 
aldatmayacak olan bir aşk var. Yeryüzündeki hayata gelince; bu hayat, 
zevklerin bencilliğini, içimizde bulunan meleğin maneviyatına üstün kılar ve 
bizi çok aşağılara düşürür. Aşkın bize verdiği zevkler korkunç fırtınalıdır; biz bu 
zevkleri, sinirleri bozan ve ruhu paramparça eden tasalarla öderiz. Bu 
fırtınaların koptuğu denizin kıyısına kadar geldim, bunları çok yakından 
gördüm, bu fırtınalar çok defa bulutlarıyla beni sardı. Dalgalar her zaman 
ayaklarımın önüne gelince kırılmadı, onların kalbimi donduran haşin 
kucaklamasını da duydum; yine yüksek yerlere çekilmem gerek, yoksa 
aşağıdaki bu büyük denizin sahilinde ölürüm ben. Beni kederlere uğratmış 
olan herkes gibi, sizde de namus ve dürüstlüğümün koruyucularını 
görüyorum. Hayatıma türlü kederler karıştı ama çok şükür ki bunlar gücümün 
ötesinde değildi, böylece kötü tutkulardan uzak, aldatıcı mutluluklardan 
arınmış olarak Tanrı’nın karşısında daima tertemiz durabildim. Bizim seninle 
olan ilişkimiz; çılgınca bir işe kalkışmaktı; kalplerini, insanları ve Tanrı’yı 
tatmine çalışan iki saf çocuğun çabalarıydı... Bu bir delilikti Felix!” 

Biraz durduktan sonra:  

“Sahi, o kadın seni ne diye çağırıyor?” diye sordu. 

“Amedee diye...”  
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“Felix bambaşka bir insan ve o kadın ancak size ait olacak.” 

Dudaklarında dindarlığın utangaçlaştırdığı bir gülümseme belirerek:  

“Henriette bir türlü ölmek istemiyor” dedi. Sonra ekledi: 

“Fakat alçakgönüllü dindar kadının, ağırbaşlı annenin, dün sendelemiş, 
fakat bugün yeniden güçlenmiş erdemlerle dolu olan kadının ilk çabasıyla 
ölecektir. Size nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Evet, en önemli durumlarda 
olduğu gibi, en önemsiz durumlarda da hayatım ve duygularım hep aynı 
olmuştur. Annemin kalbi; kendisine sevginin ilk köklerini bağlayacağım o kalp, 
içine sokuluvereceğim bir köşe bulmak için o kadar çaba harcamama rağmen, 
bana kapalı kaldı. Ben kız çocuğuydum, ölmüş üç erkek çocuktan sonra 
doğmuştum; anne ve babamın sevgilerinde onların yerini almaya boş yere 
çalışıyordum. Ailemin gururunda açılmış olan yarayı iyileştiremiyordum. 
Üzüntülerle dolu çocukluk döneminden sonra olağanüstü bir insan olan 
teyzemi tanıdım, ama ne yazık ki ölüm onu çarçabuk benden aldı. B. de 
Mortsauf’a varlığımı adadım; o da bana durmadan ve ne yaptığını bilmeden 
eziyet etti. Onun sevgisinde, çocuklarımızın bize karşı besledikleri sevginin saf 
bencilliği vardır. Zavallı adam, bana çektirdiği acıların farkında değil ki, daima 
hoşgörülür! Çocuklarım; çektikleri acılarıyla etime, bütün iyi yönleriyle 
ruhuma, saf sevinçleriyle yaradılışıma benzeyen yavrularım... Tanrı bu 
çocukları bana; annelerin kalbinde ne kadar sıcak bir güç ve sabır 
bulunduğunu göstermem için vermedi mi? Ah evet, çocuklarım benim 
namusum. Onlar için, onlar yüzünden ve onlar bunu istemeden nasıl 
işkencelere uğradığımı bilirsiniz. Ana olmak, benim için sonsuza kadar acı 
çekmek hakkını kazanmak oldu. Hacer çölde haykırınca bir melek, çok sevilen 
bu köle kadın için kumlarda temiz bir kaynak fışkırtmış; fakat hatırlıyor 
musunuz, beni götürmek istediğiniz duru kaynak, Clochegourde tarafına gelip 
akınca acı sular sundu. Evet, bana görülmemiş acılar verdiniz. Sevgi denen 
şeyi, ancak acılar aracılığıyla tanımış olanı Tanrı kuşkusuz ki affedecektir. 
Ancak çektiğim en şiddetli acıları bana siz verdiğinize göre, bunları belki de 
ben hak ettim. Tanrı adaletsiz değildir. Evet Felix, evet, bir alna gizlice 
kondurulmuş bir öpücükte belki birçok suç vardır! Bir kadın akşam 
gezintisinde çocuklarıyla ve kocasıyla beraberken, onlarla ilgili olmayan 
hatıralar ve düşünceler içindeyse, yalnız kalmak için onlardan ilerde yürürse, 
yürürken de ruh başka bir ruhla birleşmiş olursa, bu davranışının günahını 
belki çok ağır çekmesi gerekir! İnsanın iç varlığı, öpücüklere sunulan yere 
sığacak kadar küçülürse, bu belki de suçların en korkuncudur! Bir kadın, 
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kocasının öpücüğü saçlarına değsin böylece alnı öpülmemiş olsun diye eğilirse 
suç işlemiş olur. Birinin ölümüne dayanarak kendisine bir gelecek tasarlamak 
suçtur, gelecek günlerde endişesiz bir annelik hayal etmek ve bütün ailesi 
tarafından sevilen bir baba ile mutlu bir annenin, sevgi dolu bakışları altında 
oynayan güzel çocuklar hayal etmekte suç vardır. Evet, günah işledim, çok 
günah işledim! Dinin emrettiği cezaları çekmekten zevk aldım, fakat herhalde 
bu çileler, rahibin de hoşgörüyle karşıladığı bu günahları ödeyecek kadar ağır 
değildir. Tanrı öç alma görevini, bu günahların işlenmesine neden olan kişiye 
vererek, cezayı bütün bu günahların ortasına yerleştirmiş.  

Sana saçlarımı vermek kendimi vaat etmek anlamına gelmiyor muydu? 
Neden beyaz elbise giymekten hoşlanıyordum? Çünkü beyazlar giyince sizin 
daha çok zambağınız olduğumu sanıyordum; beni burada ilk defa beyaz 
elbiseyle görmemiş miydiniz? Ne yazık ki, çocuklarımı daha az sevdim, çünkü 
bütün büyük sevgiler, başkalarına duyulması gereken sevgilerin ihmal 
edilmesiyle büyür. Görüyorsunuz ya, Felix, her acının bir anlamı var. Vurun 
bana, B. de Mortsauf’la çocuklarımın vurduklarından daha şiddetli vurun! O 
İngiliz kadın; Tanrı’nın öfkesinin bir aracıdır, onunla içimde hiçbir kin 
duymadan karşı karşıya geleceğim, ona gülümseyeceğim; onu sevmek 
zorundayım yoksa dindar bir eş ve anne olmaktan uzaklaşmış olurum. Eğer 
dediğiniz gibi, kalbinizi solduracak bir tehlikeyi atlatmanıza yardımcı 
olduysam, o İngiliz kadını bana karşı kin duyamaz. Bir kadın, sevdiği erkeğin 
annesini sevmelidir, ben de sizin annenizim. Kalbinizden ne istedim ben? Bn. 
de Vandenesse’in yani annenizin boş bıraktığı yeri... Evet, ben kusursuz bir 
şekilde sizin yalnız annenizim. O halde, geldiğiniz zaman istemeden 
söylediğim o sert sözler için beni bağışlayın, çünkü bir anne oğlunun bu kadar 
çok sevildiğini öğrenirse sevinmesi gerekir.” 

Başını kalbime bastırarak: 

“Affedin! Affedin!” diye tekrarladı. 

O güne kadar hiç duymadığım bir ses tonuyla konuştu. Bu ne bir genç kız 
sesiydi, çünkü genç kız sesi sevinçle doludur; ne kadın sesiydi, kadın sözlerini 
buyurgan bir tavırla bitirir; ne de dertli bir annenin iç çekişleriydi; bu ses yeni 
acılar için yepyeni bir sesti, yürek parçalayan bir sesti. 

Sonra coşkulu bir tavırla devam etti: 

“Size gelince Felix, siz kötülük edemeyecek bir dostsunuz. Ah, siz 
kalbimdeki yerinizden hiçbir şey kaybetmediniz, kendinizi hiçbir şeyle 
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suçlamayın, en küçük bir pişmanlık duymayın. Bu zevkleri tatmak için 
çocuklarını terk eden, unvan ve mevkiiden hatta öbür dünyadan vazgeçen bir 
kadın varken, gerçekleşmesi imkânsız olan bir gelecek uğruna, en büyük 
zevklerden vazgeçmenizi istemem bencilliğin ta kendisi değil midir? Çoğu kez 
sizi kendimden üstün gördüm. Siz asil ve büyüktünüz, bense suçlu ve küçük! 
İşte her şeyi söylüyorum, ben sizin için yüksekte, titrek ve soğuk bir ışık 
olabilirim, fakat bu ışık asla sönmeyecek ve kararmayacak. Ancak lütfedin de 
kendime kardeş olarak seçtiğim adamı karşılıksız sevmek durumunda 
kalmayayım. Sevin beni Felix! Bir kız kardeşin sevgisinde ne kötü bir yarın, ne 
de zor anlar yoktur. Bu hoşgörü dolu ruha yalan söylemek zorunda 
kalmayacaksınız; o, hayatınızın güzelliklerinden güç alarak yaşayacak, sizin 
acılarınızdan daima acı duyacak, sevinçlerinizle sevinecek, sizi mutlu edecek 
kadınları sevecek ve aldatanlara kızacak. Benim böyle sevecek bir erkek 
kardeşim olmadı. Her türlü gurur duygusunu bırakıp, şimdiye kadar çok karışık 
ve fırtınalarla devam eden ilişkimizi, bu tatlı ve kutsal sevgiye çevirecek kadar 
büyüklük gösterin. Ben böyle olursa yaşayabilirim. Leydi Dudley’in elini ilk 
önce ben sıkarak ilk adımı ben atacağım!” Acı bir olgunlukla dolu olan bu 
sözleri söylerken ağlamıyordu; bu sözleri söyleyerek ruhunu ve acılarını 
benden gizleyen son örtüyü atıyor, onun bana ne çok bağlarla bağlanmış 
olduğunu, benimse ne sağlam zincirleri kopardığımı bana gösteriyordu. 

Öyle kendimizden geçmiştik ki, bardaktan boşanırcasına yağan yağmuru 
fark etmiyorduk. 

Arabacı Ballan’ın başlıca han ve lokantasını göstererek: 

“Kontes Hazretleri buraya bir dakika girmek istemezler mi?” dedi. 

Henriette “peki” der gibi başını salladı ve lokantadakilerin şaşkın bakışları 
altında bir saat kadar giriş avlusunun önünde kaldık. 

Bu insanlar Bn. de Mortsauf’un saat on birde niçin yollarda dolaştığını 
elbette merak ediyorlardı. Acaba Tours’a mı gidiyordu? Yoksa oradan mı 
dönüyordu? Sağanak yağmur sona erip Tourslular’ın deyimiyle çiselemeye 
dönmüştü, bu çiseleme yükseklerde esen rüzgârlar tarafından hızla dağıtılan 
sisleri ayın aydınlatmasına engel olmayınca, arabacı handan çıkıp yanımıza 
geldi, çok sevinmiştim. Kontes arabacıya yumuşak bir tavırla bağırdı: 

“Dediğim gibi gideceğiz.” 
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Bunun üzerine Charlemagne Ovası’nın yolunu tuttuk, sağanak yağmur 
orada tekrar başladı. Yolu yarılamıştık ki birden Arabelle’in çok sevdiği 
köpeğinin havlamalarını duydum. 

Birdenbire meşe ağaçlarının arasından bir at fırladı, bir sıçrayışta yolu 
aştı, tarla sahiplerinin tarlaları birbirinden ayırmak için kenarlarına yaptıkları 
hendeklerden atladı. Leydi Dudley arabanın geçişini görmek üzere boş 
topraklar üstünde atını durdurup bekledi. 

Henriette: 

“Bir kadının suçlu olmaksızın çocuğunu böyle beklemesi ne hoş şey 
olurdu!” dedi. 

Leydi Dudley köpeğin havlamasından, benim arabada olduğumu 
anlamıştı; havanın sağanak yağmurlu olmasından dolayı böyle arabayla 
geldiğimi sanmıştı. Kendisinin bulunduğu yere geldiğimiz zaman ata 
binmedeki kendisine özgü ustalıkla uçar gibi yolun kenarına fırladı, Henriette 
bir mucize görmüş gibi şaşırıp kalmıştı. Arabelle ismimin yalnız son hecesini 
İngiliz şivesiyle söylerdi: “Amedee” yerine “Dee” derdi, bu çağırışındaki işveli 
tavır dudaklarında büyülü bir çekicilik kazanırdı. 

Kendisini ancak benim duyacağımı sanarak: 

“My Dee!” diye bağırdı. 

Kontes, sabrı kalmamış, yüzündeki ifade bozulmuş, uzun bukleli saçları 
dağılmış bu garip yaratığı ay ışığı altında seyrederek: 

“Evet o, hanımefendi...” diye karşılık verdi. 

İki kadının birbirlerini ne kadar çabuk incelediklerini bilirsiniz. İngiliz 
karşısındaki kadının rakibi olduğunu anlamıştı. Tam bir İngiliz gibi davrandı; 
İngilizliğinin verdiği küçümseme dolu bir bakışla bize baktı ve bir ok hızıyla 
ağaçların arasında kayboldu. 

Bu acı bakış Kontes’in kalbine indirilmiş bir satır darbesi demekti: 

“Çabuk Clochegourde’a!” diye haykırdı. 

Arabacı, Sache yolundan daha düzgün olan Chinon yolundan gitmek 
üzere arabayı çevirdi. Araba yeniden kıraç ve boş topraklar boyunca giderken 
Arabelle’in atının dörtnala gidişini ve köpeğin ayak seslerini işittik. Kadın, at 
ve köpek fundalığın öbür tarafından, ormanların kenarından ilerliyorlardı. 

Henriette bana: 

“Gidiyor, kendisini bir daha görmemek üzere kaybediyorsunuz!” dedi. 
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“Giderse gitsin! Onu bir kere bile aramayacağım!” dedim.  

Kontes merhamet karışan bir dehşetle:  

“Ah zavallı kadınlar!” diye bağırdı. “Peki ama nereye gidiyor?” 

“Grenadiere’e, Saint Cyr yakınlarında küçük bir eve gidiyor.” dedim. 
Henriette bana, kadınların aşk işlerinde birbirlerini savunduklarını, hiçbir 
zaman birbirleriyle ilişkilerini kesmediklerini gösteren bir sesle: 

“Tek başına gidiyor” dedi. 

Clochegourde’a giden caddeye girdiğimiz sırada Arabelle’in köpeği 
arabanın önüne doğru koşarak sevinçle havlamaya başladı.  

Kontes: 

“Bizden önce gelmiş!” diye haykırdı. 

Biraz durduktan sonra: 

“Ben ömrümde bundan daha güzel kadın görmedim.” dedi. “O ne el, ne 
endam! Teni zambağı gölgede bırakacak kadar güzel, gözlerinde elmasın 
parlaklığı var! Fakat çok güzel at kullanıyor, gücünü göstermeyi sevse gerek, 
fazla hareketli ve sert olduğunu sanıyorum; sonra bana toplum kurallarını 
çiğneyip geçmek konusunda biraz ileri gidiyor gibi geldi. Kural tanımayan 
kadın, kendi heveslerinden başka hiçbir şeyi dinlemeyen kadın demektir. 
Herkesi hayran etmeyi, parlak ve gösterişli yaşamayı bu kadar çok sevenler, 
sevgilerine sadık olmak erdemine sahip değildirler. Benim düşünceme göre 
aşk daha çok sakinlik ister. Ben aşkı dibine varılamayacak kadar derin, büyük 
bir göl gibi düşünmüştüm; üzerinde ender olarak şiddetli fırtınalar olabilir 
ama bu fırtınaları aşılmaz sınırlar çevreler. Bu gölde, çiçekler içindeki bir 
adada, iki kişi dünyadan uzak yaşarlar, çünkü onlar dünyanın şatafatından ve 
gürültüsünden rahatsız olurlar. Belki ben yanılıyorum, çünkü aşk kişilerin 
yaradılışlarına göre değişir.  

Mademki doğa kanunları iklimlerin gerektirdiği biçimlere uyuyor, kişilerin 
duyguları niçin yaradılışlarına uymasın? Kuşkusuz, duygular, toplu olarak 
genel kurala uyarlar ancak ifade bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Her 
ruhun kendine özgü bir hali vardır. Markiz, uzak yerler aşan ve bir erkek 
gücüyle hareket eden güçlü bir kadın... Gerekirse sevgilisini tutsaklıktan 
kurtarabilir, zindancıları, muhafızları ve cellatları öldürebilir. Oysa bazı kişiler 
bütün ruhlarıyla sevmekten başka bir şeye güçleri yetmez; tehlike karşısında 
diz çöker, dua eder ve ölürler. Bu iki tür kadından hangisi sizin en çok 
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hoşunuza gidiyor? İşte bütün sorun burada! Evet, Markiz elbette sizi seviyor, 
sizin için pek çok şeyden vazgeçmiş! Belki sizin onu sevmeyeceğiniz zamanda 
bile o sizi yine sevecek!” 

“Sevgili melek, müsaade edin de bana bir gün söylemiş olduğunuz şeyi 
bugün ben size söyleyeyim: Tüm bunları nerden biliyorsunuz?” 

“Her acı insana bir şey öğretir, ben de her bakımdan o kadar çok acı 
çektim ki, bilgim geniştir” dedi. 

Önceden emir vermiş olduğum uşağım, taraçalar tarafından geleceğimizi 
sanarak atımı yol üzerinde hazır tutuyordu. 

Kuşkusuz ki Arabelle’in köpeği atın kokusunu almıştı, Arabelle de doğal 
bir merakla köpeğini izlemiş ve ağaçlar arasında gizlenmişti. 

Henriette gülümseyerek ve üzüntüsünü hiç belli etmeyerek bana: 

“Durmayın, gidip barışın” dedi. “Ona benim amacım hakkında ne kadar 
yanılmış olduğunu söyleyin; kendisine kısmet olan hazinenin değerini ona 
anlatmak istiyordum. Kalbimde kendisine karşı yalnız iyi duygular var; ne 
öfke, ne de hor görme duygusu yok. Ben onun kız kardeşiyim, rakibi değil; 
bunu ona anlatın.” 

“Kesinlikle gitmeyeceğim!” diye haykırdım. 

İşkenceye katlananların büyük ve asil gururuyla: 

“Çekingenlik ve dikkatli davranmak bazen hakaret anlamına gelir bunu 
bilmiyor musunuz?” dedi. “Gidin, gidin!” 

Ne durumda olduğunu öğrenmek için atımı Leydi Dudley’in olduğu yere 
doğru sürdüm. 

İçimden; keşke kızıp benden ayrılsa, ben de o zaman Clochegourde’a 
dönerim, diye düşünüyordum. 

Köpek beni bir meşe ağacının altına götürdü ve Markiz bu ağacın 
altından: 

“Away! Away!” diye bağırarak atıyla bana doğru geldi. Saint Cyr’e kadar 
kendisiyle gitmekten başka yapılacak bir şey yoktu, oraya gece yarısı vardık. 

Arabelle atından inince bana: 

“O kadının sağlığı mükemmel!” dedi. 

Arabelle bu sözüyle, “O durumda ben olsam ölürdüm.” demek istiyordu. 
Bu sözün içindeki alayları ancak kendisini tanımış olanlar bilebilirler. 
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“Senin o zehirli alaylarından bir tekini bile Bn. de Mortsauf’a, karşı 
kullanmaya kalkışma!” dedim. 

“Değerli kalbinizin çok sevdiği bir kimsenin sağlık ve afiyet içinde 
olduğunu söylemekle efendimizin hoşlarına gitmeyen bir şey mi yaptık yoksa? 
Duyduğuma göre Fransız kadınları, sevdikleri adamların köpeklerinden bile 
nefret ederlermiş. Biz İngiltere’de, efendilerimizin bütün sevdiklerini severiz, 
kin duydukları her şeye karşı da kin duyarız, çünkü efendilerimizin her şeyini 
benimser ve onların içinde yaşarız. Onun için müsaade ediniz de bu hanımı 
sizin sevdiğiniz kadar seveyim.” 

Sonra beni yağmurdan ıslanmış kollarıyla sararak: 

“Ancak, sevgili çocuk; eğer beni aldatırsan ben ne ayakta olurum, ne de 
yatakta; ne uşaklarla birlikte arabayla dolaşırım, ne de Charlemagne adlı kıraç 
topraklarda gezerim; başka hiçbir dünyanın, hiçbir ülkesinin topraklarında da 
dolaşmam, yatağımda da olmam, babamın çatısı altında da! Çünkü o zaman 
ben dünyada olmam. Ben Lancashire’da doğdum, aşkları uğruna ölen 
kadınların ülkesinde... Seni tanımak ve seni başkasına bırakmak ha! Ben seni 
bu dünyadaki hiçbir güce bırakmayacağım, seni ölüme bile bırakmayacağım, 
çünkü seninle birlikte ben de öleceğim.” 

Beni odasına götürdü. Odasında her şey önceden çok hoş bir biçimde 
hazırlanmıştı. Kendisine heyecanla: 

“Sev onu dostum. O seni alay ederek değil, içten seviyor.” 

Binici kıyafetini çözerken:  

“Demek içten seviyor ha, öylesine küçük mü?” dedi. Âşık olan adamın 
gururuna kapılarak, Henriette’in ahlakındaki yüceliği, bu kendini beğenmiş 
yaratığa anlatmak istedim. Tek kelime dahi Fransızca bilmeyen hizmetçisi 
onun saçlarını düzeltirken, Bn. de Mortsauf’un hayatını bütün yönleriyle 
anlatmaya çalışıyor, başka kadınları kötü, aşağılık bir yaratık haline getiren 
böyle bir bunalımın, ona aşıladığı yüce düşünceleri tekrar ediyordum. 
Arabelle görünüşte hiç ilgilenmiyormuş gibi davranmasına rağmen 
söylediklerimin bir kelimesini bile kaçırmadı. Yalnız kaldığımız zaman:  

“Bu tarz dinsel konuşmaları sevdiğini öğrendiğim için çok memnun 
oldum. Topraklarımdan birinde vaaz hazırlamakta çok başarılı olan bir rahip 
var; sözlerini dinleyicilerin seviyesine göre seçer, köylülerimiz de bu sözleri 
anlarlar. Yarın babama yazayım da bu adamcağızı bana gemiyle yollasın, onu 
Paris’te bulursun; onu bir kere dinledikten sonra başka hiç kimseyi dinlemek 
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istemezsin. Ayrıca, adamın sağlığı da mükemmel. Verdiği vaazlar; o insanı 
ağlatan sarsıntılardan hiçbirini meydana getirmez; fırtınasız, berrak bir kaynak 
gibi akar ve hoş bir uyku sağlar. Eğer istersen her gece vaazlara olan özlemini, 
akşam yemeğini hazmederken gidermiş olursun. Sevgili çocuk, çatal 
bıçaklarımız, atlarımız sizinkilerden ne kadar üstünse, İngiltere’nin ahlak 
vaazları veren insanları da Tours’dakilerden o kadar üstündür. Hatırım için, 
vaaz veren bizim o rahibi bir dinle, bunu söz ver bana! Ben sadece kadınım 
sevgilim, sevmesini bilirim, eğer istersen senin için ölebilirim, ama ben ne 
Eston’da, ne Oxford’da, ne de Edinburgh’da okudum; ne doktorum, ne de 
saygıdeğer bir din adamı; bu yüzden sana ahlak dersleri veremem, bu iş bana 
göre değil, denemeye kalksam asla başarılı olamam. Zevklerinden dolayı seni 
suçlu bulmuyorum, bundan daha tuhaf zevklerin olsaydı onlara da uymaya 
çalışırdım. Çünkü bütün sevdiğin şeyleri benim yanımda bulmanı istiyorum; 
aşk zevklerini, sofra zevklerini, iyi Bordeaux şarabını ve kilise erdemlerini sana 
sunmak isterim. Bu gece bir ibadet gömleği giymemi arzu eder misin? Ne 
mutlu o kadına ki sana ahlak vaazları verebiliyor! Fransız kadınları 
diplomalarını hangi üniversiteden alıyorlar? Zavallı ben! Benim ancak sana 
kendimi vermeye gücüm yeter, ben senin ancak kölenim.” 

“Öyleyse ben ikinizi bir arada görmek istediğim halde neden kaçtın?” 

“Deli misin My Dee? Uşak kılığına girip Paris’ten Roma’ya gidebilirim, 
senin için en çılgınca şeyleri yapabilirim; ama bana daha önce tanıştırılmamış, 
üstelik bana kilisede olduğu gibi sonu gelmez vaazlar vermeye hazırlanan bir 
kadınla yol ortasında nasıl konuşabilirim? Köylülerle konuşurum, karnım açsa 
bir işçiden ekmeğini benimle paylaşmasını isterim, karşılığında biraz para 
veririm, böylece her şey halledilmiş olur. Ama İngiltere’de yol kesenlerin 
yaptıkları gibi bir arabayı durdurmak, benim anlayışımda böyle bir şeyin yeri 
yoktur. Sen sadece sevmeyi mi biliyorsun? Zavallı çocuk yaşamayı bilmiyor 
musun? Aslında sana henüz tam anlamıyla benzemiyorum meleğim! Ahlak 
derslerinden hoşlanmıyorum ben, ama senin hoşuna gitmek için en büyük 
çabaları gösterebilirim. Hadi tamam sus, vaaz veren bir kadın olmaya 
çalışacağım! Göreceksin yakın zamanda Yeremya benim yanımda bir soytarı 
gibi kalacak. Artık bütün okşayışlarıma İncil’den ayetler katacağım!” 

Gücünü kullandı, o büyücülüklerine başlar başlamaz benim de 
gözlerimde beliren ateşli ifadeyi gördü ve sonra bunu daha ileriye götürdü. 
Her şeyde üstün geldi ve zafer kazandı; ben de kendini feda eden, gelecekten 
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vazgeçen ve bütün erdemini aşka adayan bu kadına Katolik dinine özgü bazı 
ince düşüncelerin üstünde yer vermek için hiç tereddüt etmedim. 

Bana:  

“Demek senden çok kendisini seviyor? Başka bir şeyi senden üstün 
tutuyor, öyle mi?” diyordu. “Bizim olan bir şeye sizin verdiğiniz şereften fazla 
bir değer nasıl verebilir? Ne kadar büyük bir ahlakçı olursa olsun hiçbir kadın 
bir erkekle eşit tutulamaz. Üstümüze basın, bizi öldürün ama bizim uğrumuza 
kendinizi hiçbir zaman sıkıntıya uğratmayın. Ölmek bizim hakkımız, size 
yakışan büyük ve mağrur olarak yaşamak. Sizden bize hançer, bizden size aşk 
ve hoşgörü... Güneş hiç aldırış eder mi ışıkları içinde dolaşan ve onun 
sayesinde yaşayan o küçük sineklere? Onlar kalabildikleri kadar kalırlar güneş 
kaybolunca da ölürler...” 

Sözünü keserek:  

“Ya da uçup giderler.” dedim. 

Arabelle; kendisine verdiği benzersiz gücü kullanmaya kesinlikle karar 
vermiş bir adamı bile şaşırtıp sinirlendirecek bir kayıtsızlıkla: 

“Ya da uçup giderler” diye tekrarladı ve devam etti: “Dinin aşkla 
bağdaşamayacağı düşüncesine inandırmak için, bir erkeğe erdeme bulanmış 
haplar yutturmak, bir kadına yakışır mı sanıyorsun? Dinsiz miyim ben? İnsan 
ya kendini verir, ya da vermez, ama hem kendini vermeyi reddetmek hem de 
ahlak dersi vermek iki türlü acı çektirmektir, bu da hiçbir ülkenin kanununa 
uymaz. Burada hep kölen Arabelle’in eliyle hazırlanmış nefis sandviçler 
yiyeceksin, onun ahlak anlayışı da, şimdiye kadar hiçbir erkeğin tatmadığı ve 
bana meleklerin ilham ettiği sevişmeler hayal etmek olacaktır.” 

Bir İngiliz kadınının iğneli şakaları kadar insanı harap eden başka bir şey 
bilmiyorum; İngiliz kadını şakaya, inandırıcı bir ciddiyet ve İngilizlerin 
basmakalıp hükümlerle dolu hayatlarındaki şahane sersemlikleri örtmek için 
kullandıkları, o gösterişli, kandırıcı havayı koyar. Fransız şakası bir danteldir ve 
kadınlar verdikleri zevkleri ve çıkardıkları kavgaları bununla güzelleştirmeyi 
bilirler; bu ruhsal bir süstür ve süslenmeleri gibi hoştur. Ama İngiliz şakası, 
kimin üzerine düşerse onu öylesine harap eden bir asittir ki, insanı yıkanmış 
ve fırçalanmış iskelet haline sokar. Zeki bir İngiliz kadınının dili kaplan dili 
gibidir, oynamak için eti kemirirken kemiğine kadar alıp götürür. Gelip alayla 
gülen ve “Ne var sanki?” diyen şeytanın çok güçlü silahı gibidir. Bu dil, zevk 
duyarak açtığı yaralara öldürücü bir zehir bırakır.  
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İşte o gece Arabelle, bütün gücünü göstermek istedi, tıpkı suçsuz 
insanların boynunu vurdurarak eğlenen bir sultan gibiydi. 

İnsanın mutluluktan başka her şeyi unuttuğu o yarı uykuya daldıktan 
sonra bana: 

“Meleğim” dedi. “Ben de kendi kendime ahlak dersleri verdim! Seni 
sevmekle günah işleyip işlemediğimi, Tanrı’nın emirlerine uyup uymadığımı 
kendi kendime sordum ve şu sonuca vardım ki, bundan daha çok dine ya da 
doğaya uyan başka hiçbir şey yok. Tanrı birbirinden güzel şeyleri niçin 
yaratıyor bizim onlara tapmamızı istemiyorsa? Seni sevmemek suç olurdu, 
çünkü sen bir melek değil misin? O kadın seni başka erkeklerle bir tutarak 
sana hakaret ediyor, ahlak kuralları sana uygulanamaz. Tanrı seni her şeyden 
üstün yaratmış. Seni sevmek, Tanrı’ya yaklaşmak değil midir? Tanrısal şeylere 
karşı arzu duyduğu için zavallı bir kadına Tanrı kızar mı hiç? Senin geniş ve 
ışıklı kalbin gökyüzüne o kadar benziyor ki, aldanarak şenlik ateşine yaklaşan 
ve yanan küçük sinekler gibi ben de aldanıyorum! Onlar, yaptıkları bu 
yanlışlıktan dolayı cezalandırılacaklar mı? Onların bu hareketi ışığa 
tapınmanın bir görüntüsü değil midir? Eğer sevdiğinin koynuna atılmaya 
ölmek denirse onlar çok dindar oldukları için ölüyorlar. O kadın güçlü; çünkü 
Katolikliğine ait küçük kilisesinde kalabiliyor, ama ben güçsüzüm, seni 
seviyorum. Kaşlarını çatma! Ona bir düşmanlığım olduğunu mu sanıyorsun? 
Hayır çocuk! Ben onun ahlak anlayışına hayranım, çünkü sen bu sayede 
serbest kaldın ve böylece seni elde edebildim, bir daha da kaybetmeyeceğim. 
Sonsuza dek elimde tutacağım, çünkü sen daima benimsin, değil mi?”  

“Evet.” 

“Sonsuza dek mi?”  

“Evet.” 

“Bana evet demekle bir lütufta mı bulunuyorsun sultanım? Senin bütün 
değerini ancak ben keşfettim. Toprakları ekip biçmesini biliyor demiştin değil 
mi? Ben bu işi çiftçilere bırakırım. Senin kalbinle ilgilenmek benim daha çok 
hoşuma gider.” 

Size bu kadını daha iyi anlatabilmek, kendisi hakkında söylediğim şeylerin 
doğruluğunu ispat etmek ve bütün sırlarını çözebilmeniz için bu can sıkıcı 
gevezelikleri hatırlamaya çalışıyorum. Ama öğrendiğiniz bu güzel sözlerden 
başka, tavırlarını ve yaptıklarını size nasıl anlatmalı? Bunlar en akla sığmayan 
rüyalardakilere benzer çılgınlıklardı; bazen benim buketlerimi andıran 
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buluşlardı; güçle birleşen çekicilik, ihtirasın volkan gibi püskürmelerine karşı 
getirilen sevgi ve onun yorup halsiz bırakılışlarıydı; bazen zevklerimizin 
konserindeki müziğe uygulanan dahice makam değiştirmeleri; sonra 
birbirlerine dolanmış yılanların oyunlarına benzeyen oyunlardı; son olarak da 
en şen düşüncelerle süslü, en okşayıcı sözler, şehvetin zevklerine aklın 
ekleyebileceği bütün şeyler... 

Henriette’in günahsız ve derin düşüncelere bağlı ruhunun kalbimde 
bırakmış olduğu duyguları, ateşli aşkının şimşekleri altında yok etmek 
istiyordu. Kontes, Markiz’i nasıl bir bakışta görüp anlamışsa Markiz de 
Kontes’i öyle anlamıştı. Birbirleri hakkında kesin yargıya varmışlardı. 

Arabelle’in, Henriette’e bu kadar şiddetli saldırması, rakibinden ne kadar 
çok korktuğunu ve ona karşı gizli bir hayranlık duyduğunu gösteriyordu. 
Sabahleyin gözleri yaşlıydı ve anlaşılan uyumamıştı. 

“Neyin var?” diye sordum. 

“Bu sınırsız aşkımın beni zararlı çıkarmasından korkuyorum. Ben neyim 
varsa hepsini verdim. Benden daha becerikli olan o kadında hâlâ 
isteyebileceğin bir şey var. Onu tercih ediyorsan artık beni düşünme; 
üzüntülerimle, pişmanlıklarımla, acılarımla sıkmam seni, hayır sıkmam, can 
verici güneşinden yoksun bir ağaç gibi gider, senden uzakta ölürüm” dedi. 

Benden kendisini sevdiğime ilişkin yeminler koparmayı başardı ve 
bundan büyük bir sevinç duydu. 

Gerçekten sabahleyin ağlayan bir kadına ne denebilir ki? O zaman sert bir 
davranış benim için bir alçaklık demektir. Kendisine bir gün önce 
direnemediğimiz bir kadına ertesi sabah yalan söylemek zorunda değil miyiz? 
Çünkü erkekliğin kanunu sevda işlerinde kadınlara yalan söylemeyi bizim için 
bir görev sayar. 

Gözyaşlarını silerek: 

“Şunu bil ki, ben cömert bir kadınım, onun yanına dön. Aşkımın gücüyle 
sana sahip olmayı değil, senin kendi isteğinle benim olmanı isterim. Sonra 
yine buraya dönersen, benim seni sevdiğim kadar, senin de beni sevdiğine 
inanacağım. Bu da şimdiye kadar bana hep imkânsız göründü.” 

Sonunda beni Clochegourde’a dönmeye razı edebildi. İçine düşeceğim 
durumun saçmalığı ve güçlükleri benim gibi mutluluktan sarhoş olmuş bir 
adam tarafından önceden anlaşılamazdı. Clochegourde’a gitmeyi 
reddedersem, Leydi Dudley’in Henriette’e karşı üstünlük kazanmasını 
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sağlamış olurdum. O zaman Leydi Dudley beni Paris’e götürürdü. Fakat oraya 
gitmek Kontes’e hakaret etmek değil miydi? Bu takdirde Arabelle’e daha 
kesin bir şekilde dönmek zorunda kalacaktım. Bir kadın, aşkına karşı işlenen 
bu gibi suçları hiç bağışlamış mıdır? Arınmış olarak göklere giden bir ruh değil 
de göklerden inmiş bir melek olmadıkça, seven bir kadın, sevgilisinin bir başka 
kadınla mutlu olduğunu görmektense can çekişmesini görmeye razıdır. 

O kadının sevgisi ne kadar büyük olursa, bu mutluluktan alacağı yara da o 
kadar derin olur. İki yönden bakılınca, Clochegourde’dan ayrılıp Grenadiere’e 
gittiğimde ortaya çıkacak durum kalbime hâkim olan aşk için ne kadar 
öldürücüyse, gelip geçici sevdam için de o kadar yararlıydı. 

Markiz her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap etmişti. Eğer Kontes o 
kıraç topraklarda onun karşısına çıkmasaymış, kendisi Clochegourde etrafında 
atla dolaşarak beni zor duruma sokmayı tasarladığını daha sonra bana itiraf 
etti. 

Rengi solmuş, uykusuzluktan bitkin düşmüş bir insan halinde gördüğüm 
Kontes’e yaklaşır yaklaşmaz, halkın gözünde önemsiz, ama yüce ruhların 
adalet ölçülerine göre cinayet olan hareketler yapıldığını anladım ve bunu 
bana anlayış değil, genç ve cömert kalplerdeki seziş gücü anlattı. 

O zaman; eğlene eğlene çiçekler toplayarak uçurumun dibine indikten 
sonra, tekrar yukarı çıkmanın imkânsız olduğunu gören, yeryüzünün artık 
erişilmez bir uzaklıkta olduğunu anlayan, kendini geceleyin yapayalnız 
hisseden ve vahşi ulumalar işiten bir çocuğa döndüm. Henriette’le 
birbirimizden apayrı dünyalarda yaşıyormuşçasına ayrılmış olduğumuzu 
anladım. Ruhlarımızda büyük bir gürültü, kutsal pazar günü “Kurtarıcının” can 
verdiği saatte kiliselerde bağrışılan ümitsiz feryatların yankıları çınladı... 

Kendileri için dini, ilk aşkları olarak tanıyan, genç ruhları donduran 
korkunç sahneyi tekrar yaşadık. Henriette’in bütün ümit ve hayalleri bir tek 
vuruşla ölmüş, ruhu mutlak ve sonsuz acıyı tatmıştı. Kendisini yakıcı 
kıvrımlarında hiçbir zaman sarmamış olan şehvetten o kadar saygı görmüş 
olan Henriette, bana artık bakmadığına göre, mutlu aşkın zevklerini bugün 
sezmiş miydi? Evet, bana bakmıyordu, altı yıldan beri hayatımın üzerinde 
parlayan ışığını benden geri aldı. Anlaşılan, gözlerimizden yayılan ışıkların 
kaynağının ruhlarımızda olduğunu biliyordu, bu ışıkların da, ruhların 
birbirlerinin içine girmeleri için ya da tek ruh olarak birleşmek, sonra ayrılmak 
ve hiçbir güvensizlik duymadan birbirlerine her şeyi söyleyen iki kadın gibi 
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oynaşmak için bir yol olduğunu biliyordu. Sevişmelerin tanınmadığı bu çatının 
altına zevk kanatlarının rengarenk tozlarını serpmiş oldukları bir yüzü 
getirmekle işlemiş olduğum suçu acı acı anladım. Bir gün önce bıraksaydım da 
Leydi Arabelle yalnız gitseydi, ben de Clochegourde’a dönmüş olsaydım; belki 
de Henriette’çiğim beni bekliyordu, belki... Evet, belki o zaman Kontes, kız 
kardeşim olmayı kendisine bu kadar gaddarca yüklemezdi. 

Henriette bütün hoşgörülü davranmalarına abartılı bir gücün görkemini 
kattı, artık hiç çıkmamak üzere rolüne kuvvetle sarıldı. Yemek sırasında 
benimle çok ilgilendi, insanın gururunu kıracak derecede, adeta acıdığı bir 
hasta gibi dikkatli ve özenli davrandı. 

Kont bana: 

“Erkenden gezip dolaşmışsınız. Sizin mideniz hasta olmadığı için iştahınız 
da çok açılmıştır” dedi. 

Kontes bu sözlere bir kız kardeş gibi gülümsemeyince durumumun 
gülünçlüğünü artık iyice anladım. 

Gündüz Clochegourde’da gece Saint Cyr’de olamazdım. Uzun süre arzu 
edilmiş bir kadının sadece dostu olmanın ne kadar güç olduğunu bu uzun gün 
bana iyice öğretti. 

Araya senelerin girmesiyle çok kolay olan bu değişme genç yaşta bir 
felakettir. Utanıyordum, zevk ve şehvet denen şeye lanetler yağdırıyordum.  

Henriette kanımı istese seve seve vermeye hazırdım. Kendisine rakibinin 
aleyhinde konuşamıyordum, bana ondan söz etmekten çekiniyordu. 
Arabelle’i kötülemek alçaklık demekti ve bu da kalbinin en gizli köşelerine 
kadar olağanüstü ve asil olan Henriette’in benden nefret etmesine sebep 
olurdu. 

Beş yıllık tatlı bir dostluğa rağmen, şimdi ne konuşacağımızı 
bilemiyorduk; sözlerimiz, düşüncelerimiz için yetersiz kalıyordu. Eskiden 
çektiğimiz acılar bizim için daima sadık bir tercüman olmuştu, ama şimdi 
birbirimizin acılarını her ikimiz de gizliyorduk. Henriette hem kendi adına, 
hem de benim adıma mutlu bir tavır takınıyordu, ama üzgün olduğu çok 
açıktı. 

Benim kız kardeşim olduğunu her fırsatta söylemesine ve kadınlara özgü 
zekâsı olmasına rağmen, konuşmayı sürdürmek için hiçbir söz bulamıyordu ve 
çoğu zaman rahatsız edici bir sessizlik içinde kalıyorduk. 
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Leydi Dudley’in tek kurbanının sadece kendisi olduğunu sanması, 
içimdeki işkenceyi daha da artırdı. 

Bu kız kardeşin ağzından tamamen kadınca bir alay çıktığı bir an 
kendisine: 

“Ben sizden daha çok acı çekiyorum!” dedim. 

Kadınlara kendi duygularından daha derinlerini duyduğunuzu söylediğiniz 
zaman onların takındıkları heybetli tavırla: 

“Nasıl?” dedi. 

Kontes’in bana karşı soğuk ve ilgisiz davrandığı bir an oldu, bu da beni 
sonsuz üzüntüye boğdu ve gitmeye karar verdim. Akşamleyin, bütün aile 
bahçedeki taraçadaydı, hepsiyle vedalaştım. Atımın nallarını vurduğu 
çimenliğe kadar hep birlikte geldiler ve orada atın uzağına çekildiler. Atımın 
dizginlerini tutarken Henriette yanıma geldi. 

“Ağaçlı yolda yalnız yürüyelim” dedi. 

Kendisine kolumu vermiştim ve şaşkın hareketlerimizden zevk alır gibi 
ağır adımlarla avluları geçtik. Dış duvarların bir köşesini saran bir ağaca geldik. 

Durdu, başını kalbimin üzerine koydu ve kollarını boynuma dolayarak: 

“Elveda dostum, elveda! Bir daha birbirimizi görmeyeceğiz! Tanrı bana 
geleceği görmek gibi üzücü bir yetenek vermiş. O kadar yakışıklı bir genç 
olarak döndüğünüz o günü hatırlıyor musunuz? O gün hayalimde bana 
sırtınızı dönmüştünüz ve dehşet içinde kalmıştım. Tıpkı şimdi 
Clochegourde’dan ayrılıp Grenadiere’e gitmek için bana arkanızı döndüğünüz 
gibi görmüştüm sizi o zaman. İşte o gece her ikimizin de alın yazısını okudum. 
Dostum, şu an birbirimizle son kez görüşüyoruz. Size güçlükle ancak birkaç 
kelime daha söyleyeceğim, çünkü artık bundan sonra size bütün benliğimle 
konuşmam mümkün olmayacak. Ölüm, içimdeki bir şeyi daha şimdiden 
mahvetti. Yakında çocuklarımın annelerini ellerinden almış olacaksınız, hiç 
olmazsa benim yokluğumu onlara hissettirmeyin. Jacques ile Madeleine, 
onlara sanki çok acı çektirmişsiniz gibi sizi seviyorlar! Yüzüne baktım ve bu 
parlayan gözlerin kuru ateşini tekrar gördüm.” 

Bu korkunç hastalığa uğramış yakınları olmayan insanlara Henriette’in 
gözleri hakkında bir fikir verebilmek için bu gözleri kararmış gümüşten iki 
küreye benzetiyorum. 

Dehşetle: 



116 
 

“Ölmek mi!” dedim. “Ölmek ha... Henriette, sana yaşamayı 
emrediyorum. Zamanında benden yeminler istemiştin, işte ben de bugün 
senden yemin etmeni istiyorum: Doktor Origet’e kendini göstereceğine ve 
onun her sözüne uyacağına dair bana yemin et...” 

Düşüncelerinin anlaşılmadığını görüp öfkelenen bir insanın ümitsiz sesiyle 
sözümü kesti. 

“Demek ki, Tanrı’nın lütfuna engel olmak istiyorsunuz?” 

“Demek o sefil İngiliz Leydi gibi her isteğimi yerine getirecek kadar beni 
sevmiyorsunuz, öyle mi?” 

 O zamana kadar saygı göstermiş olduğu mesafeleri kendisine bir anda 
aştıran bir kıskançlığa kapılarak:  

“Peki, sen ne istersen yapacağım.” dedi. 

Kendisini gözlerinden öperek: 

“Burada kalıyorum” dedim. 

Benim kalmaya razı oluşumdan dehşete düşerek kollarımdan sıyrıldı, 
gidip bir ağaca yaslandı; sonra acele acele yürüyerek, başını çevirmeden 
şatoya döndü; peşinden gittim, ağlıyor ve dua ediyordu. Çimenliğin önünde 
elini tuttum ve saygıyla öptüm. Kendisinin beklemediği bu itaatim ona 
dokundu. 

“Ben yine seninim! Çünkü seni teyzenin sevdiği gibi seviyorum.” dedim. 

O zaman elimi şiddetle sıkarak ürperdi. 

“Bana bir kere daha bakar mısın? Bana bir kere daha eskiden baktığın gibi 
bak!” dedim. Bana şöyle bir baktı, o bakışla ruhum aydınlandı. 

“Kendisini tamamen bana veren kadın bile, senin şimdi verdiğin kadar 
hayat ve ruh veremez bana. En çok sevilen sensin, tek sevilen sensin 
Henriette!” diye haykırdım. 

Bana: 

“Ben yaşayacağım! Ama siz de iyileşin!” dedi. 

Henriette’in bu bakışı Arabelle’in küçümseme dolu alaylarının hepsini 
siliverdi. 

Size anlatmış olduğum ve etkilerini üzerimde aralıklarla duyduğum 
birbirleriyle uzlaşmaları imkânsız olan iki aşkın oyuncağıydım. Bir melekle bir 
şeytanı seviyordum; her ikisi de güzel, biri kendi kusurlarımızdan dolayı 
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duyduğumuz kinle mahvettiğimiz bütün erdemlerle, öbürü bencilliğimizden 
dolayı önemsiz görmeye kalktığımız bütün kötülüklerle donanmış iki kadını 
seviyordum. 

Gidiyordum ama Henriette’i görmek için sık sık arkama bakıyordum. Bir 
ağaca yaslanmıştı, yanında çocukları bana mendillerini sallıyorlardı. Bu kadar 
güzel iki kadının hayatı olduğum için, birbirinden çok farklı özelliklerle bu 
kadar yüksek olan iki kadının şan ve şerefi olduğum için ve benden yoksun 
kalırlarsa, her ikisi de ölecek kadar büyük aşklar yaşadığım için, içim gururla 
doldu. 

Ama kesinlikle emin olun ki, bu geçici gurur iki taraftan ceza gördü. 
Herhangi bir ümitsizliğin etkisiyle, ya da Kont’un ölümüyle Henriette’in benim 
olacağı zamana kadar Arabelle’in yanında kalmayı bana bilmiyorum hangi 
şeytan fısıldıyordu. Henriette’in bir gün benim olacağından hiç kuşkum yoktu, 
çünkü o beni seviyordu; sertlikleri, gözyaşları, pişmanlıkları, dindarca boyun 
eğişi benim kalbim kadar kendi kalbinden de silinmesi imkânsız olan bir 
duygunun açık izleriydi. Bunları düşünüp bu güzel yolda ağır ağır ilerlerken 
artık yirmi beş yaşında değil, elli yaşındaydım. Bir anda otuzundan 
altmışına geçen kimseler genç kadınlardan çok genç erkekler değil midir? Bu 
kötü düşünceleri bir solukta kovmuştum ama sık sık beni rahatsız ettiklerini 
itiraf etmeliyim. Belki de bu düşünceleri oluşturan ilke, Kral’ın Tuileries 
Sarayı’ndaki odasının süslü duvarları arasında bulunuyordu. 

Gerçek tutkuların ancak olgun yaşta duyulabileceğini, tutkuya güçsüzlük 
karışınca güzel ve coşkun olduğunu, o zaman her zevk önünde son kozunu 
oynayan kumarcıya benzediğini söyleyen XVIII. Louis’nin bu zekâsına kim karşı 
koyabilirdi ki? Yolun sonuna geldiğim zaman başımı çevirdim; Henriette’in 
aynı yerde tek başına durduğunu görünce, geçtiğim yolu tekrar geriye bir ok 
gibi aşıp yanına geldim ve gözyaşları içinde son kez vedalaştım. 

Neden ağladığımı bilmiyordu. Bir daha asla yaşanamayacak olan o güzel 
aşka, o temiz heyecanlara ve artık yeniden açmayacak hayat çiçeklerine 
içimden dökülen gözyaşlarıydı bunlar. Evet, artık yeniden açmayacak hayat 
çiçeklerine; çünkü daha sonraki yaşlarda erkek artık vermez hep alır; 
sevgilisinde kendini sever; halbuki genç yaşta kendisinde sevgilisini sever. İleri 
yaşlarda zevklerimizi, belki de kötü alışkanlıklarımızı bizi seven kadına aşılarız; 
halbuki hayatın başlangıcında sevdiğimiz kadın, erdemlerini, ince duygularını 
bize kabul ettirir; bizi bir gülümsemeyle güzele çağırır ve kendisi örnek olarak, 
fedakârlığı ve şefkati bize de öğretir. Bir Henriette’i olmamış adama yazık! Bir 
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Leydi Dudley tanımamış adama yazık! Bu tür adamlar evlendiği zaman birisi 
karısını koruyamaz, öbürü sevgilisi tarafından terk edilir; ama bir tek kadında 
onların her ikisini birden bulabilen mutludur. Sizin sevdiğiniz erkek mutludur 
Natalie! 

Paris’e döndükten sonra, Arabelle’le ben eskisinden daha açık bir şekilde 
beraber yaşamaya başladık. 

Kendimi uymak zorunda hissettiğim kuralları, çok geçmeden her ikimiz de 
yavaş yavaş kaldırdık. Halbuki bu kurallara tam olarak uyduğumuz için 
toplum, Leydi Dudley’in içine düştüğü uygunsuz durumu hoş görüyordu. 
Görünen bölümün yanında, perde arkasını da öğrenmek isteyen kimseler, 
sırları öğrendikten sonra görünen bölümü de hoş görürler. Kibar çevre içinde 
yaşamakta olan sevgililer, salonlarda geçerli olan kuralları çiğnemekle, 
geleneklerin emrettiği şeylere tamamen uymamakla daima hata ederler; 
aslında bu durum başkalarından çok kendileriyle ilgilidir. Aşılacak uzaklıklar, 
korunması gereken dış saygılar, oynanacak komediler, örtülmesi gereken 
sırlar, bütün bu aşk savaşının hareketleri hayatı doldurur, arzuyu yeniler ve 
alışkanlığın gevşemelerine karşı kalbi korur. Fakat tamamen aşırı olan ilk 
aşklar gibi gençler de, ormanlarını iyi korumak yerine, kökünden keserler. Bu 
burjuva düşüncelerini Arabelle benimsemiyordu, bana kendini beğendirmek 
için bunlara uymuştu. 

Avını elinden kaçırmamak için nişan alan bir avcı gibi, beni jigolosu 
yapmak için bütün Paris’in karşısında zor duruma düşürmek istiyordu. Bu 
yüzden beni evinde tutmak için cilvelerini kullandı, çünkü elde delil olmadığı 
için ancak yelpaze altındaki fısıltılar olarak kalan dedikoduları yeterli 
görmüyordu. Düştüğü durumu açıkça gösterecek olan bir ihtiyatsızlığı seve 
seve yapmakla kendini o kadar mutlu görürken aşkına nasıl olur da 
inanmazdım? 

Nikahsız bir evlilik hayatının tatlı zevklerine bir kere daldıktan sonra beni 
bir üzüntü sardı; çünkü hayatımın, Henriette’in düşünce ve öğütlerine zıt bir 
gidiş aldığını görüyordum. İşte bu yüzden ben de, sonunun yaklaşmakta 
olduğunu hissedip nefes alışını başkalarının duymamasını isteyen veremliyi 
kaplayan hırs ve öfkeyi duya duya yaşamaya başladım. Kalbimde öyle bir köşe 
vardı ki, oraya sığındığımda hep acı çekiyordum; intikamcı bir ruh bana, 
üzerlerinde durmaktan korktuğum düşünceleri sürekli aşılıyordu. Henriette’e 
yazdığım mektuplar bu ruh hastalığını yansıtıyor ve ona sonsuz bir acı 
veriyordu. Mektuplarıma kendisinden gelen tek cevapta “kaybolmuş bu kadar 
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hazine varken hiç değilse benim mutlu olmamı istediğini” yazmıştı. Ama 
mutlu değildim ben! Sevgili Natalie, mutluluk mutlaktır, hiçbir karşılaştırmayı 
kabul etmez. İlk ateşim geçtikten sonra bu iki kadını birbirleriyle zorunlu 
olarak karşılaştırdım, aralarındaki farkları şimdiye kadar inceleyememiştim. 
Gerçekten her büyük aşk, yapımıza öyle büyük bir güçle hâkim olur ki, onun 
sivri yönlerini kaldırır ve kusurlarımızı oluşturan alışkanlıklarımızın izlerini 
doldurup örter; fakat daha sonra birbirlerini iyice tanıyan iki âşık arasında 
manevi yüzün hatları tekrar belirir; o zaman her iki sevgili birbirlerini karşılıklı 
olarak yargılarlar ve kişiliğin aşk üzerindeki bu tepkisi sırasında çoğu kez 
ayrılıp uzaklaşmaları hazırlayan soğukluklar ortaya çıkar. Her şeyi gelişigüzel 
bir biçimde inceleyen kimseler de, insan kalbini tutarsızlıkla suçlamak için bu 
soğukluklardan yararlanır ve bunlara dayanıp bir sonuca varırlar. Benim için 
işte bu dönem artık başlamıştı. Çekiciliğiyle artık eskiden olduğu kadar 
gözlerimi kamaştırmıyordu. Deyim yerindeyse aldığım zevki didik didik edip 
inceleyerek istemeden bir sınava giriştim, bu da Leydi Dudley’in zararına oldu. 

Önce şu karara vardım ki; Leydi Dudley, Fransız kadınını diğer bütün 
kadınlar arasından ayıran ruhtan yoksundur. Hayatlarındaki rastlantılar 
nedeniyle her ülkenin sevme tarzlarını denemiş olan kimselerin söyledikleri 
gibi Fransız kadınını sevilmesi en hoş kadın yapan işte bu ruhtur. Bir Fransız 
kadını sevdiği zaman apayrı bir yaratık olur; o çok övülen şuhluğunu, aşkını 
süslemekte kullanır; o çok tehlikeli olan kendini beğenmişliğini ve gururunu 
aşkı uğruna feda eder ve bütün heveslerini çok sevdiğini göstermek için 
harcar. Sevdiği erkeğin çıkarlarını, kinlerini, dostluklarını benimser; iş 
adamının tecrübe ürünü inceliklerini bir günde kazanır, medeni kanunu 
ezberler, borç alma mekanizmasını anlar ve bir banker kasasını boşaltıverir. 
İşin alayında ve çok tutumsuz iken artık hiç hata yapmaz, tek bir kuruşu boş 
yere harcamaz. Hem ana, hem dadı, hem doktor olur ve bütün bu 
değişmelerde en küçük ayrıntıya kadar sonsuz bir çekicilik sunan mutluluk 
havası verir. Başka ülkelerin kadınlarında görülen ayrı ayrı özellikleri ruh ve 
akılla birleştirir. Bu ruh bir Fransız tohumudur ve her şeyi canlandırır, her şeye 
imkân sağlar, her şeyi haklı çıkarır, her şeyi değiştirir ve bir tek hareketin, her 
zamanki bir duygunun monotonluğunu giderir. 

Fransız kadını, ara vermeden ve yorulmadan, her an ve her yerde, 
kalabalık içinde ve yalnızken kendisini daima aşkına adamıştır; kalabalık 
içindeyken yalnız bir kulağa yansıyan sesler bulur, onun susması bile bir 
konuşmadır, yere eğilmiş gözlerle bile size bakmasını becerir. İçinde 
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bulunduğu hal ve durum konuşmayı, bakmayı kendisine yasaklıyorsa, 
düşüncesini, bastığı kumda izler bırakarak yazmak için ayağını kullanır. 
Yalnızken aşkını uyurken bile söyler ve bütün dünyayı aşkına uydurur. 

İngiliz kadını ise, tam tersine aşkını dünyaya uydurur. Gördüğü eğitim 
dolayısıyla o buz gibi tavrını, size anlattığım o çok bencil İngiliz davranışlarını 
korumaya alışkındır ve kalbini bir İngiliz makinesi gibi kolayca açıp kapar.  

Onun içine işlenilmez bir maskesi vardır ve maskesini son derece 
duygusuz bir tavırla takar, çıkarır. Gözlerden uzak olduğu zaman bir İtalyan 
kadını kadar ateşli olduğu halde, biri içeriye girer girmez soğuk bir ağırbaşlılık 
takınır. 

Odasından çıkan İngiliz kadınının yüzündeki derin hareketsizliği, sesindeki 
sakinliği, tavırlarındaki tam serbestliği görünce, en çok sevdiği erkek bile güç 
ve saltanatından kuşkulanır. 

Odasından çıkmış olan İngiliz kadınının ikiyüzlülüğü tam bir ilgisizliğe 
kadar varır. İngiliz kadını, olan her şeyi unutmuştur. Aşkını bir elbise gibi 
çıkarıp atabilen bir kadın, aşkını kolaylıkla değiştirebileceği kanısını uyandırır.  

Bir kadının; aşkını sanki bir nakış gibi, istediği zaman eline alıp istediği 
zaman bıraktığını görünce, yaralanan gururumuzda yükselen dalgalar, 
kalbimizde ne fırtınalar koparır! Bu gibi kadınlar kendilerine o kadar 
hâkimdirler ki, tamamen sizin olmaları mümkün değildir; saltanatımız hiçbir 
zaman tam olamaz çünkü dünyaya çok önem verirler. Fransız kadını 
yabancılardan rahatsız olan hastayı bir bakışıyla teselli eder, hastayı görmeye 
gelenlere duyduğu öfkeyi bazı iğneli şakalarla gösterir, oysa bu gibi 
durumlarda İngiliz kadını hiç konuşmaz, ruhu sinirlendirir ve düşünceyi 
rahatsız eder. Bu kadınlar her fırsatta kendilerini o kadar yükseklerde görürler 
ki, toplum hayatının onların zevklerine kadar uzanması gerekir. Utangaçlıkta 
aşırıya kaçanın aşkta da abartılı davranması gerekir, İngiliz kadınları böyledir. 
Şekil aşkı kendilerinde bir sanat anlayışı oluşturmamak koşuluyla her şeyde 
şekle önem verirler. Kendileri ne derlerse desinler, İngiliz kadınlarının mantıklı 
ve çıkarcı aşklarına karşı, Fransız kadınlarının aşklarının çok daha üstün 
olması, ruhlarından kaynaklanır; işte bu da Protestanlıkla, Katolikliğin 
arasındaki farkları anlatır. Protestanlık kuşku duyar, imanları inceler ve 
öldürür, bu yüzden de sanatın ve aşkın ölümüne neden olur. 

Sosyetenin sözü geçtiği yerde sosyete insanları boyun eğmekle 
yükümlüdürler. Fakat tutkularla dolu olan insanlar bu çevreden hemen 



121 
 

kaçarlar, çünkü dayanamazlar. Leydi Dudley’in salon ve toplum hayatından 
vazgeçemediğini ve İngiliz kadınlarına özgü olan geçiş ve değişme halinin 
kendisinde bir alışkanlık olduğunu görünce, gururumun nasıl kırıldığını tahmin 
edersiniz. Bu geçiş ve değişme, toplum ve çevrenin kendisine yüklediği bir 
fedakârlık da değildi. Hayır, o, birbirine düşman olan iki biçime kolayca 
girebiliyordu. Leydi Dudley seviştiği zaman sarhoşçasına sevişiyordu; hiçbir 
ülkenin hiçbir kadını onunla karşılaştırılamazdı, bir sarayın bütün haremine 
bedeldi; fakat perde inip bu efsane ve hayal sahnesi kapandığı zaman o 
sevişmenin hatırasını bile unutuyordu. Sonra ne bir bakışa, ne de bir 
gülümseyişe karşılık vermez oluyordu. Sözlerini ve tavırlarını protokole 
uydurmak zorunda olan bir büyükelçi karısı gibi oluyordu. Soğukkanlılığıyla 
insanı öfkelendiriyor, türlü yapmacık tavırlarıyla kalbin duygularına hakaret 
ediyordu. Böylece; aşkı heyecanlar aracılığıyla en yüksek arzu ve amaç haline 
yükseltmesi gerekirken, aşkı bir ihtiyaç düzeyine indiriyordu. Sevişme 
zamanları dışında ne korku, ne üzüntü, ne de arzu gösteriyordu; ancak o 
belirli saat gelince, sevgisi birdenbire yakılmış ışıklar gibi yükseliyor ve o 
saatten önceki tavırlarını sanki inkâr ediyordu. Bu kadınların hangisine 
inanmalıydım? 

Henriette’i Arabelle’den ayıran sonsuz farkları o zaman anladım; 
bedenime sanki bin iğne birden battı. Henriette kısa bir an için benden 
ayrıldığı zaman kendisinden söz etme işini sanki soluduğum havaya bırakırdı. 
O yanımdan uzaklaşırken elbisesinin kıvrımları gözlerimi okşadığı gibi, 
dönerken de bu kıvrımların hışırtısı kulağımı okşardı. Gözlerini yere doğru 
eğerken göz kapaklarını açışında sonsuz sevgiler vardı. Sesi, o tatlı ses 
bitmeyen bir okşayıştı; sözleri hiç değişmeyen bir düşünceyi bildirir, daima 
kendi kendisinin bir yansıması olurdu. O, ruhunu, biri ateşli diğeri buz gibi 
olan iki ayrı bölüme ayırmıyordu. Hepsinden de ötesi, Henriette zekâsını, en 
ince ve güzel düşüncelerini, duygularını belirtmek için kullanırdı, çocuklarının 
yanında da benim yanımda da düşünceleriyle işveler saçardı. Arabelle’in 
zekâsı ise hayatı sevimli hale getirmek için kendisine yaramıyor, bu zekâyı 
benim yararıma kullanmıyordu; bu zekâ ancak toplum içinde ve toplum için 
vardı.  

Baştanbaşa alaycı bir zekâydı. Benim için değil, tutkusunu tatmin etmek 
için yırtmaktan, parçalamaktan hoşlanırdı. Aramızda böyle bir bağ olsaydı, 
Henriette mutluluğunu herkesten gizlerdi, oysa Leydi Arabelle kendi 
mutluluğunu bütün Paris’e göstermek istiyordu. Hem herkesin gözü önünde 



122 
 

benimle beraber ormanda dolaşıyor, hem de korkunç bir ikiyüzlülükle dış 
görünüşü kurtarmaya çalışıyordu. Gösteriş ve gururun, aşkla kayıtsızlığın 
sürekli birbirine karışması; hem el değmemiş hem de ihtirasla dolu olan 
ruhumu durmadan yaralıyordu. Bir ısı derecesinden başka bir ısı derecesine 
geçmeyi beceremediğim için de huzursuz oluyordum; o, sahte utangaçlığa 
büründüğü zaman benim kalbim şehvetle çarpıyordu. 

Kendisine büyük bir dikkat ve incelikle bu durumdan yakındığım zaman, 
size anlatmaya çalıştığım İngiliz şakalarına abartmalar katarak, bana diliyle 
zehir akıtırdı. Benim düşüncelerimin kendi düşünceleriyle uyuşmadığını 
görünce, kalbimi kırmaktan ve beni utandırmaktan zevk alıp, beni bir hamur 
gibi yoğuruyordu. Ben her konuda ılımlı davranmak gerektiğini söylediğimde, 
düşüncelerimi en aşırı şekillere sokuyor, adeta karikatürünü yaparak karşılık 
veriyordu. Takındığı tavırları beğenmediğim zaman, bütün Paris halkının 
gözleri önünde beni öperse ne yapacağımı soruyordu; bunu yapacağını o 
kadar kesin tavırla söylüyordu ki, kendisinden söz ettirmek konusundaki 
isteğini bildiğim için, dediğini yapacak diye titrerdim. Aşkının gerçek olmasına 
rağmen, kendisinde Henriette’de olduğu gibi saygılı, kutsal ve derin hiçbir şey 
göremiyordum; suyu son damlasına kadar çeken kumlu toprak gibi asla 
doymuyor ve tutkuyla kaynıyordu. 

Henriette hep huzurluydu, bir sözü birazcık yüksek sesle söyleyişimden 
veya bir bakışımdan ruhumda neler olduğunu anlayıverirdi. Oysa Leydi’nin 
üzerinde ne bir bakışın, ne bir el sıkışının, ne de tatlı bir sözün hiçbir zaman 
hiçbir etki yapmasına imkân yoktu. 

Dahası da var; Leydi için, bir gün öncesindeki bir mutluluğun, ertesi gün 
hiçbir anlamı yoktu. Onu hiçbir sevgi belirtisi şaşırtmazdı. 

Hareketli bir yaşantıya, gürültü ve şatafata karşı o kadar büyük bir özlem 
duyuyordu ki, bu konularda hayal ettiklerine hiçbir şeyin erişmesi mümkün 
değildi. Aşk konusundaki şiddetli çabaları da bundan ileri geliyordu, değişik ve 
abartılı hevesleri hep kendisiyle ilgiliydi, benle değil. Henriette’in o mektubu; 
hâlâ hayatımın üzerinde parlayan bir ışık olan, ben yaşadıkça koruyucum 
olarak, bütün karşılaşacağım şeyleri önceden gösteren, Fransız kadınının aşk 
gücüne en erdemli kadının boyun eğişini gösteren o mektup; Henriette’in, 
maddi çıkarlarımla, siyasi ilişkilerimle, ruhsal kazancımla, ne kadar dikkatle 
ilgilendiğini, hayatımın yasak olmayan yanlarına ne büyük bir istekle sarıldığını 
size anlatmıştır. Bütün bu konularda Leydi Dudley basit bir tanışmadan başka 
ilişkisi olmayan bir insanın göstereceği saygıyı gösteriyordu. İşlerim, servetim, 
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çalışmalarım, yaşadığım zorluklar, küskünlüklerim ve dostluklarım hakkında 
hiçbir zaman tek bir soru bile sormadı. Cömert değildi, başkalarına hiç yardım 
etmezdi, ama kendisi aşırı tutumsuzdu ve çıkarla aşkı ayırmakta gerçekten 
ileriye gidiyordu. Böyle bir şey yaşanmadı, ama yine de şundan emindim ki; 
Henriette, beni bir dertten kurtarmak amacıyla, kendisi için aramayacağı şeyi 
benim için arayıp bulurdu. Geçmişte örneklerini çok gördüğümüz gibi, en 
yüksek mevki sahibi ve en zengin adamların bile karşılaşabilecekleri 
felaketlerden biri benim başıma gelse Henriette’e akıl danışırdım, fakat Leydi 
Dudley’e tek bir söz söylemeden kendimi hapiste bulurdum. 

Buraya kadar anlattıklarım bu iki kadın arasındaki duygu farklarıydı, fakat 
manevi anlamdaki bu zıtlıklar maddi şeyler için de geçerliydi. 

Fransa’da lüks, insanın düşüncelerinin belirtisi, varlığındaki şiirin 
ürünüdür. Lüks, kişinin karakterini anlatır, sevgilinin en üstün düşüncesini 
etrafımızda parıldatır, sevgililerin birbirlerine karşı gösterdikleri en küçük 
dikkat ve özene değer verdirir. İngiliz lüksünün inceliklerine kapıldım ama 
makine gibi bir şeydi! Leydi Dudley, bu lükse kendisinden hiçbir şey 
katmıyordu, bu lüks hizmetçilerden geliyordu, parayla satın alınmıştı. 
Clochegourde’un insana okşayış olan bin türlü özeni, Arabelle’in gözünde 
hizmetçilerin yapması gereken işlerdi; bu hizmetçilerin her biri kendi 
becerilerine göre iş görecekti. Sanki at seçer gibi, en iyi uşakları seçmek de 
kahyâsının işiydi. Bu kadın kendisine hizmet edenlere asla bağlanmıyordu, en 
değerli hizmetçisi ölse asla üzülmezdi, para verdikten sonra onun kadar 
beceriklisi bulunurdu. Başka insanlara karşı olan tutumuna gelince; başkasının 
başına gelen bir felaket karşısında, onun hiçbir zaman bir damla gözyaşı 
döktüğünü görmedim, hatta bencillikte öylesine ileri giderdi ki, insanı gülmek 
zorunda bırakırdı. Hanımefendinin süs ve şatafatı bu tunçtan ruh ve kişiliğini 
saklıyordu. Gece halılar üzerinde yuvarlanan, ihtiras ve sevdanın bütün 
çılgınlıklarını sergileyip haykıran ateşli cariye, genç adamla, duygusuz ve sert 
İngiliz kadınını barıştırıveriyordu. 

Böylece, üzerine tohumlarımı boş yere döktüğüm, ürün vermesi imkânsız 
olan kıraç toprağı ancak adım adım keşfettim. Henriette, bu kadının doğasını 
bir anlık bir bakışla anlamıştı. Onun peygamberce sözlerini hatırlıyorum, 
Henriette her konuda haklıydı. Arabelle’in aşkı benim için gittikçe çekilmez bir 
hal alıyordu. İyi ata binen kadınların sevgiden uzak olduklarını ancak daha 
sonra fark ettim. Amazonlar gibi bir memeleri eksiktir ve kalplerinin, neresi 
bilmiyorum ama bir köşesi nasırlaşmıştır 
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Bu boyunduruğun ağırlığını duymaya başlamıştım, yorgunluk vücudumu 
da ruhumu da sarmıştı. Gerçek duygunun aşka nasıl bir kutsallık 
kazandırdığını artık anlıyordum. Clochegourde’un hatıralarıyla ruhum 
eziliyordu; aradaki onca uzaklığa rağmen, güllerinin bütün kokusunu 
alabiliyor, bülbüllerinin ötüşünü duyuyordum. İşte tam bu sırada, azalmış 
sularının altında selin taşlı yatağını gördüğüm o uğursuz anda, her saat 
yankısını duyduğum için hâlâ hayatımda çınlayışları devam eden bir tokat 
yedim. Lenoncourt Dükü görevliydi. Kral, onun içeri girdiğini görünce, Kontes 
hakkında bilgi istedi; çok şey anlatan bir tavırla birden başımı kaldırdım. 
Kendisine karşı böyle bir hareketi aykırı bulan Kral, söylemekte çok usta 
olduğu o sert sözlerinden önce, anlamlı bir şekilde bana baktı. 

Dük:  

“Efendimiz! Zavallı kızım ölüyor!” dedi. 

Gözlerimde yaşlarla ve taşmak üzere olan öfkeyi düşünmeden: 

“Kralımız lütfedip bana bir izin buyururlar mı?” dedim. 

O, her kelimesiyle insanı iğnelemekten hoşlanan Kral, biraz önceki 
saygısızlığımı bağışlayarak güldü ve nükteyle: 

“Koş, beyim!” dedi. 

Babası olmasına rağmen, saray adamlığını üstün tutan Dük; kızını görmek 
için izin istemedi ve yanında bulunmak üzere Kral’ın arabasına bindi. Leydi 
Dudley’e veda etmeden yola çıktım. İyi ki evde yoktu, Kral’ın verdiği bir 
görevle bir yere gittiğimi bir kâğıda yazıp bıraktım. Kral Hazretleriyle Croix de 
Berny’de karşılaştım, Verrieres’den dönüyordu. 

Bir çiçek demetini kabul ederek ayaklarının dibine bıraktıktan sonra, bana 
şöyle bir baktı, insanı derinliğiyle bitiren kralca alaylarıyla dolu bu bakışla 
bana: 

“Eğer siyasette bir şey olmak istiyorsan geri dön! Ölülerle konuşmaya 
çalışarak zaman kaybetme!” demek ister gibiydi. 

Üzüntüsünü göstermek isteyen Dük, eliyle bana bir işaret yaptı. Sekizer 
atın çektiği iki şahane araba, üstleri başları sırmalı albaylar, muhafızlar, 
kaldırdığı toz bulutları ve “Yaşasın Kral!” bağrışmaları arasında hızla geçtiler.  

Bizim başımıza gelen felaketlere doğa nasıl hiç aldırış etmiyorsa, aynı 
şekilde saray da Henriette’in ölüsünü çiğneyip geçiyor gibi geldi bana.  
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Dük aslında çok iyi bir adamdı ama Kral’ın yatma töreninden sonra, 
veliaht prensin oyununu seyredecekti. Düşes’e gelince, kızına Leydi 
Dudley’den söz ederek ona ilk darbeyi çoktan indirmişti zaten. 

Hızlı geçen bu yolculuğum bir rüyaya, fakat her şeyini kaybetmiş bir 
kumarcının rüyasına benzedi. Ondan bir haber alamadığım için çok karamsar 
bir haldeydim. Günah çıkaran papaz De Dominis hoşgörüsüzlüğü bana 
Clochegourde’u yasak etmeye kadar mı götürmüştü? 

Madeleine’i, Jacques’ı, papaz De Dominis’i, B. de Mortsauf’a kadar 
herkesi suçluyordum. 

Tours’dan ötede, Poncher’ye giden iki tarafında kavak ağaçları olan yola, 
eskiden tanımadığım sevgilimi aramak üzere koşarken çok hoşuma giden o 
yola varmak üzere Saint Sauveur köprülerinden geçerken, B. Origet’e 
rastladım. Benim Clochegourde’a gitmekte olduğumu anladı, ben de onun 
oradan dönmekte olduğunu anladım; ikimiz de arabalarımızı durdurduk ve 
ben bilgi istemek için, o da bana bilgi vermek üzere arabalarımızdan indik. 

“Bn. de Mortsauf ne durumda doktor?” dedim. 

“Kendisini sağ bulacağınızı pek sanmıyorum. Korkunç bir ölümle ölüyor, 
besin yetersizliğinden ölüyor. Geçen haziranda beni çağırttığı zaman hiçbir 
tıbbi imkân hastalığa çare bulamazdı; o zaman kendisinde şimdiki korkunç 
belirtiler başlamıştı. Kendisinde olduğunu sandığı için de herhalde B. de 
Mortsauf bu belirtileri size anlatmıştır.  

Kontes Hazretleri o zaman vücuttaki bir mücadelenin neden olduğu geçici 
bir bozukluk içinde değildi, çünkü tıp böyle bir bozukluğu durdurabilir ve daha 
iyi bir duruma getirebilirdi; çaresi olan bir bunalımın etkisi altında da değildi. 
Hayır, artık hastalık tıp biliminin hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya gelmişti. 

Nasıl ki, saplanan bir hançerin sonucu öldürücü bir yaraysa, bu da bir 
kederin çaresi olmayan sonucudur. Bu hastalık, çalışması hayat için kalp kadar 
gerekli olan bir organın görevini yapamayacak duruma gelmesinden 
kaynaklanıyor. Üzüntü hançer yerine geçmiştir. Hiç kuşkunuz olmasın! Bn. de 
Mortsauf bilinmeyen bir üzüntü yüzünden ölüyor.” 

“Bilinmeyen bir üzüntü mü?” dedim. Sonra:  

“Çocukları hiç hasta olmadılar mı?” diye sordum. 

Anlamlı bir tavırla bana bakarak: 
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“Hayır, olmadılar.” dedi. “Hastalığı ağırlaştıktan sonra B. de Mortsauf da 
kendisini hiç rahatsız etmedi. Ona benim artık hiçbir yararım olmaz. Azay’lı 
doktor B. Deslandes yeter. Bu derdin hiçbir çaresi yok, acıları da korkunç. 
Zengin, genç ve güzel bir kadın açlık yüzünden zayıf düşüp, ihtiyarlamış olarak 
ölecek! Evet, çünkü açlıktan ölecek! Kırk gündür midesi kapanmış olduğu için 
ne şekilde verilirse verilsin hiçbir gıdayı kabul etmiyor.  

B. Origet uzattığım eli sıktı, saygılı bir hareketle elimi uzatmamı bekler 
gibi yapmıştı. 

Gözlerini gökyüzüne kaldırarak:  

“Cesaret beyefendi!” dedi. 

Bu sözler, aynı derecede paylaşıldığını sandığı acılara karşı duyduğu 
merhameti belirtiyordu. Bu sözlerin kalbime zehirli bir ok gibi saplandığının 
farkında değildi. Arabacıya, beni zamanında yetiştirirse iyi bir bahşiş 
vereceğimi söyleyerek hızla arabaya bindim. 

Beynime saplanan acı düşüncelere öylesine dalmıştım ki, o kadar 
sabırsızlanırken yolu birkaç dakika içinde aşmışız gibi geldi. Çocukları iyiymiş 
ama kendisi üzüntüden ölüyor! Öyleyse benim yüzümden ölüyordu! Vicdanım 
rahatsız olmuştu ve kendime karşı bütün ömür boyu yankılanan, hatta bu 
dünyadan göçtükten sonra da etkisi devam edecek olan o suçlamalardan 
birini ileri sürdü.  

İnsanların adaleti ne kadar zayıf ve güçsüzdü! Bu adalet ancak açıkça belli 
olan eylemlerin öcünü alabiliyordu! Kınanma ve ölüm, neden yalnız açıkça 
adam öldürene? O sizi tek vuruşla öldürür, yüksek gönüllülük gösterip sizi 
uykunuzda yakalayarak ebediyen uyutur, ya da ölüm darbesini size birdenbire 
indirerek uzun uzun can çekişmekten kurtarır. Ruha zehri damla damla akıtan 
ve vücudu yok etmek için içeriden kemiren katil neden mutlu bir hayat 
sürüyor, her yerde saygı görüyor? Ceza görmeyen ne çok katil var! Süslü 
kötülüklere karşı hoşgörü! Ruhsal işkencelerle cinayet işleyenler nasıl da 
aklanıyorlar! Toplumun iç yüzünü görmemi engelleyen o boyalı perdeyi, 
bilmiyorum hangi öç alıcı el birdenbire kaldırdı! Benim kadar sizin de bildiğiniz 
o suçsuz kurbanların birçoğu gözlerimin önüne geliverdi. Ben ayrılmadan 
birkaç gün önce ölüm halindeyken Normandiya’ya giden Bn. de Beauseant! 
Çok kötü bir duruma düşüp dillerde dolaşan Langais Düşesi! Leydi Dudley’in 
iki hafta kaldığı o küçük evden ayrılıp ölmek üzere Tours’a gelen ve bildiğiniz 
gibi korkunç bir şekilde öldürülen Leydi Brandon! Çağımız bu tür olaylar 
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bakımından çok bereketli... Kıskançlığa yenilip kendini zehirleyen o zavallı 
genç kızı kim tanımaz? Belki Kontes de bu kıskançlık yüzünden ölüyordu. Daha 
iki yıllık evliyken, at sineğinin soktuğu bir çiçek gibi solup giden o tatlı kızın acı 
sonu karşısında kim titreyip inlememiştir? Zavallı kız utangaç ve bilgisizdi; 
Ronquerolles’un, Montriveau’nun, De Marsay’ın kendi siyasi amaçlarına 
hizmet ettiği için destek oldukları bir sefilin kurbanı olmuştu.  

Büyük bir yücelik göstererek borçlarını ödedikten sonra, kocasını tekrar 
görmeye asla razı olmayan ve hiçbir yalvarmayla gevşemeyen bu kadının son 
dakikalarının hikâyesini dinlerken kimin içi sızlamamıştır? Ölmek üzere olan 
Bn. de Aiglement, ağabeyim özen göstermese hayatta kalabilir miydi?  

Toplum ve bilim, bu cinayetlerin suç ortağıdır ve bu cinayetleri 
cezalandırmak için de hiçbir mahkeme yoktur. Üzüntüden, ümitsizlikten, 
gizlenmiş yoksulluktan, yetiştirilmesine boş yere çalışılmış, sürekli tekrar 
dikilmiş ve yine sökülmüş ümitlerden hiç kimse ölmüyordu sanki! 

Tıp sözlüğünde her şeyi açıklamak üzere kullanışlı kelimeler var:  

Gastrit, perikardit, isimleri ancak kulağa fısıldanan bin türlü kadın 
hastalığı, sahte gözyaşlarının götürdüğü nice tabutlara pasaport işi görür. 
Sonra noter, ölenin vasiyetnamesini okuyarak bu gözyaşlarını güzelce kurutur. 
Bu felaketlerin derinlerinde bilmediğimiz bir kanun mu var acaba? 
Milyonerin, birçok küçük işletmeciyi kendine mal etmesi gibi, yüz yaşına 
gelmiş bir insan da toprağın üstünü acımadan ölülerle doldurmak ve kendisi 
yükselsin diye etrafındaki toprağı kullanmak zorunda mıdır? Yoksa yumuşak 
huylu ve sevgi dolu yaratıklarla beslenen, güçle ve zehirle dolu bir hayat mı 
var? Yüce Tanrım yoksa ben kaplan soyundan mıydım? 

Soğuk bir Ekim sabahı, Clochegourde’un büyük yoluna girdiğim zaman 
pişmanlık kavuran parmaklarıyla kalbimi sıkıyor, yanaklarımdan yaşlar seller 
gibi süzülüyordu. Söğüt ağaçlarından ölü yapraklar dökülüyordu. Bir zamanlar 
beni çağırmak ister gibi mendilini salladığı bu büyük yolun iki tarafındaki 
söğüt ağaçlarını kendisi diktirmişti.  

Şimdi hayatta mıydı? Onun önünde yere eğilmiş başımın üzerine, iki 
beyaz elinin değdiğini görecek miydim? Arabelle’in bana verdiği bütün 
zevkleri bir an içinde ödedim ve bunlar bana çok pahalıya mal oldu. Onu bir 
daha görmemeye yemin ettim, içimde İngiltere’ye karşı kin uyandı. Gerçi 
Arabelle Dudley soyunun bir istisnasıydı ama ben yine de bütün İngiliz 
kadınlarını kararımın kara tülleri içine sardım. 
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Clochegourde’a girerken yeni bir darbe daha yedim. Jacques, Madeleine 
ve rahip De Dominis parmaklık yapılırken duvarın içinde kalan ve ne Kont’un, ne 
de Kontes’in yıktırmak istemedikleri tahta bir haçın önünde diz çökmüşlerdi. 
Tanrı’ya yalvaran bu iki çocukla, ağırbaşlı adamın bu durumunu görünce 
kalbim parçalanmış bir halde, yüzüm gözyaşları içinde, arabadan atlayıp 
onlara koştum. Birkaç adım ötede ise, başı açık, yaşlı seyis duruyordu. 

Jacques’la Madeleine’i alınlarından öptüm, dualarına ara vermeden bana 
soğuk soğuk baktılar. Rahip De Dominis’e:  

“Ne durumda efendim?”  

Rahip ayağa kalktı; tutunmak üzere koluna girerek:  

“Yaşıyor mu?” diye sordum. 

Üzgün ve yumuşak bir hareketle başını eğdi.  

“Yüce İsa aşkına söyleyin yalvarırım, niçin dua ediyorsunuz bu haçın 
dibinde? Niçin onun yanında değilsiniz de buradasınız? Bu kadar soğuk bir 
sabah vakti neden bu çocuklar buradalar? Bana her şeyi anlatınız ki bilmeden 
bir felakete neden olmayayım.”  

Rahip De Dominis: 

“Birkaç günden beri Kontes Hazretleri çocuklarını ancak belirli saatlerde 
görmek istiyor.” Kısa bir süre sustuktan sonra:  

“Beyefendi, Bn. De Mortsauf’u görmeden önce belki de birkaç saat 
beklemeniz gerekecek, o çok değişti! Böyle bir görüşmeye kendisini 
hazırlamak iyi olur, yoksa kendisine yeni acılar verebilirsiniz... Ölüme gelince, 
bu artık kendisi için Tanrı’dan bir lütuf olur.” 

Bakışı ve sesi başkasının yaralarını deşmeden okşayan bu aziz adamın 
elini sıktım. 

Tekrar konuşmaya başladı: 

“Hepimiz burada kendisi için dua ediyoruz. Çünkü o kadar kutsal, o kadar 
uysal, ölmeye o kadar hazırken şimdi birkaç günden beri ölüme karşı gizli bir 
korku duyuyor, hayatla dolu olan kişilere öyle bir bakıyor ki; bu bakışlarda ilk 
defa olarak karanlık ve kıskançlık duyguları görülüyor. Baş dönmeleri ölüm 
korkusundan çok, içinde duyduğu bir baygınlıktan, gençliği çürürken 
kendisinin solan çiçeklerinden meydana geliyor. Evet, şeytan bu güzel ruhun 
cennete girmesini engellemeye çalışıyor. Hanımefendi Kutsal Dağ’daki savaşı 
yaşıyor, gelinlik duvağını süsleyen ve birer birer dökülen beyaz güller için 
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gözyaşları döküyor. Bekleyin, ona hemen kendinizi göstermeyin, siz ona belki 
sarayın şatafatını getirmiş olursunuz; yüzünüzde kibarların yaşadığı 
şenliklerden bir iz bulur; yakınmalarını iyice artırmış olursunuz. Tanrı’nın bile, 
insan şekline girmiş oğlunu affetmiş olduğu bir zayıflığa siz de acıyın. Üstelik 
karşımızda bir düşman yokken yenmekle ne gibi bir başarımız olabilir? İzin 
verin de günahlarını çıkaran rahip, ya da ben, yani yıkıntı haline gelmiş 
görüntümüzle onun gözünü zedelemeyen iki ihtiyar, kendisini beklemediği bir 
görüşmeye, rahip Birotteau’nun ondan vazgeçmesini istediği heyecanlara 
hazırlayalım. Evet, bu görüşmeyi o rahip istemiyordu. Bu dünya işlerinde ilahi 
sebeplere dayanan görülmez ve gizli bir ağ vardır ki, bunu ancak bir din adamı 
sezebilir. Mademki siz buraya geldiniz, belki de manevi dünyada parlayan ve 
beşiğe olduğu kadar, mezara da götüren ilahî yıldızlardan biri tarafından 
yönlendirilerek getirildiniz.” 

Rahip bundan sonra, kalp üzerine bir yağmur gibi inen o tatlı sözleri 
kullanarak; B. Origet’nin bütün çabalarına rağmen, Kontes’in ağrılarının her 
geçen gün daha da arttığını bana anlattı. Doktor, ölümün elinden bu avı 
kurtarmak isteyerek, iki ay boyunca her akşam Clochegourde’a gelmiş, çünkü 
Kontes: 

“Kurtarın beni!” demiş. Ancak yaşlı doktor bir gün:  

“Vücudu tedavi etmek için kalbin iyileşmesi gerek!” diye haykırmış. Rahip 
De Dominis sözlerine devam ederek bana: “Hastalık ilerledikçe, önceden o 
kadar uysal olan bu kadının sözleri o kadar acılaştı ki, kendisini alması için 
Tanrı’ya yalvaracağına, koruması için yeryüzüne yalvarıyor. Sonra da 
yukarıdan gelen emirlere karşı geldiği için pişman oluyor. Birbirini takip eden 
bu değişik haller kalbini parçalıyor ve bedenin ruhla savaşını dehşet bir hale 
getiriyor. Çoğu zaman beden galip geliyor. Bir gün Madeleine’le Jacques’ı 
yatağından iterek: 

“Siz bana çok pahalıya mal oluyorsunuz!” dedi, ama beni görünce Tanrı’yı 
hatırladı ve Madeleine’e şu melekçe sözleri söyledi: 

“Kendisi artık mutlu olamayacak olanlar için, başkalarının mutluluğu 
sevinç olur...” dedi. Bunu o kadar yürek yakan bir biçimde söyledi ki, gözlerim 
yaşardı. Düşmüş olduğu bir gerçek; ama her yanlış adımda düştükten sonra 
göklere doğru biraz daha yükseliyor.” 
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Rastlantıların bana birbiri ardından yolladığı haberlerle, felaketlerin 
büyük konserinde matem havasını, ölen aşkın büyük feryadını çok hazin ses 
değişmeleri içinde hazırlayan haberlerle vurulmuş gibiydim. 

“Koparılan bir zambak bir gün tekrar gökyüzünde açacak, buna 
inanıyorsunuz değil mi?” diye bağırdım.  

Rahip: 

“Siz onu henüz çiçek halindeyken bırakmıştınız. Ama şimdi acıların 
ateşinde yanmış, arınmış ve küller içine gömülmüş bir elmas gibi tertemiz 
bulacaksınız. Evet; bu parlak ruh, bu kutsal yıldız, ışık ülkesine gitmek üzere, 
bulutların arasından muhteşem bir halde çıkacak!” dedi. 

Bu sözlerle kalbim minnet ve heyecan duygularıyla çarparken ve bu din 
adamının elini sıkarken, Kont bembeyaz olmuş başını evden dışarı çıkardı, 
sonra şaşırarak bana doğru koştu: 

“Doğru söylemiş! İşte o! Bn. de Mortsauf az önce, ‘Felix, Felix, işte Felix 
geliyor!’ diye bağırdı.” 

 Kont bana bunları söyledikten sonra, dehşetten bilincini kaybetmiş 
bakışlarla: 

“Bu eve ölüm geldi dostum. Ölüm neden benim gibi bir ayağı çukurda 
olan yaşlı bir deliyi almıyor?” 

Cesur olmaya çalışarak şatoya doğru yürüyordum, fakat çimenlikten taş 
merdivene kadar giden uzun geçidin başında, rahip Birotteau beni durdurdu. 

“Kontes Hazretleri henüz içeri girmemenizi sizden rica ediyor” dedi. 

Etrafa şöyle bir bakınca gördüm ki; birtakım insanlar acıdan kendinden 
geçmiş ve kuşkusuz ki Manette’in kendilerine verdiği emirlerden şaşkın bir 
halde, oraya buraya koşuşuyorlardı. 

Kont bu telaşı görünce ürkmüştü, yaradılışında var olan endişe ile 
Kontes’in öldüğünü sanarak: 

“Ne var ne oluyor?” dedi. 

Rahip: 

“Bir hasta huysuzluğu... Kontes Hazretleri, Vikont Hazretlerini bulunduğu 
hal içinde kabul etmek istemiyor, süslenmekten söz ediyor. Neden isteğini 
kabul etmeyelim?” dedi. 
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Manette gidip Madeleine’i buldu. Annesinin odasına girdikten birkaç 
dakika sonra Madeleine’in çıktığını gördük. Sonra beşimiz Jacques’la babası, 
iki rahip ve ben, çimenlik üzerinde hiçbirimiz bir tek söz söylemeden yürüdük. 
Şatoyu geçtik, bir Montbazon’u, bir Azay’ı seyrediyordum. Her zaman olduğu 
gibi matem içindeydim, ancak bu sefer içimdeki duygulara uygun düşen 
sararmış vadiye bakıyordum. Birden, sevgili kızcağızın sonbahar çiçekleri 
arasında dolaştığını gördüm, kuşkusuz ki bu çiçekleri buket yapmak için 
topluyordu. Vaktiyle aşkımı belirten bu buketlerin şimdi ne ifade ettiğini 
düşünürken içimde bir şeyin çekildiğini hissettim, sendeledim, gözlerim 
karardı, iki tarafımda bulunan iki rahip beni taraçanın üzerindeki bir taşa 
götürüp oturttular. Kendimi tamamen kaybetmemiştim ama bir süre orada 
bitkin bir halde kaldım. 

Kont bana: 

“Zavallı Felix, size mektup yazılmasını kesinlikle yasaklamıştı. Kendisini ne 
kadar sevdiğinizi biliyor!” dedi. 

Acı çekmeye hazırlanmış bir haldeydim, ama yine de, bütün mutluluk 
hatıralarımı özetleyen bir ilgi karşısında içim ezildi. İçimden: 

“İşte...” diyordum. “İskelet gibi kurumuş, loş bir günün aydınlattığı kıraç 
toprak! Bu kıraç toprağın ortasında tek bir çiçek yükselirdi. Ben de buraya her 
geldiğimde onu acı bir ürpertiyle, hayran hayran seyrederdim.” 

O ürperti, bu hazin saatin simgesiymiş.  

Eskiden o kadar canlı, o kadar hareketli olan bu küçük şatoda her şeye bir 
hüzün çökmüştü! Her şey ağlıyor, her şey ümitsizliği, yüz üstü bırakılmayı 
anlatıyordu. Ancak yarısı temizlenmiş yollar; başlanmışken yarım bırakılmış 
birtakım işler; ayakta durup şatoya bakan işçiler. Tarlalarda ekinler biçiliyordu 
ama ne bir gürültü, ne de bir konuşma sesi duyulmuyordu. Sessizlik öylesine 
derindi ki, bağlarda kimse yok denebilirdi. Acıdan dolayı bayağı konuşmalara 
katlanamayan insanlar gibi yürüyor, içimizde konuşan tek adam olan Kont’u 
dinliyorduk. Kont karısına karşı duyduğu mekanik sevginin kendisine söylettiği 
bazı sözlerden sonra, huyundan dolayı yine ondan yakınmaya başladı. Kontes 
hiçbir zaman sağlığına dikkat etmemiş ve kendisinin verdiği bazı yararlı 
öğütleri dinlememiş. 

Hastalığın ilk belirtilerini Kont ilk önce kendisi fark etmiş; çünkü bu 
belirtileri kendi benliğinde ve vücudunda incelemiş, hastalıkla tek başına 
savaşmış, sadece uyguladığı perhizle ve her türlü şiddetli heyecandan 
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kaçınarak şifa bulmuş. Karısını da bu hastalıktan kurtarabilirmiş, ama bir koca 
böyle ağır sorumlulukları yüklenemezmiş, hele kendisinin her işteki 
tecrübelerine burun kıvrılırken hiç yüklenemezmiş. Kendisi o kadar 
uyarmasına ve itiraz etmesine rağmen, Kontes doktor olarak Origet’yi seçmiş. 
Vaktiyle kendisine o kadar kötü bakmış olan Origet şimdi karısını 
öldürüyormuş. Bu hastalık çok büyük üzüntüden ileri geliyorsa, onun kadar 
üzüntü çeken var mıymış; ama karısının büyük üzüntüsü ne olabilirmiş ki? 
Kontes mutluymuş, derdi de üzüntüsü de yokmuş. 

Kont’un parlak düşünceleri ve çabaları sayesinde, parasal bakımından 
sevindirici bir duruma gelmişler; Bn. de Mortsauf’un Clochegourde’da istediği 
gibi davranmasına izin vermiş; çocuklar iyi yetiştirilmiş ve sağlıkları 
yerindeymiş, artık hiçbir endişe vermiyorlarmış; o halde bu hastalığın sebebi 
ne olabilirmiş? Kont tartışır gibi konuşuyor, duyduğu üzüntü ve ümitsizliğine 
delice suçlamalar karışıyordu. Sonra, bir hatıra üzerine, bu yüce insana 
hayranlığa kapılıp, uzun zamandır kupkuru kalmış gözlerinden birkaç damla 
yaş döküldü. Madeleine geldi ve annesinin beni beklediğini bildirdi. Rahip 
Birotteau beni takip etti, ama ağırbaşlı genç kız; annesinin benimle yalnız 
kalmak istediğini, kalabalık olursa yorulacağını söyleyerek babasının yanından 
ayrılmadı. Bu anın büyüklüğü bende; hayatın en önemli olayları karşısında 
oluşan, içimizi yakıp dışımızı dondurarak bizi perişan eden bir duygu 
oluşturdu. 

Tanrı’nın uysallık ve sadelikle kuşatarak, sabretmek ve acımak gücünü 
verdiği ve kendisine bağlı kıldığı adamlardan biri olan papaz Birotteau, beni 
bir kenara çekti: 

“Beyefendi” dedi. “Şunu bilin ki, bu görüşmeye engel olmak için bir 
insanın yapabileceği her şeyi yaptım. Bu kutsal kadının selameti bunu 
gerektiriyordu. Bunu yaparken sizi değil, yalnız onu düşündüm. Mademki 
bulunduğu yere girmenizi size meleklerin yasaklaması gereken bu kadını 
tekrar göreceksiniz, bilin ki, onu tekrar göreceğiniz şu anda, kendisini size 
karşı, belki de kendi kendisine karşı korumak için ben de yanınızda olacağım. 
Onun zaafına karşı saygılı olun. Ona yardımcı olmanızı bir rahip olarak değil, 
sahip olduğunuz fakat şimdiye kadar tanımadığınız bir dost olarak rica 
ediyorum. Bu dost sizi ileride duyacağınız pişmanlık acılarına uğratmamak 
istiyor. Sevgili hastamız gerçekten açlık ve susuzluktan ölüyor. Sabahtan beri, 
o korkunç ölümden önce gelen sinirli bir bunalımın pençesinde kıvranıyor. 
Hayatı terk etmeyi hiç istemediğini de sizden gizlemeyeceğim. İsyan eden 
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etinin çığlıkları kalbinde sönüyor, bu çığlıklar kalbinde hâlâ sevgiyle dolu olan 
yankıları yaralıyor. Fakat B. De Dominis ve ben, bu soylu aile onun manevi can 
çekişmesini görmesin diye bu dinî görevi üzerimize aldık. Bütün aile artık o 
eski sabah yıldızını, o eski akşam yıldızını tanıyamıyor. 

Yıldızlarını artık tanıyamayan dedim, çünkü kendisi o kadar değişti ki, 
kocası, çocukları ve hizmetçiler “Nerede o?” diye soruyorlar. Sizi görünce 
yakınmaları yeniden başlayacak. Onun yanında Paris’in kibarlar çevresinden 
biri gibi davranmayın, kalbin boş isteklerini unutun, onun yanında bu 
dünyanın değil, öbür dünyanın hizmetçisi olun. Bu melek gibi kadın; bir kuşku 
anında, ağzından ümitsiz sözler kaçırarak inancını kaybetmiş bir halde 
ölmesin...” 

Bu söylediklerine karşı hiçbir cevap vermedim. Sessizliğim zavallı rahibi 
şaşırttı. Görüyordum, duyuyordum, yürüyordum, ama artık bu toprak 
üstünde değildim. 

“Acaba ne oldu? Herkes bu kadar dikkatli davrandığına göre, onu ne 
halde bulacağım?” düşüncesi, içimde belirsiz ama sonsuz korkular 
uyandırıyordu. 

Sonsuz oldukları için, bütün acıları içimde topladıkları için, bu korkuların 
dayanılmaz işkenceleri vardı. 

Odanın kapısına geldik, günah çıkaran rahip kapıyı endişeli bir tavırla açtı. 
Henriette’i gördüm; beyaz bir elbise giymişti, ocağın önüne konmuş olan 
küçük kanepesinde oturuyordu. Ocağın üzerinde ise çiçeklerle dolu olan o 
bizim iki vazomuz konmuştu. Pencerelerin önündeki yuvarlak masanın 
üzerinde de çiçekler vardı. Odanın apar topar eski haline getirilmesi ve 
birdenbire hazırlanmış olan bu bayram havası Rahip Birotteau’yu şaşkına 
çevirmişti. Ölmek üzere olan Henriette; hasta yatakları çevresindeki o çirkin 
görüntüyü görmemi istememişti. Bitmek üzere olan can çekişmenin son 
güçlerini; o anda dünyada her şeyden çok sevdiği adamı iyi şekilde karşılamak 
için, karmakarışık olan odasını süslemek için harcamıştı. Manolyaların 
açıldıkları zamanki yeşilimtırak sarı rengini andıran zayıflamış ve solgun yüzü, 
danteller arasında çok sevilen bir başın sarı bir bez üzerinde tebeşirle çizilmiş 
ilk çevre çizgilerine benziyordu. Fakat akbabanın tırnaklarını kalbime ne kadar 
derin bir şekilde batırmış olduğunu anlayabilmeniz için, baş çizgilerinden 
oluşan bu taslağın gözlerle tamamlanmış olduğunu düşünün; sönmüş bir 
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yüzde görülmemiş bir ışıkla parlayan çukura kaçmış gözler, bitmiş bir yüzde iki 
parlak çukur...  

Henriette; çektiği acılara karşı devamlı zafer kazanmasının, kendisine 
verdiği yüce sakinliğe artık sahip değildi. Yüzünün güzelliğini korumuş tek yeri 
olan alnında, arzunun saldırganlığı ve bastırılmış tehditleri görülüyordu. 
Uzamış yüzü balmumu rengini almıştı, buna rağmen, bu yüzden yansıyan öyle 
iç ateşleri vardı ki, sıcak bir günde tarlalar üzerinde buğular halinde yanan bir 
ışığa benziyordu. Batmış şakaklar, çökmüş yanaklar yüzün iç biçim ve 
şekillerini gösteriyordu, bembeyaz dudaklarının oluşturduğu gülümseme 
sanki ölümün sırıtışını andırıyordu. 

Göğsü üzerinde toplanan elbisesi güzel vücudunun ne kadar zayıfladığını 
gösteriyordu. Başının duruşu, değişmiş olduğunu kendisinin de bildiğini ve 
bundan dolayı büyük ümitsizlik duyduğunu yeteri kadar anlatıyordu. Artık 
benim tatlı Henriette’im de yüce Bn. de Mortsauf ta yoktu; Bossuet’nin 
kendisine ad verilmesi imkânsız dediği şey karşımdaydı, hiçlikle çarpışıyordu; 
açlık ve bastırılamayan arzular kendisini hayatın ölüme karşı bencil savaşına 
yöneltiyordu. 

Gidip yanına oturdum; öpmek üzere elime aldığım eli kupkuruydu ve ateş 
gibi yanıyordu. Ne kadar acı dolu şaşkınlık duyduğumu, bunu belli etmemek 
için harcadığım çabadan anladı. 

Bunun üzerine bembeyaz olan dudakları gerildi. Nasıl aç olduğunu belli 
eden dişleri arasından, hem öç alışın alayını, hem zevk bekleyişini, hem ruhun 
sarhoşluğunu, hem de hayal kırıklığını barındıran zorlama bir şekilde 
gülümsemeye çalıştı. 

Bana: 

“Ah zavallı Felix’çiğim,” dedi. “İşte ölüm yaklaştı; sizin hiç sevmediğiniz o 
çirkin ölüm... Kendisinden her yaratığın, hatta en gerçek âşığın bile korktuğu 
ölüm! Aşk işte burada bitiyor, bunu çok iyi biliyordum. Leydi Dudley hiçbir 
zaman kendisindeki değişiklikten dolayı sizi böyle şaşırmış görmeyecek. Ah 
sizi niçin bu kadar istedim Felix! Sonunda geldiniz, gösterdiğiniz bu bağlılıktan 
dolayı ben size ödül olarak ne veriyorum ki karşınıza sonsuza dek 
unutamayacağınız böyle korkunç bir halde çıkmakla... Ben sizin hafızanızda 
güzel ve vakur kalmak, sonsuza dek bir zambak gibi yaşamak isterdim, 
öyleyken bütün hayallerinizi, hatıralarınızı yıkıyorum. Gerçek aşk hiçbir şeyi 
hesaplamaz. Fakat hemen kaçmayınız, kalınız. B. Origet bugün beni çok daha 
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iyi buldu, hayata döneceğim, bakışlarınız altında tekrar doğacağım. Sonra 
biraz gücümü toplayınca, biraz gıda alabilmeye başlayınca tekrar güzel 
olacağım. Daha topu topu otuz beş yaşındayım, daha çok güzel senelerim 
olabilir. Mutluluk insanı gençleştirir, mutluluk nedir ben de tatmak istiyorum. 
Çok hoş planlar yaptım: Biz onları Clochegourde’da bırakıp, beraber İtalya’ya 
gideriz.” 

Gözlerim yaşardı ve sanki çiçeklere bakmak istiyormuşum gibi pencereye 
doğru döndüm; rahip Birotteau aceleyle yanıma geldi ve çiçeklere doğru 
eğilirken kulağıma: 

“Ağlamak yok...” diye fısıldadı. 

Birden pencereye dönüşüme bir bahane bulmak amacıyla: 

“Anlaşılan sevgili vadimizi artık sevmiyorsunuz Henriette?” dedim. 

Okşanmak ister gibi bir hareketle alnını dudaklarıma getirerek: 

“Hayır seviyorum ama sizsiz bana çok üzüntü veriyor.”  

Sonra ateş gibi yanan dudaklarını kulağıma değdirerek, ah çeker gibi şu 
iki heceyi fısıldadı: “Sensiz...” 

Bu bilinçsiz okşayış beni korkuttu, çünkü iki papazın bana 
anlattıklarındaki korkuyu artırıyordu. Sonra ilk şaşkınlığım geçti; fakat aklımı 
kullanmış olmama rağmen, bu sahne sırasında sarsılan sinirlerimi irademle 
yatıştıramadım. 

Cevap vermeden dinliyordum; daha doğrusu kendisini üzmemek için 
sabit bir gülümseme ve dediklerine katıldığımı belirten işaretlerle, bir annenin 
küçük çocuğuna karşı davrandığı gibi karşılık veriyordum. 

Kişiliğindeki mutlak değişme karşısında şaşırıp kalmıştım, ayrıca kadın 
olarak da çok değişmiş olduğunu gördüm. Eskiden yücelikleriyle insanda o 
kadar hayranlık uyandıran bu kadının şimdi; durumunda, sesinde, 
tavırlarında, bakışlarında ve düşüncelerinde bir çocuğun saf bilgisizliği, toyluk 
dolu sevimlilikleri, hareket etme özlemi, kendisi ve istekleri dışında kalan her 
şeye karşı derin umursamazlığı, kısacası çocuğu korunmaya muhtaç gösteren 
bütün zayıflıkların kendisinde bulunduğunu gördüm. Ölmek üzere olan herkes 
de böyle midir? Onlar da toplum hayatının gereklerini umursamayarak, henüz 
o gereklerden haberi olmayan çocuklara mı benzerler? Yoksa Henriette, 
sonsuzluğun eşiğinde bulunduğu o sırada, insani duygular arasından sadece 
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aşkı kabul ediyor ve Chloe gibi o da aşkın tatlı günahsızlığını mı belirtmek 
istiyordu? 

“Eskiden olduğu gibi bana sağlığımı yine siz vereceksiniz Felix” dedi, 
“Vadim de bana karşı iyi olacak. Sizin vereceğiniz bir şeyi hiç yememezlik eder 
miyim? Siz o kadar iyi bir hastabakıcısınız ki! Hem siz güç ve sağlık bakımından 
o kadar zenginsiniz ki, yanınızdakilere hayat aşılıyorsunuz. Dostum 
ölmeyeceğimi, aldanmış olarak ölemeyeceğimi bana ispat ediniz! Sanıyorlar ki 
ben susuzluktan ölüyorum! Evet doğru, çok susuzluk çekiyorum dostum! 
Indre’in suyunu görmek bile bana çok acı veriyor, fakat kalbimde daha yakıcı 
bir susuzluk var.” 

Ellerimi ateşle yanan ellerinin arasına aldı ve beni kendine doğru çekerek 
kulağıma fısıldadı: 

“Sana susamıştım, seni görmediğim için can çekişiyordum. Bana yaşa 
dememiş miydin? Yaşamak istiyorum. Ben de ata binmek istiyorum!  

Her şeyi, Paris’i, şenlikleri, eğlencelerini bilmek istiyorum.” 

Ah Natalie, aldanmış, duyguların maddeciliği yüzünden uzaktan soğuk 
gelen bu korkunç çığlık yaşlı rahiple benim kulaklarımızda çınlıyordu. Bu 
muhteşem sesin dalgaları bütün bir hayatın savaşlarını, arzularına 
kavuşamamış olan gerçek bir aşkın acılarını yansıtıyordu. 

Kontes, oyuncak isteyen bir çocuğun sabırsız hareketleriyle ayağa kalktı. 
Zavallı rahip günahlarını dinlediği kadını bu halde görünce birden diz çöktü, 
ellerini birleştirdi ve dua okumaya başladı. 

Henriette beni de ayağa kaldırdı ve üzerime dayanarak: 

“Evet, yaşamak!” dedi. “Yalanlarla değil, gerçeklerle yaşamak! Benim 
hayatım yalanlarla geçti; birkaç günden beri bu yalanları, bu aldatmacaları 
birer birer saydım! Hiç yaşamamışken, kıraç topraklarda birisiyle buluşmaya 
hiçbir zaman gitmemişken, ben nasıl olur da ölürüm?” 

Durdu, bir şey dinler, duvarların arkasından bilmem nasıl bir koku alır 
gibiydi. Bir çocuk sesiyle: 

“Felix, bağlardan üzüm toplayan kadınlar biraz sonra yemek yiyecekler, 
fakat ben, onların hanımları olduğum halde açım. Aşkta da böyle; onlar 
mutlu, onlar!” 

Ellerini birleştirmiş, gözleri havada, dualar okuyan zavallı rahip: 

“Kyrie Eleison!” diyordu, yani “Ey Tanrım sen merhamet et.” 
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Bu sözleri duydu, rahibine bakıp gülmeye başladı: 

“Bana kimse merhamet etmedi! Bana hep cennetten bahsediyorsunuz? 
Cennette Felix de olacak mı?” dedi. 

Kollarını boynuma doladı, sıkı sıkı sarılarak beni tutkuyla öptü ve kalbinin 
üstüne bastırarak: 

“Benim yanımdan kaçıp gidemeyeceksin artık? Ben de sevilmek 
istiyorum. Ben de Leydi Dudley gibi çılgınlıklar yapacağım, “My Dee” sözünü 
iyi söyleyebilmek için İngilizce bile öğreneceğim. Saraya, Berry Düşesi’nin 
odasına gideceğim. Ben de göz kamaştırıcı elbiseler giyeceğim, benimle iftihar 
edeceksin. Annem bu lüks ve şatafatlı hayatı bana teklif ediyordu. Eğer onun 
öğütlerini dinleseydim seni elimden kaçırmazdım, kederlerim olmazdı ve 
bastırılmış bin arzu yüzünden ölmezdim. Hayatı seve seve ölmek!”  

Kendisine: 

“Hayır, hayır, ölmeyeceksin!” dedim. 

Eskiden yanımdan ayrılırken, biraz sonra tekrar geleceğini bildirmek için 
başıyla bir hareket yapardı, yine öyle yaparak bana: 

“Yemeği baş başa yiyeceğiz, gidip Manette’e haber vereyim...” 

Bu sözleri zayıf bir anında söylemişti, birden durdu fenalaştı. Kendisini 
tamamen giyinik durumdayken yatağına yatırdım. Gözlerini açarak bana: 

“Beni bir kere daha böyle taşımıştınız.” dedi. 

Çok hafifti, ama çok da ateşi vardı; öyle ki kendisini kollarıma aldığımda 
bütün vücudu alevler içindeydi sanki! B. Deslandes içeri girdi, odayı böyle 
süslenmiş görünce şaşırdı; fakat beni görünce her şeyi anladı. 

Henriette: 

“Beyefendi, insan ölebilmek için çok acı çekiyor!” dedi. 

Doktor B. Deslandes oturdu, hastanın nabzına baktı, birden ayağa kalktı, 
gidip rahibe alçak sesle bir şeyler söyledi ve çıktı; kendisini takip ettim, 
doktora: 

“Ne yapacaksınız?” diye sordum. 

“Onu böyle korkunç bir can çekişmesinden kurtaracağım. Bu kadar güçlü 
olacağına kim ihtimal verebilirdi ki? Hâlâ nasıl yaşadığını, şimdiye kadarki 
hayat tarzını düşünerek anlayabiliyoruz. İşte bugün Kontes Hazretlerinin 
içmeden, yemeden, uyumadan geçirdiği kırk ikinci gün!” 
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B. Deslandes Manette’i çağırdı. Rahip Birotteau beni alıp bahçeye 
götürdü ve bana: 

“Bırakalım da doktor nasıl biliyorsa öyle yapsın. Manette’in yardımıyla 
ona afyon verecek.” Biraz durduktan sonra: 

“İşte dediklerini duydunuz! Fakat bu davranışları bilerek mi yoksa 
bilmeyerek mi yaptığını anlayamıyorum.” 

“Bilmeyerek, çünkü artık benliğini kaybetmiş.” dedim.  

Acıdan tam anlamıyla sersem olmuştum. Ben yürüdükçe bu korkunç 
sahneye ait ayrıntılar daha çok genişlik kazanıyordu. Taraçanın altındaki küçük 
kapıdan hızla dışarı çıktım ve gidip ırmağın kıyısında duran kayığın içine 
girdim, düşüncelerimle baş başa kalmak için oraya saklandım. Kendimi, beni 
yaşatan o güçten koparmak için çalışıyordum. Suçlunun bir organını tahtanın 
arasına sıkıştırıp, açlıktan ölmek istemiyorsa bu organını kendisi kesip yesin 
diye eline bir de bıçak bırakarak Tatarların zinayı cezalandırmalarına 
benzeyen bir işkence içindeydim. Ruhum şimdi böyle bir sınavla karşılaşmıştı 
ve ruhumun en güzel yarısını kesmek zorundaydım. Benim hayatım da 
mahvolmuştu! Perişanlık yüzünden aklıma türlü tuhaf düşünceler geliyordu. 
Kah onunla beraber ölmek istiyor, kah Trappist rahiplerin gidip yerleştikleri 
Meilleraye Manastırı’na kapanmayı düşünüyordum. Solmuş gözlerim dış 
dünyaya ait şeyleri artık görmüyordu. Henriette’in acı çektiği odanın 
pencerelerine bakıyordum, kendisine ruhumla nişanlandığım o gecede 
gözlerini aydınlatan o ışığı yine göreceğim sanıyordum. Onun benim için 
planladığı sade hayata uyarak, işlerimin dışında kendimi ona adamam 
gerekmiyor muydu? Bütün erkeklerde olduğu gibi bende de var olan aşağılık 
tutkulardan uzaklaşabilmem için bana büyük bir adam olmamı emretmemiş 
miydi? Zevklere ve şehvete tutsak olmadan yaşamak, korumayı 
beceremediğim yüce bir özellik değil miydi? Arabelle’in anladığı anlamdaki 
aşktan birden tiksinti duydum. 

Işıkla ümidin bana bundan sonra nereden geleceğini, yaşamaktan ne gibi 
bir çıkarım olacağını düşünerek yorgun başımı kaldırdığım anda havada bir ses 
oldu. Dönüp taraçaya doğru baktım, Madeleine’in orada yalnız olarak ağır 
adımlarla dolaştığını gördüm. Bana haçın dibinde yönelttiği soğuk bakışın 
sebebini sormak üzere taraçaya doğru çıktığım sırada ayağa kalktı, benimle 
yalnız kalmamak için beni görmemiş gibi yaptı; anlamlı bir şekilde acele acele 
yürüdü. Bana karşı kin duyuyor, annesini öldüren adamdan kaçıyordu. İçeri 
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girmek için taş merdivenlerden yukarı çıkıyordum, Madeleine bir heykel gibi 
hareketsiz, ayakta durmuş ayak seslerimi dinliyordu. Jacques bir basamağın 
üzerine oturmuştu, aynı duygusuzluk içinde görünüyordu, beraber 
dolaştığımız zaman dikkatimi çeken bu duygusuzluk daha sonra yeniden ele 
alıp uzun uzun incelemek üzere ruhumuzun bir köşesine bıraktığımız 
düşüncelerden birini aşılamıştı. İçlerinde gizli bir ölüm taşıyan genç insanların 
cenaze törenlerine karşı duyarsız kaldıklarını çok görmüşümdür. Bu karanlık 
ruhu sorguya çekmek istedim. Madeleine düşüncelerini sadece kendine mi 
saklamıştı, yoksa kinini Jacques’a da aşılamış mıydı? 

Konuşmaya başlamak üzere kendisine:  

“Ben senin için sadık bir ağabeyim, bunu biliyorsun.” dedim. 

Bana acı ve isyan dolu bir bakışla:  

“Dostluğunuzun bana bir yararı yok, ben annemin arkasından 
gideceğim!” dedi. 

“Sen de mi, Jacques?” diye bağırdım. 

Öksürdü, benden uzağa çekildi, sonra döndü ve hemen bana kanlı 
mendilini gösterdi. 

“Anlıyor musunuz?” dedi. 

Böyle korkunç anlarda geleceği değiştirmenin imkânsız olduğunu herkes 
bilir, ama yine de derin sevgiler çılgınlığa kapılır ve küçük sevinçlere yapışır. 
Dakikalar, asırlar gibi geçer. Hastanın güller üstünde dinlenmesi istenir, acıları 
dindirilmek istenir; hastanın, son nefesini onun beklemediği bir anda vermesi 
istenir. Manette bana:  

“B. Deslandes çiçekleri kaldırttı, hanımefendinin sinirlerine çok 
dokunuyormuş.” dedi. 

Demek ki onun kendisini kaybetmesine çiçekler sebep olmuştu, rahibin 
sandığı gibi değildi. Toprağın aşkları, doğanın şenlikleri, bitkilerin okşayışları 
kendisini kokularıyla sarhoş etmişler ve gençliğinden beri içinde uyuyan mutlu 
aşk arzularını kuşkusuz ki uyandırmışlardı. 

Manette:  

“Gelin B. Felix, gelin de hanımefendiyi görün. Bir melek kadar güzelleşti!” 
dedi. 

Güneş batıyor ve Azay Şatosu çatılarının dantelini altın yaldızlarla 
kaplıyordu; ölmek üzere olan hastanın yanına döndüm. Her şey sakin ve 
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tertemizdi, afyonun sayesinde dinlenmekte olduğu yatağı tatlı bir ışık 
aydınlatıyordu. Beden o sırada artık yoktu denebilir; fırtınadan sonraki bir 
gökyüzü gibi huzura erişmiş olan bu güzel yüzün üzerinde sadece ruh 
bulunuyordu. Ruh; bedeni yenmişti, güzelliğini kaybetmiş her çizgiyi 
düzeltmek için, muzaffer ruh solumanın dalgalarına karışan ışıklar yolluyordu. 
Ayrıca da; hatıralarım, aklım, hayallerim doğaya yardım ettiği için; Blanche ile 
Henriette; aynı kadının bu iki yüce yüzü, daha da güzel görünüyorlardı.  

İki rahip, yatağın iki yanına oturmuşlardı. Çok sevilen bu yaratığın 
üzerinde ölümün kara bayrağının dalgalandığını gören Kont, yıldırımla 
vurulmuş bir halde ayakta kaldı. Ben eskiden Kontes’in kanepe üzerine 
oturduğu yere oturdum. Sonra dördümüz, birbirimize baktık; bu meleksi 
güzelliğe karşı duyulan hayranlıkla, üzüntünün verdiği gözyaşları birbirine 
karışıyordu. Aklın ışıkları, Tanrı’nın en güzel tapınaklarından birine dönüşü 
müjdeliyordu.  

Rahip De Dominis ve ben, birbirimize ortak düşüncelerimizi işaretlerle 
bildirerek konuşuyorduk. Melekler onun başı ucunda bekliyorlardı, melekler 
Henriette’i koruyorlardı! Evet, bu yüce alnın üzerinde meleklerin kılıçları 
parlıyordu. Eskiden Henriette’i sanki meleklerin konuştuğu bir ruh yapan yüce 
erdemler, şimdi alnına yeniden dönmüşlerdi. Yüzünün çizgileri daha da 
saflaştı, kendisini koruyan meleklerin göze görünmez buhurdanları altında 
varlığının her zerresi büyüyor ve görkem kazanıyordu. Bedenin çektiği acıların 
getirdiği yeşilimsi renkler yerlerini tamamen beyaz renklere, yakın ölümün 
donuk ve soğuk solgunluğuna bırakmışlardı. 

Jacques’la Madeleine içeri girdiler; yatağa doğru hızla koşan ve ellerini 
birleştirerek ona doğru uzatan Madeleine: 

“Ah! İşte annemiz!” deyince hepimiz titredik. 

Jacques gülümsüyordu; annesinin gideceği yere, onun arkasından 
gideceğinden emindi. 

Rahip Birotteau:  

“Limana varıyor...” dedi. Rahip De Dominis bana baktı sanki:  

“Yıldızın parlayarak yükseleceğini söylemedim mi?” sözlerini tekrar 
söylemek ister gibiydi. 

Madeleine gözleri annesinin üzerinde; annesi hafifçe nefes aldığı zaman, 
kendisi de hafifçe nefes alarak bekliyordu. Henriette’i hayata bağlayan son 
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iplik bu hafif hafif solumasıydı. Hepimiz bunu dehşet içinde gözlüyor, her 
çabalayışta kopacak diye korkuyorduk. 

Genç kız tapınağın kapılarında duran bir melek gibi hem hırslı, hem sakin, 
hem güçlü, hem de yere serilmiş gibi bitkindi. 

Bu sırada köyün kilisesinde çan çalıyordu. Bütün kadınların işlediği suçları 
kendisi ödeyen kadının meleğe söylediği sözleri bu saatte bütün Hristiyanlığın 
tekrar etmekte olduğunu bize bildiren bu yankıları yumuşamış havanın 
esintileri dalga dalga sürüklüyordu. 

O akşam “Ave Maria” duası bize gökyüzünün bir selamı gibi geldi. 
Kehanet o kadar açık ve olay o kadar yakındı ki, hepimiz ağlamaya başladık. 

Suların şırıltısı, ağaçlar arasından gelen rüzgâr, kuşların son şakımaları, 
böceklerin nakaratı, vızıltıları, akşamın tüm mırıltıları ve bütün bu kırlar 
vadinin en güzel zambağına, onun sade kır hayatına elveda diyordu. Bütün bu 
doğal şiirle birleşen, bu dinî şiir ayrılığı o kadar iyi anlatıyordu ki, hıçkırıklara 
boğulduk. 

Hatırasını ruhumuza sonsuza dek nakşetmek için bu korkunç gösteriye o 
kadar derin dalmıştık ki, kapısının açık olmasına rağmen evin hizmetçilerinin 
bir araya toplanıp diz çöktüklerini fark etmemiştik, ateşli ateşli dualar 
okuyorlardı. Bütün bu yoksul insanlar, ümit etmeye alışık oldukları için 
hanımlarını yine de koruyacaklarını sanıyorlardı. Anlamı o kadar açık olan 
halimiz ve rahiplerin duaları kendilerini çok üzdü. 

Rahip Birotteau’nun bir işareti üzerine yaşlı seyis Sache papazını 
çağırmaya gitti. Doktor, yatağın yanında ayakta duruyordu; bilim kadar 
sakindi, hastanın uyuşmuş eli elindeydi, günah çıkaran rahibe işaret etti: “Bu 
uyku, göklere çağrılan melek için kalan son acısız saat” demek ister gibiydi. 

Kilisenin son ayinini onun başucunda yapmak zamanı gelmişti artık. 
Henriette saat dokuzda yavaşça uyandı, şaşkın ama tatlı bir bakışla bize baktı, 
hepimiz tapındığımız kadını, tekrar eski günlerin güzelliği içinde gördük.  

Madeleine: 

“Anneciğim, sen o kadar güzelsin ki, ölemezsin, bak hayat ve sağlık sana 
yeniden geliyor!” diye haykırdı. 

Henriette gülümseyerek: 

“Yaşayacağım sevgili yavrum yaşayacağım ama senin varlığında 
yaşayacağım...” dedi. 
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Bunun üzerine ana çocuklarına ve çocuklar analarına yürekleri parçalayan 
bir biçimde kucaklaştılar ve öpüşüp veda ettiler. 

Kont dindarca bir tavır ve sonsuz bir saygı içinde karısını alnından öptü. 
Kontes beni görünce kızardı. 

“Sevgili Felix, benim size vereceğim tek üzüntü sanırım ki budur. Ben ne 
dediğini bilmeyen çılgın biriyim, size söylemiş olduğum saçmalıkları 
unutunuz...” dedi. 

Bana elini uzattı, öpmek için ellerime aldım; o zaman, o tatlı ve tertemiz 
gülümseyişiyle: 

“Eskisi gibi, değil mi Felix?” dedi. 

Hepimiz dışarı çıktık ve hastanın rahibe son defa olarak günahlarını itiraf 
edeceği süreyi salonda geçirdik. 

Madeleine’in yanına oturdum, herkesin önünde terbiyesizlik edip 
yanımdan kaçamazdı. Fakat annesini gibi o da hiç kimseye bakmıyordu. Bana 
bir kere olsun bakmadı ve tek bir söz bile söylemedi.  

Alçak sesle: 

“Sevgili Madeleine, bana niçin dargınsın? Ölüm karşısında herkesin 
barışması gerekirken bu soğukluk neden?” dedim. 

“Şu anda annemin günah çıkarıcıya ne söylediğini duyar gibiyim” dedi. 

Madeleine’in üzerinde öyle bir tavır vardı ki; büyük Fransız ressam 
İngres’in “Tanrı’nın Annesi” adlı tablosunda; kendisi acı çekerken, oğlunun 
ölüp ayrılacağı dünyayı korumaya hazırlanan bakire Meryem gibiydi.  

“Suçlu olsam bile annen beni affetti ama sen mahkûm ediyorsun!” 

“Siz, hep ve daima siz!” 

Sözlerindeki tavır gizli bir kini açığa vuruyordu ki, tıpkı Korsikalıların 
kinleri gibi kesin bir kin... Hayatı tanımadıkları için, kalbin kanunlarına karşı 
işlenmiş suçlarda hafifletici hiçbir sebep kabul etmeyenlerin yargıları gibi 
merhametsizdi. Derin bir sessizlik içinde bir saat kadar bir zaman geçti. Rahip 
Birotteau, Mortsauf Kontesi’nin bütün itiraflarını dinledikten sonra döndü ve 
hepimiz içeri girdik. Henriette, niyetleri bakımından hepsi kız kardeş olan o 
yüce ruhlu kişilere gelen düşünceyle kendisine kefen görevini görecek uzun 
beyaz bir elbise giymişti. Kontes’i yatağının içinde oturmuş bulduk. Günahının 
bede-lini ödemiş olmanın güzelliğiyle, umutlarının güzelliğiyle güzeldi. Ocakta 
mektuplarımın küllerini gördüm; günahlarını çıkaran rahibin söylediğine göre, 
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böyle bir fedakârlığa ancak, ölmek üzere olduğu şu anda razı olmuş. Hepimize 
eski günlerde olduğu gibi gülümsedi. Yaşlarla ıslanmış gözleri görmediği bir 
şey kalmadığını bildiriyor, adanmış ülkenin meleklere özgü sevinçlerini sanki 
şimdiden görüyordu. 

Bana elini uzattı, elimi sıkarken: 

“Burada kalınız, sevgili Felix. Hayatımın son sahnelerinden birinde hazır 
bulunmalısınız. Bu sahne, hayatımdaki diğerlerinden daha az üzücü 
olmayacak ama bunda sizin payınız büyüktür.” 

Bir işaret yaptı, kapı kapandı. İsteği üzerine Kont oturdu, rahip Birotteau 
ile ben ayakta kaldık. Kontes, Manette’in yardımıyla ayağa kalktı, Kont’un 
önünde diz çöktü ve başını onun dizlerine dayadı. Kont şaşırmıştı, Manette 
çekildikten sonra, Kont’un dizlerine dayadığı başını kaldırdı. Kendisine değişik 
bir sesle: 

“Beyefendi; size karşı her ne kadar sadık bir eş olarak davrandımsa da 
görevlerimi bazen aksatmış olabilirim. Biraz önce Tanrı’ya yalvardım; 
hatalarımdan dolayı sizden özür dileme gücünü bana vermesini istedim. Size 
göstermekle yükümlü olduğum ilgi ve sevginin belki daha fazlasını aile dışında 
kalan bir dostluğa karşı gösterdiğimi sanıyorum. Size gösterdiğim ilgi ve 
düşüncelerle o dostlukta gösterdiklerimin karşılaştırılması yüzünden sizi 
kendime karşı öfkelendirmiş olabilirim.” dedikten sonra sesini alçaltarak 
devam etti: 

“Öyle şiddetli bir dostluk duydum ki, bunu hiç kimse, hatta kendisine 
karşı bu dostluğu beslediğim insan bile tam olarak anlayamadı. Gerçi insan 
kanunlarına göre namuslu kaldım ve sizin için kendisinde bir kusur bulunması 
imkânsız bir eş oldum, ama bununla beraber, kalbimden isteyerek veya 
istemeyerek birtakım düşünceler sık sık geçti ve şimdi bunlara çok yer vermiş 
olmaktan korkuyorum. Fakat sizi şefkatle sevmiş olduğum ve boyun eğen 
karınız olarak kaldığım için, gökyüzünden geçen bulutlar onun saflığını 
bozmadığı için, işte temiz bir alınla hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Eğer 
ağzınızdan Blanche’ınıza, çocukların anasına karşı tatlı bir söz duyarsam ve 
eğer hepimizin karşısına çıkacağımız mahkemenin teminatını duyduktan 
sonra onun kendisine karşı affettiği bütün bu şeyleri siz de affederseniz, huzur 
içinde öleceğim.” 

Yaşlı adam karısının başı üzerine gözyaşları dökerken aniden: 

“Blanche! Blanche! Öldürmek mi istiyorsun beni?” diye bağırdı. 
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Kendisinden beklenmedik bir güçle karısını tutup kendine doğru kaldırdı, 
dindar bir saygıyla alnından öptü ve öyle tutarak devam etti: 

“Benim de senden affetmeni dileyeceğim şeyler yok mudur? Sana karşı 
çoğu zaman sert davranmadım mı? Çocukça birtakım endişeleri büyütmüyor 
musun?”  

Kontes: 

“Belki öyledir, ama dostum ölmek üzere olanların zaaflarına karşı 
hoşgörülü olun, içimi rahatlatın. Siz de ömrünüzün bu saatine vardığınız 
zaman, size hakkımı helal ederek ayrıldığımı düşünürsünüz.” 

Ocağın üzerinde bulunan bir mektubu göstererek: 

“Karşımızda duran şu dostumuza derin bir duygunun delili olan şu 
mektubu bırakmama müsaade eder misiniz? O artık benim manevi oğlumdur, 
hepsi bu. Aziz Kont, kalbin de vasiyetnameleri vardır. Son arzularım bu sevgili 
Felix’e birtakım görevler yüklüyor. Bu görevler için kendisine güvenmekle 
yanılmış olduğumu sanmıyorum. Müsaade edin de ona bazı vasiyetlerde 
bulunma hakkını kendimde gördüğüm için size fazla güvenmiş olmayayım.” 

Henriette başını tatlı bir hüzünle eğerek: 

“Ben ne de olsa bir kadınım. Affetmenizi istedikten sonra şimdi de sizden 
bir müsaade istiyorum.” dedi. Sonra o esrarlı yazıyı bana uzatarak: 

“Okuyun bunu.” dedi. “Ama ben öldükten sonra...” 

Kont, karısının sarardığını görünce onu alıp yatağına yatırdı; biz de bu 
yatağın etrafına dizildik. Henriette bana: 

 

“Felix, size karşı haksızlık etmiş olabilirim.” dedi. “Birçok defa size 
birtakım sevinçlerin ümidini verip sonra geri çekilerek size acı çektirmiş 
olabilirim; fakat herkesle barışık olarak ölmeyi evli kadının ve annenin 
cesaretine borçlu değil miyim? Öyleyse siz, beni çok kere suçlayan ve 
haksızlıkları bana zevk vermiş olan siz de beni affedeceksiniz.” 

Rahip Birotteau parmağını dudaklarının üzerine götürdü. Henriette bu 
işaret üzerine başını önüne eğdi, üzerine bir bitkinlik çöktü; elleriyle işaret 
ederek köy papazının, çocuklarının, hizmetçilerin içeri alınmalarını istedi. 
Sonra buyurgan bir tavırla bana, neredeyse yarı ölü bir halde içeri giren 
kocasıyla çocuklarını gösterdi. Bu babanın gizli deliliğini ancak ikimiz 
biliyorduk ve o kadar narin ve hassas olan bu çocuklar şimdi bu babanın eline 
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kalıyordu. Bunu görünce bana, bakışlarıyla sessizce yalvardı ve bu yalvarmalar 
kutsal bir ateş gibi ruhuma düştü. Henriette, son dinî tören yapılmadan önce 
hizmetçilerden kendilerine karşı bazen titiz davrandığı için af diledi, kendisine 
dua etmeleri için onlara yalvardı ve hepsini birer birer Kont’a emanet etti. Şu 
son aylar içinde belki de adamlarını bezdirip öfkelendirmiş olduğunu ve 
dindarlığa yakışmayan şikâyetlerde bulunduğunu asaletle itiraf etti; 
çocuklarını yanına yaklaştırmamış, uygunsuz duygular beslemiş; fakat Tanrı’ya 
karşı bu başkaldırma suçunu o dayanılmaz acıların üzerine atıyordu. En 
sonunda; yeryüzündeki her şeyin bir hiç olduğunu kendisine gösterdiği için 
rahip Birotteau’ya herkesin önünde üzüntü veren bir coşkuyla teşekkür etti. 

Sözlerini bitirince dualar başladı. Sonra Sache Köyü’nün papazı ağzına 
kutsal şaraptan damlattı. Kısa bir süre sonra nefes alırken güçlük çekmeye 
başladı, gözleri kapanıyordu ama gözlerini hemen tekrar açtı. Henriette bana 
son bir defa daha baktı ve belki de hıçkırıklarımızın konserini dinleyerek öldü. 
Son nefesini verirken, acılar zinciri olmuş hayatının son acısı olarak, uçup 
giderken, içimdeki bütün duygularımı paramparça eden bir darbe yemiştim. 

İki rahip, köy papazı, Kont ve ben, yatağında uzanmış olan ölüyü 
şamdanların ışığı altında sabaha kadar bekledik. O kadar acılar çektiği ve 
kederler yaşadığı bu yatakta şimdi huzur içinde yatıyordu. 

Bu benim ölümle ilk baş başa kalışımdı. Bütün fırtınaların dinmesinden 
gelen sakinlikle, sonsuz sevgilerimle süslemeye devam ettiğim, ama artık 
aşkıma cevap vermeyen yüzün beyazlığından ruhum kamaşmış, bütün gece 
gözlerim Henriette’e bağlı kaldım. Bu sessizlikte, bu ölümde ne kadar görkem 
vardı! Bu mutlak dinlenmede ne kadar güzellik, bu kımıldamadan yatışta ne 
büyük zalimlik vardı! Bütün geçmiş hâlâ onda ve gelecek ondan başlıyordu. 
Ah! Onu ölmüş haliyle de seviyordum, canlıyken sevdiğim kadar! 

Sabah olunca Kont yatmaya gitti. Rahiplerin üçü de yorgun düşmüşlerdi, 
geceyi uyumadan geçirenlerin iyi bildikleri gibi, ağırlık basan o saatte uykuya 
daldılar. İşte o zaman, kimsecikler yokken ve bildirmeme hiçbir zaman 
müsaade etmediği bütün aşkımla alnından öptüm. 

İki gün sonra, serin bir sonbahar sabahında Kontes’e son evine kadar 
eşlik ettik. Yaşlı seyis, iki Martineau ve Manette’in kocası, tabutunu 
taşıyorlardı; kendisini ilk kez göreceğim gün o kadar büyük bir sevinçle 
çıktığım yoldan şimdi iniyorduk; Sache’nin küçük mezarlığına varmak için 
Indre Vadisi’ni geçtik; bu mezarlık, kilisenin arkasındaki bir tepenin yamacında 
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olan yoksul bir köy mezarlığıydı. Kontes oraya, kara tahtadan basit bir haçla, 
“Mezarım tarlalarda çalışan zavallı bir kadın mezarı gibi olsun” demiş ve oraya 
gömülmek istemişti. Vadinin ortasındaki köy kilisesini ve mezarlığın 
bulunduğu yeri gördüğüm zaman derin titremelere tutuldum. Yüce İsa’yı 
Golgotha tepesinde çarmıha gerdiler ve ne yazık ki hepimizin hayatta bir 
Golgotha’sı vardır; kalbimize bir mızrak yiyerek, başımıza güllerden taç yerine 
dikenlerden yapılmış bir taç konulurken, ömrümüzün ilk otuz üç yılını orada 
bırakırız. 

Benim için bu tepe, günahlarımın kefaretini ödediğim dağ olacaktı. 

Arkamızdan büyük bir kalabalık gelmişti. Bunlar, Henriette’in kimselere 
duyurmadan sessizce nice iyilikler yapıp gömdüğü vadinin üzüntülerini 
bildirmeye koşmuşlardı. Yoksullara yardım etmek için, biriktirdiği para 
yetmeyince süslenme masrafından kestiğini sır ortağı Manette’ten öğrendik. 
Çıplak çocukları giydirir, yeni doğanlara kundak takımları yollarmış; annelerin 
yardımına koşar, elden ayaktan düşmüş yaşlılar için değirmencilerden buğday 
çuvalları satın alırmış; yoksul ailelere inekler verirmiş; kısacası dindar bir 
kadın, anne ve şatonun hanımı sıfatıyla yaptığı iyilikler herkesçe biliniyordu. 
“Başkalarının mutluluğu, kendisi artık mutlu olamayanların sevincidir!” diyen 
bu kadın, birbirini seven çiftleri birleştirmek için çeyizler verirmiş, başlarına 
felaket gelen gençlere para yardımı yaparmış.  

Üç günden beri her evde tekrar edilmekte olan bu şeyler, cenaze için 
gelmiş halkı çok yüksek bir sayıya çıkarmıştı. 

Tabutun arkasından Jacques ve iki rahiple beraber yürüyordum. Âdet 
olduğu üzere ne Madeleine, ne de Kont bizimle beraber değillerdi. 
Clochegourde’da yalnız kalmışlardı. Manette ise mutlaka gelmekte ısrar 
etmişti. 

Hıçkırıklar arasından birçok kereler:  

“Zavallı Hanımım! Zavallı Hanımım! İşte artık mutlusun!” dediğini işittim. 

Cenaze alayının değirmenlerin bulunduğu yoldan ayrıldığı sırada 
ağlamalarla karışık inlemeler duyuldu ki, vadinin kaybettiği ruhuna ağladığı 
hissediliyordu. 

Kilise insanla doluydu. Ayinden sonra, haçın yakınında gömüleceği 
mezarlığa gittik. Çakılların, taşların tabutun üzerine dökülürken çıkardıkları 
sesler üzerine artık dayanamadım, kendimden geçtim; bana yardım 
etmelerini iki Martineau’dan rica ettim; beni bir ölü gibi Sache Şatosu’na 
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götürdüler. Şato sahipleri orada kalmamı nazik bir şekilde teklif ettiler, kabul 
ettim. Size itiraf ederim ki, Clochegourde’a dönmeyi hiç istemedim; oradan 
Henriette’in şatosunu görebileceğim için Frapesle’de bulunmayı da asla 
istemiyordum. Bu Sache Şatosu’nda ise ben ona yakındım. Odamın 
pencereleri size anlattığım ıssız ve boş vadiye bakıyordu. Orada birkaç gün 
kaldım. Burası iki asırlık meşe ağaçlarıyla çevrili geniş bir yerdir, yağmur çok 
yağdığı zaman oradan sel akar. Bu görünüş, kendimi vermek istediğim sert ve 
derin vicdan muhasebesine uyuyordu. Clochegourde’da kalmamın ne kadar 
sıkıcı olacağını uğursuz gecenin ertesi günü anlamıştım. Kont, Henriette’in 
ölümü dolayısıyla şiddetli heyecanlar duymuştu ama bu korkunç olayı zaten 
bekliyordu ve düşüncesinin özünde kayıtsızlığa benzeyen bir hazırlanma ve 
kabul vardı. Ben bunu birçok defa fark etmiştim, yere diz çöken Kontes daha 
açmaya cesaret edemediğim bu mektubu bana verdiği zaman da bana 
sevgisinden söz ettiği zaman da, bu kuruntulu ve alıngan adam kendisinden 
beklediğim gibi bana kızgın veya kıskanç bir şekilde bakmamıştı. Henriette’in 
sözlerini ne kadar temiz olduğunu bildiği kalbinin inceliğine yormuştu. 
Kont’un bu bencil insan duygusuzluğu çok doğaldı. Bu iki kişinin ne vücutları 
ne de ruhları arasında bir evlenme olmamıştı; aralarında duyguları 
canlandıran o sürekli bağlantı hiç olmamıştı. Birbirlerine acıyla da, zevkle de 
bağlı değildiler. Bütün zerrelerimize işlediği için, kalbimizin en derin 
köşelerine bağlandığı için, ayrıca bütün bunları kabul eden ruha bir okşayış 
olduğu için kopunca bizi bin noktadan koparan o güçlü bağlar aralarında 
kurulmamıştı. Madeleine’in gösterdiği soğukluk bana Clochegourde’un 
kapılarını kapatıyordu. Bu sert genç kız, kinini annesinin tabutu başında 
unutmaya eğilimli değildi. Bana kendisini anlatacak olan Kont’la, bana karşı 
konulmaz nefretler gösterecek olan evin yeni hanımı arasında, korkunç bir 
şekilde rahatsız olacaktım. Eskiden beni orada çiçekler bile okşardı; 
merdivenin basamakları bile konuşurdu; balkonlarını, parmaklıklarını, 
taraçalarını, ağaçlarını ve her şeyini hatıralarım kaplamıştı. Eskiden böyle olan 
orada şimdi bu duruma düşmek, beni her şeyin sevdiği bir yerde şimdi kine 
hedef olmak... Bunu düşünmeye hiç dayanamıyordum. Bu yüzden, ne 
yapacağıma ilk anda karar verdim.  

Çok yazık! Demek bir insan kalbini saran aşkların en büyüğünün sonu bu 
olacaktı. Belki bu davranışım yabancıların gözünde suç sayılabilir ama 
vicdanım rahattı. Gençliğin en güzel duyguları ve en büyük dramları işte böyle 
biter. 
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Hemen hepimiz sabahleyin, benim Clochegourde’a gitmek üzere 
Tours’dan ayrışım gibi, dünyayı fethetmeye gidiyormuşçasına, aşka susamış 
bir gönülle yola çıkarız. Sonra, altınlarımız eritme potasından geçtiği zaman, 
insanlara ve olaylara karıştığımız zaman her şey yavaş yavaş küçülür, kül yığını 
arasında çok az altın buluruz. İşte budur hayat! Gerçekte olduğu şekliyle 
hayat! Büyük özenmeler, küçük gerçekler! Bütün çiçeklerimi kesip yere seren 
bir darbeden sonra, ne yapacağımı kendi kendime sorarak uzun uzun 
düşündüm. 

Servet hırsının dolambaçlı yollarından yürümeye, siyasete ve bilime 
atılmaya, kadını hayatımdan çıkarmaya, soğuk ve duygusuz bir devlet adamı 
olmaya, sevdiğim kutsal kadına sadık kalmaya karar verdim. Gözlerim tepeleri 
ağırbaşlı, ayakları tunçtan, altın yaldızlı meşe ağaçlarına takılmışken, 
düşüncelerim birbirini kovalıyordu. “Henriette’in namusluluğu bir bilgisizlik 
miydi? Ölümünden gerçekten ben mi sorumluyum?” diye kendime 
soruyordum. Pişmanlıklar ortasında çırpınıp duruyordum. 

Sonunda tatlı bir sonbahar gününün öğle vaktinde, gökyüzü Tours’da çok 
güzel olan son gülümsemelerinden birini gösterirken, mektubunu okudum. 
Bu mektubu ancak ölümünden sonra açmamı vasiyet etmişti.  

Okurken içimde neler olduğunu siz tahmin edin! 

 

 

BAYAN DE MORTSAUF’UN VANDENESSE VİKONTU  

FELİX’E MEKTUBU 

  

“Felix, çok sevgili dostum; sizi ne kadar sevdiğimi göstermekten çok, 
kalbimde açtığınız yaraların derinliğini ve ağırlığını göstererek görevlerinizin 
büyüklüğünü size öğretmek için şimdi size kalbimi açacağım. Bu uzun 
yolculuğun verdiği yorgunluklarla gücü kalmamış, mücadele sırasında yediğim 
darbelerden perişan bir durumda yere serildiğim zaman, içimdeki kadın öldü; 
yalnız anne olarak hayattayım. Çektiğim acıların başlıca nedeninin niçin siz 
olduğunuzu göreceksiniz sevgili dostum. İlk acıları tattırdıktan sonra 
indirdiğiniz darbelere kendimi isteyerek bırakmıştım, bugün de sizden aldığım 
son bir yaradan ölüyorum. İnsan sevdiğinin açtığı yaralardan sonsuz zevkler 
duyuyor. Çektiğim acılar kuşkusuz ki, yakında beni güçsüz bırakacak; bu 
yüzden, zekâmın son ışıklarından yararlanarak size yalvarıyorum; çocuklarımı 
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yoksun bıraktığınız kalbin yerini, siz alın. Eğer sizi daha az sevseydim, bu 
görevi size zorla yüklerdim, ama bunu size bırakıyorum, kutsal bir pişmanlığın 
etkisiyle, aynı zamanda da aşkınızın bir devamı olarak, kendiliğinizden 
üzerinize almanızı tercih ediyorum. Çünkü bizim için aşk, daima pişmanlıkla 
dolu düşüncelere ve bir cezaya çarpılmak korkularına karışmıştı, değil mi? 
Birbirimizi hâlâ sevdiğimizi de iyi biliyorum. 

Suçunuz benim içimde ona verdiğim yankı kadar büyük değil. Ben size, 
“Kıskancım ben... ölecek kadar kıskancımdır!” dememiş miydim? İşte 
ölüyorum. Fakat kendinizi şununla teselli ediniz; insanların koyduğu kanunlara 
uyduk. Kilise bana en temiz üyelerinden birinin ağzıyla şöyle söyledi: “En 
doğal isteklerini, kendi emirlerine feda etmiş olanlara karşı Tanrı hoşgörülü 
olacaktır.” Şu halde her şeyi öğrenin sevgilim, evet her şeyi öğrenin. 

Düşüncelerimden bir tekinin bile gizli kalmasını istemiyorum. Son 
anlarımda Tanrı’ya itiraf edeceğim şeyleri siz de bilmelisiniz. Çünkü O, 
gökyüzünün kralı olduğu gibi, siz de kalbimin kralısınız. 

Angouleme Dükü şerefine verilen ve benim katıldığım tek şenlik ve tören 
olan o şenlik gecesine kadar evlilik hayatı beni, genç kızların ruhlarına 
meleklerin güzelliklerini veren bir bilgisizlik içinde bırakmıştı. Gerçi anneydim; 
ama evlilik, aşkta izin verilen zevkleriyle beni sarmamıştı. Nasıl böyle 
kalmıştım? Bunu hiç bilmiyorum. İçimde birden her şeyin hangi kanunlara 
dayanarak değiştiğini de bilmiyorum. Öpüşlerinizi bugün hatırlıyor musunuz? 
O öpüşler bütün hayatıma hâkim oldular, ruhumda izler açtılar. Kanınızdaki 
ateş benim kanımdaki ateşi uyandırdı; gençliğiniz gençliğime işledi, arzularınız 
kalbime girdi. Oturduğum yerden; o kadar mağrur bir tavırla ayağa kalktığım 
zaman, içimde öyle bir duygu vardı ki, bunu anlatacak kelimeyi hiçbir dilde 
bilmiyordum. Bilmiyordum diyorum, çünkü çocukların ışıkla gözlerinin ilk 
buluşmasını da, dudakları üzerine hayatın kondurduğu öpücüğü de anlatmak 
için insanlar henüz sözler bulamamışlardır. 

Evet bu yankıyla gelen sesin, karanlıklara atılan ışığın, evrene verilen 
hareketinin aynısı olan bir şeydi. Hiç değilse onlar kadar çabuk oldu; ama çok 
daha güzeldi; çünkü bu, ruhun hayatıydı! 

Benim için bu dünyada tanımadığım bir şey, düşünceden daha güzel bir 
güç bulunduğunu, bütün düşüncelerin, bütün güçlerin, bütün bir geleceğin 
paylaşılmış bir heyecan içinde var olduğunu anladım. Kendimi eskisine oranla 
yarı yarıya anne olarak gördüm. Bu yıldırım kalbimin üzerine düşünce, orada 
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uyuyan benim farkında bile olmadığım arzuları ateşledi. Alnımdan öpüp 
“Zavallı Henriette!” diye bağıran teyzemin vaktiyle neler düşünmüş olduğunu 
birdenbire anladım. 

Clochegourde’a dönüşümde ilkbahar, yeni yeşeren yapraklar, çiçeklerin 
kokusu, güzel beyaz bulutlar, Indre, gökyüzü, her şey o zamana kadar 
anlaşılmamış duygularıma verdiğiniz hareket ve heyecandan birazını ruhuma 
veren bir dille bana sesleniyorlardı. 

O korkunç öpüşleri siz unutsanız bile, ben onları hiçbir zaman 
unutamadım; işte şimdi o öpüşler yüzünden ölüyorum! Evet, o günden beri 
sizi her görüşümde o öpüşlerin etkisini biraz daha derinleştiriyordunuz. Sizi 
görünce hatta sadece geleceğinizi sezinleyince baştan ayağa kadar heyecan 
içinde kalıyordum. 

Ne zaman, ne de iradem bu güçlü zevke engel olamıyordu. İstemediğim 
halde kendi kendime, “Acaba sevişmenin zevkleri nasıl şeylerdir?” diye 
sorardım. Bakışlarınız, ellerime koyduğunuz saygılı öpücükler, kolumun 
kolunuza yaslanışı, sesinizdeki sevgi dolu yankılar, kısacası en küçük şeyler 
bile beni o kadar heyecanlandırıyordu ki, hemen her defasında gözlerimi bir 
bulut kaplıyordu; kulaklarım isyan eden isteklerimin gürültüsü ile 
uğulduyordu. Ah! Büsbütün soğuk davranmaya çalıştığım böyle anlarda bile 
beni kollarınıza almış olsaydınız mutluluktan ölürdüm. Bazen beni zor 
kullanarak elde etmenizi istediğim olurdu, ancak sonra bu kötü düşünceyi 
okuduğum dualar ve af dilemeler aklımdan kovuyordu. Çocuklarımın adınızı 
söylemesi yüzümü, kalbimi daha sıcak bir kanla dolduruyordu ki, hemen 
yüzüm kızarırdı; bu duygunun içimi kaynatmasını o kadar seviyordum ki, 
adınızı söyletmek için zavallı Madeleine’ime tuzaklar kuruyordum. Daha ne 
diyeyim size? Yazılarınızda sanki büyü vardı, mektuplarınıza tablo seyreder 
gibi bakıyordum. 

O ilk günden itibaren, üzerimde ezici bir güç kazandığınıza göre, 
ruhunuzu okumak imkânını kazanışımdan sonra bu gücünüzün nasıl 
sonsuzluğa kadar vardığını anlıyor musunuz dostum? Sizi o kadar temiz, o 
kadar doğru ve açık, o kadar güzel özelliklere sahip, o kadar büyük şeylere 
yetenekli ve şimdiden o kadar çile çekmiş görünce içimi tarifsiz sevinçler 
kapladı! Siz hem erkek, hem çocuk, hem utangaç, hem de cesurdunuz! Her 
ikimizin de ortak acılara katlanmış olduğumuzu bilmek benim için ne büyük 
bir sevinç olmuştu. Duygularımızı ve geçmişlerimizi birbirimize anlattığımız o 
geceden sonra sizi kaybetmek benim için ölmek demekti. Bundan dolayı sizi 
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yanımda, bencilliğimden alıkoydum. B. De la Berge, uzaklaşmanızın ölümüme 
sebep olacağını anlayınca çok üzüldü; çünkü o, ruhumu okumasını biliyordu. 

Çocuklarımın ve Kont’un bensiz yapamayacaklarını söyledi. Gerek 
hareketlerimle, gerek düşüncelerimle temiz ve lekesiz kalacağıma yemin 
ettiğim için, size evimin kapılarını kapamam konusunda üstelemedi. Bana: 

“Düşüncesine hâkim olmak insanın elinde değildir ama düşünceleri 
azaplar ortasında hapsetmek mümkündür.” dedi. Kendisine: 

“Onu hiç görmeden düşünürsem mahvolurum. Beni kendi kendimden 
kurtarınız. Onun benim yanımda kalmasını ve benim de lekesiz ve günahsız 
kalmamı sağlayacak bir şey bulunuz” dedim. 

Pek sert olmasına rağmen o iyi bir ihtiyardı, bu kadar iyi niyete karşı 
hoşgörülü davrandı. 

“Ona bir gün kızınızı vermeyi kararlaştırın, böylece kendisini oğlunuz gibi 
sevebilirsiniz” dedi. Sizi kaybetmemek için acıyla dolu bu hayatı kabul ettim 
ve ikimizin de aynı boyunduruk altında inlediğimizi görerek sevinçle karışık bir 
acı çektim. Kocama sadık kaldım, size kendi toprağınızda bir tek adım 
attırmadım Felix. Duygu ve arzularımın büyüklüğü yeteneklerimi etkiledi, B. 
de Mortsauf’un bana yaptığı işkenceleri birer günah kefareti gibi saydım ve 
kendi suçlu eğilimlerimi cezalandırmak için bunlara gururla katlandım. 
Eskiden yakınıp söylenme huyum vardı; fakat sizin yanımda olduğunuz 
zamandan sonra biraz neşelendim; bu da B. de Mortsauf için iyi oldu. Bana 
verdiğiniz bu güç olmasaydı size anlattığım iç hayatım beni çoktan yok ederdi. 
Yaptığım kusurlarda çok etkiniz olduysa, görevlerimi yerine getirmemde de 
çok etkili oldunuz. Çocuklarıma karşı da durum aynıydı. Onları bir şeyden 
yoksun bıraktığıma inanıyordum ve kendilerine yeterince bir şeyler 
yapmadığımdan korkuyordum. Bu düşünceye kapıldıktan sonra hayatım 
bitmek tükenmek bilmeyen bir acı ama sevdiğim bir acıya dönüştü. Annelik 
duygularımın azaldığını, daha az namuslu bir kadın olduğumu düşününce 
pişmanlık içine giriyor ve görevlerimde kusur etmekten korkarak hep daha 
fazlasını yapmak istiyordum. 

İşte bu yüzden, sizinle arama Madeleine’i bir günah işlememek için 
koydum ve sizi birbirinize adadım, böylece aramıza engel koymuş oldum, işe 
yaramaz engel! Bana verdiğiniz heyecanları hiçbir şey boğamıyordu. Yanımda 
olsanız da, olmasanız da üzerimde aynı etkiye sahiptiniz. Madeleine sizin 
olacağı için Madeleine’i, Jacques’tan üstün tutuyordum. Fakat sizi kızıma 
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mücadelesiz bir şekilde bırakmak da istemiyordum. Sizinle ilk 
karşılaşmamızda ancak yirmi sekiz yaşında olduğumu, sizin yaşınızın da o 
zaman yirmi ikiye yaklaştığını kendi kendime söylüyordum; aradaki farkı az 
görmeye çalışıyor, kendimi boş hayallere kaptırıyordum.  

Ah Felix! Ben bu itirafları sizi birtakım pişmanlıklardan kurtarmak için 
yapıyorum, aynı zamanda belki de size şunu bildirmek için: Duygusuz 
değildim, aşk acılarımız birbirine eşitti, Arabelle’in de benden hiçbir üstünlüğü 
yoktu. Ben de erkeklerin o çok sevdikleri sessiz kalmış ırkın kızlarından 
biriydim. Öyle bir an geldi ve savaşmam o kadar korkunç oldu ki, her gece 
ağlıyordum; saçlarım dökülüyordu. Dökülen saçlarımı size verdim... 

B. de Mortsauf’un geçirdiği hastalığı hatırlarsınız. O zaman gösterdiğiniz 
ruh büyüklüğü beni yükselteceği yerde küçülttü. Ne yazık ki, o tarihten sonra 
böyle bir kahramanlığa karşı bir mükâfat olarak kendimi size vermek istedim; 
fakat bu çılgınlık kısa sürdü. Sizin bulunmak istemediğiniz ayin sırasında onu 
Tanrı’nın ayakları dibine bıraktım. 

Jacques’ın hastalığı ve Madeleine’in çektiği acıları görünce, “Tanrı beni 
uyarıyor” diye düşündüm; sanki sürüden ayrılan kuzuyu hızla kendisine doğru 
çekiyor sandım. 

Sonra o İngiliz kadınına karşı duyduğunuz çok doğal sevgi, bana henüz 
benim de bilmediğim sırları açıkladı. Sizi sandığımdan çok daha fazla sevdiğimi 
anladım. Madeleine artık aramızda engel olmaktan çıktı. Fırtınalı hayatımın 
bitip tükenmek bilmeyen heyecanları, tutkularıma; sadece dinin yardımıyla 
dizgin vurabilmek için harcadığım çabalar beni öldürmekte olan hastalığı 
hazırladı. Bu korkunç darbe, bende türlü bunalımlar doğurdu ve bunlardan 
kimseye söz etmedim. Bu görülmemiş işkenceden tek kurtuluş yolu olarak 
ölümü görüyordum. 

Leydi Dudley’Ie ilişkiniz hakkında annemin verdiği haberle sizin gelişiniz 
arasında geçen iki ay içinde, kıskançlık ve öfke dolu bütün bir hayat geçti. 
Paris’e gitmek istiyordum, kan dökmek istiyordum, o kadının ölmesini 
istiyordum, çocuklarımın beni okşamalarına karşı kayıtsızdım. Dua o zamana 
kadar benim için bir merhem olmuşken, artık ruhumun üzerinde hiçbir etkisi 
olmuyordu. Kıskançlık benliğimde bir gedik açmıştı ve bu gedikten içeriye 
ölüm girecekti. Bununla beraber herkese tamamen sakin gibi görünüyordum. 
Evet, bu mücadele dönemi Tanrı’yla benim aramda bir sır olarak kaldı. 
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Benim sizi sevdiğim kadar sizin de beni sevdiğinizi ve bana sizin 
ruhunuzun değil, tabiatın ihanet ettiğini öğrenince yaşamak istedim. Fakat 
artık vakit çok geçti. Kendi vicdanıma karşı ve ona karşı dürüst, açık davranmış 
ve çoğu zaman acıyla tahtının eşiğine kadar getirilmiş bir yaratığa karşı Tanrı 
kuşkusuz merhamet duymuş ve beni koruması altına almıştı. 

Sevgilim, Tanrı benim hakkımda hükmünü verdi. B. de Mortsauf da beni 
kuşkusuz ki affeder; fakat siz hoşgörülü olacak mısınız? Şu anda mezarımdan 
çıkan sesi dinleyecek misiniz? Sizin sorumluluk payınız belki de daha az olmak 
üzere her ikimizin de sorumlusu olduğumuz felaketleri düzeltecek misiniz? 
Sizden ne isteyeceğimi biliyorsunuz. Bir hasta yanındaki hastabakıcı neyse B. 
de Mortsauf’un yanında siz de öyle olun; onu dinleyin, onu sevin. Çünkü onu 
hiç kimse sevmeyecek. Anlaşmazlıklar çıktıkça benim yaptığım gibi kendisiyle 
çocukları arasında bulunun. Bu çabanız uzun sürmeyecek. Jacques yakında 
Paris’teki büyük babasının yanına gitmek üzere evi terk edecek. Paris 
hayatının kayalıklarına çarpmadan yürüyebilmesi için kendisine yol 
göstereceğinizi bana söz vermiştiniz. Madeleine’e gelince, o da evlenecek; ah 
bir gün hoşuna gidebilseniz! O tıpkı benim gibidir, üstelik güçlüdür. Ben de 
olmayan irade onda var, mesleğinin gereği olarak kendisini siyasal hayatın 
fırtınalarına vermiş bir adamın eşinde bulunması gereken canlılık onda var; 
beceriklidir, keskin görüşlüdür. Eğer kaderleriniz birleşirse, annesine nasip 
olmamış bir mutluluk ona nasip olur. Böylece benim Clochegourde’daki 
eserimi sürdürmek hakkını kazanınca, kefareti yeteri kadar ödenmemiş 
günahları silmiş olursunuz. Bu günahlar Tanrı tarafından, gerek yeryüzünde 
gerek gökyüzünde affedildi; fakat bu, Tanrı’nın hoşgörüsündendir; bu 
günahları tamamen silmek gerekir. Görüyorsunuz ya, ben hep bencilim; fakat 
bu da sınırsız bir aşkın kanıtı değil midir? Ailemin fertleri aracılığıyla yine 
tarafınızdan sevilmek istiyorum. Benim olan şeyler yoluyla beni sevesiniz 
istiyorum. Eğer beni sözümü dinlemeyecek kadar seviyorsanız, eğer 
Madeleine’i almak istemiyorsanız, hiç değilse B. de Mortsauf’u ne kadar 
mutlu olabilirse o kadar mutlu ederek ruhuma huzur vermek için çabalayın. 

ELVEDA, kalbimin sevgili çocuğu! İyice aklı başında olarak söylenen, daha 
hâlâ hayatla dolu bir ruhun elvedası bu; çok büyük sevinçler verdiğin bir 
ruhun vedası bu... Sen bu ruha öylesine büyük sevinçler verdin ki, bunların 
getirdiği felaketten dolayı en küçük bir pişmanlık duymamalısın. Bu pişmanlık 
kelimesini beni sevdiğinizi düşünerek kullanıyorum; çünkü ben varlığımı 
görevlerim uğruna feda etmiş biri olarak sessizlikler diyarına göçmekteyim, 
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beni üzüntüler içinde titreten şey de budur. Kutsal kanunlarına, istek ve 
amaçlarına uyup uymadığımı Tanrı benden çok daha iyi değerlendirecektir. 
Kuşkusuz ki pek çok kez sendeledim; fakat hiç düşmedim ve suçlarımın en 
büyük mazereti beni sarmış olan çekici güçlerin büyük oluşudur. Tanrı, beni 
huzurunda sanki düşmüşüm gibi titrek görecek.  

Bir kere daha ELVEDA... Güzel vadimize dün etmiş olduğum vedaya 
benzer bir ELVEDA... 

Yakında onun bağrında uyuyacağım. Siz de dün kendisine veda ettiğim bu 
vadiye sık sık gelirsiniz değil mi?” 

 

 

 

 

 

 

HİKÂYENİN SONU 
 

Son ateşle beraber böyle aydınlanan bu yaşamın bilinmedik derinliklerini 
görerek bir düşünce uçurumuna yuvarlandım. Bencilliğimin bulutları dağıldı. 
Demek ki o da benim kadar acı çekmişti. Öldüğüne göre, benden daha çok acı 
çekmişti. Geride kalanların, dostuna karşı iyi davranacaklarını sanmıştı. Aşkı 
kendisini o derecede kör etmişti ki, kızının bana karşı düşmanlığını fark 
etmemişti. Sevgisinin bu son kanıtı bana çok hüzün verdi. Zavallı Henriette, 
Clochegourde ile kızını bana vermek istemişti. 

Natalie, artık tanıdığınız bu yüce Henriette’in cenazesine eşlik ederek o 
mezarlığa ilk defa girdiğim o sonsuz korkunç günden beri güneş daha az sıcak, 
daha az ışıklı, gece daha karanlık, hareketler daha yavaş, düşünceler daha ağır 
oldu. Toprağa gömdüğümüz insanlar vardır; fakat öylesine çok sevmiş 
olduklarımız vardır ki, onlara kalbimiz kefen olmuştur ve her gün hatıraları 
kalbimizin çarpıntılarına karışır, kendilerini nefes alır gibi düşünürüz; aşka özgü 
bir ruh değişiminin tatlı kanunlarıyla onlar bizim içimizdedirler. Ruhumun 
içinde bir ruh var. İyi bir şey yaptığım zaman, güzel bir söz söylendiği zaman bu 
ruh konuşuyor, harekete geçiyor; bende iyi olarak ne varsa hepsi bu mezardan 
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doğuyor, bir zambaktan yayılan kokuların havayı kaplaması gibi... Alaycılık, 
kötülük, bende çirkin bulduğunuz her şey kendimden geliyor. Onun için şimdi 
gözlerim bir bulutla karardığı ve toprağı uzun süre seyrettikten sonra, 
gökyüzüne döndüğü zaman, sorularınıza ve ilginize karşı dudaklarımdan bir söz 
çıkmadığı zaman bana: 

“Ne düşünüyorsunuz?” diye artık bir daha sormayın. 

Sevgili Natalie, yazmayı bir süre bıraktım; bu hatıralar beni çok üzmüştü. 
Şimdi size bu felaketi izleyen ve fazla söz gerektirmeyen olayları anlatmalıyım. 
Bir hayat hareketten, gidip gelmeden oluşuyorsa, her şey az zamanda söylenir 
ve az sonra anlatılacak pek bir şey kalmaz; ancak bu hayat, ruhun en yüksek 
bölgelerinde geçmişse hikâyesi karışıktır ve uzundur. 

Henriette’in mektubu gözlerimde bir ümit parlatıyordu. Bu deniz 
kazasında kıyısına çıkabileceğim bir ada görüyordum. Clochegourde’da, 
Madeleine’in yanında hayatımı ona adayarak yaşamak, kalbimde kaynayan 
bütün duyguları hoşnut edecek bir hayat şekli olurdu benim için; fakat 
Madeleine’in gerçekte neler düşündüğünü öğrenmeliydim. Kont’a veda 
etmem gerekiyordu; bu sebeple Clochegourde’a ziyaretine gittim ve taraçanın 
üzerinde kendisiyle karşılaştım. Uzun bir süre dolaştık. Önce, Kontes’ten dolayı 
uğradığı kaybın büyüklüğünü ve bu kaybın kendi hayatında açtığı yarayı bilen 
bir adam gibi konuştu. Fakat acısının bu ilk haykırışından sonra geçmişten çok 
gelecekle ilgili ve kaygılı konuşmaya başladı. Annesi gibi yumuşak başlı 
olmadığını söylediği kızından korkuyordu. Madeleine’in, annesindeki hoş 
becerilere adeta erkekçe bir kimlik de karıştıran hırslı karakteri, Henriette’in 
şefkatli davranışlarına alışık olan ve hiçbir şeyle eğilmeyecek sağlam bir irade 
karşısında kalacağını anlayan bu ihtiyarı korkutuyordu. Fakat, Kont’u bu bir 
daha yerine gelmez kayıp karşısında avutabilecek bir şey varmış ki, o da 
yakında karısının yanına gideceğini kesin olarak bilmesiymiş.  

Bu son günlerin heyecanı ve kederleri kendisini daha hastalıklı bir hale 
getirmiş ve eski acıları yeniden başlamış. Kendisinin baba yetkileriyle, evin 
sahibesi durumuna geçen kızının yetkileri arasında başlayacak olan mücadele, 
kendisine son günlerini acılar içinde geçirtecekmiş, çünkü karısıyla çatışabilmiş 
olduğu durumlarda çocuğuna boyun eğmek zorunda kalacakmış. Aslında oğlu 
gidecekmiş, kızı da evlenecekmiş; damadı nasıl bir adam olacakmış? Bir 
taraftan yakın zamanda ölmekten söz ediyordu ama bir taraftan da kendisinin 
uzun zaman yalnız ve şefkatten yoksun kalacağını seziyordu. 
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Bir saat boyunca yalnız kendisinden söz etti; benden, karısının hatırı için 
kendisiyle dost kalmamı istedi. Fransız Devrimi sırasında başka ülkelere 
gidenlerden biri olan bu Göçmen’in portresini gözlerimin önünde 
tamamlayıverdi. Görünüşte zayıftı, çökmüştü, fakat zevkleri ve âdetleriyle sade 
ve ölçülü bir biçimde geçirdiği kır hayatı ve tarla işleri sayesinde kendisinde 
yaşama gücünün var olduğu belliydi. Ben bunları yazarken kendisi hâlâ sağ 
durumda... Madeleine, bizim taraçada dolaştığımızı görmüştü ama aşağı 
inmedi. Bana karşı duyduğu nefreti göstermek için birkaç defa taş merdivene 
doğru yürüdü ve eve döndü. Dışarı çıktığı bir anı yakaladım, Kont’tan şatoya 
çıkmasını rica ettim. Madeleine’le konuşmam gerektiğini, Kontes’in bana bazı 
şeyleri vasiyet ettiğini, kızını başka türlü göremeyeceğimi söyledim. Kont gidip 
kendisini buldu ve taraçada bizi yalnız bıraktı. Kendisine:  

“Sevgili Madeleine eğer seninle birtakım şeyleri konuşacaksam bunun için 
en uygun yer burasıdır. Çünkü anneniz benden daha çok hayattaki olaylardan 
dert yandığı zaman benim söylediklerimi burada dinlemiştir. Ne düşündüğünü 
biliyorum, fakat beni olayları bilmeden mahkûm etmiyor musun? Benim 
hayatım ve mutluluğum bu yerlere bağlanmıştır, bunu sen de bilirsin; böyle 
iken, bizi vaktiyle birbirimize bağlayan ve aynı acının bağıyla ölümün 
güçlendirdiği kardeşçe bir dostluğun yerine, bu soğuk tavır ve davranışlarla 
beni buralardan kovuyorsun. 

Sevgili Madeleine, hayatta bizi korumuş olan kadınların çocuklarını o 
kadar severiz ki, canımı şu anda senin için bir mükâfat beklemeden, hatta 
senin bundan haberin bile olmadan vermeye hazırım. Fakat sen bu yedi yıl 
boyunca melek annenin tasarladığı şeyi bilmiyorsun; bilseydin hiç kuşku yok ki, 
duygu ve düşüncelerin değişirdi. Ama ben bunun bana sağlayacağı yararları 
istemiyorum. Senden yalvararak istediğim tek şey; gelip bu taraçanın havasını 
solumak hakkını benden almaman, hayat hakkındaki düşüncelerini zamanın 
değiştirmesini beklemendir. Şu anda bu düşünceleri eleştirmekten 
çekiniyorum. Duygu ve davranışlarınla seni şaşırtan bu acıya saygı duyuyorum; 
çünkü bu acı içinde bulunduğumuz durumu düzgün bir şekilde inceleme 
gücünden seni de, beni de yoksun bırakıyor. Şu anda ruhu üzerimizde dolaşan 
o kutsal kadın, duygularınla benim aramda tarafsız kalmanı rica etmekle 
gösterdiğim sabır ve saygıyı herhalde onaylayacaktır. Bana karşı gösterdiğin 
nefrete rağmen, seni o kadar seviyorum ki, severek benimseyeceği bir planı 
Kont’a anlatmayacağım. Sen özgür ol. Hiç kimseyi beni tanıdığın kadar 
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tanımadığını, hiçbir erkek kalbinde daha derin bağlılık duyguları taşımayacağını 
ileride düşünürsün...” 

O zamana kadar Madeleine beni gözleri eğik dinlemişti, fakat eliyle bir 
hareket yaparak beni durdurdu. 

Heyecandan titreyen bir sesle: 

“Beyefendi,” dedi. “Ben sizin bütün düşüncelerinizi biliyorum. Fakat size 
karşı olan duygularımı hiçbir zaman değiştirmeyeceğim, hayatımı sizinle 
birleştirmektense kendimi Indre’e atmayı tercih ederim. Kendimden söz 
etmeyeceğim size; fakat annemin adının sizin üzerinizde hâlâ biraz hükmü 
varsa, sizden onun adına rica ediyorum; burada kalacağım süre boyunca 
Clochegourde’a gelmeyin. Sizi görmek bile, beni anlatamayacağım kadar 
rahatsız ediyor ve hiçbir zaman da bu üzüntü ve heyecanımı yenemeyeceğim.” 

Vakur bir tavırla beni selamladı, bir kere bile dönüp arkasına bakmadan, 
annesinin de bir gün takınmış olduğu duygusuz bir tavırla, ancak bu onun gibi 
de değil, tamamen merhametsiz bir tavırla şatoya doğru yürüdü.  

Bu genç kızın keskin gözleri; biraz geç olmakla birlikte, annesinin 
kalbindeki her şeyi görmüştü; kendisine uğursuz görünen bir adama karşı 
duyduğu kin de, kendisinin günahsız suç ortaklığından ileri gelen bazı 
pişmanlıklarla belki daha da artmıştı. Karşımdaki bu ruhta derin sırlar ve 
uçurumlar vardı. Madeleine; bu felaketlerin sebebi mi, yoksa kurbanı mı 
olduğum hakkında düşünmek bile istemeden, bana karşı kin besliyordu. Eğer 
annesiyle ben mutlu olsaydık, bana olduğu gibi, belki annesine karşı da kin 
besleyecekti. Böylece benim bu güzel ve mutlu yuvamda artık her şey 
yıkılmıştı. Kimsenin tanımadığı bu büyük kadının hayatını tam olarak yalnız ben 
bilecektim; sırlarla dolu duygularına sadece ben erişmiştim; onun ruhunu 
bütün genişliğiyle ancak ben tanımıştım; ne annesi, ne babası, ne kocası, ne de 
çocukları kendisini tanımamışlardı. Acayip bir şey!  

Bu kül yığınını karıştırıyorum ve bu külleri sizin önünüze sermekten zevk 
alıyorum; bu küller içinde hepimizin en yüce mutluluklarımıza ait bir şey 
bulabiliriz. 

Kim bilir daha nice ailenin bir Henriette’i vardır. Kim bilir daha nice yüce 
ruhlu insan, kalbine işleyecek ve o kalbin derinliğini ve genişliğini ölçecek zeki 
bir insana rastlayamadan bu dünyadan göçmüştür! Şu söyleyeceğim söz bütün 
gerçeğiyle insan hayatıdır; çoğu zaman anneler çocuklarını ne kadar 
tanımazlarsa çocuklar da annelerini o kadar tanımazlar; karı kocalar, sevgililer 



158 
 

ve kardeşler için de durum aynıdır. Charles de Vandenesse’le, ilerlemesine o 
kadar yardım ettiğim kardeşimle, daha babamın tabutu kalkmadan birbirimize 
dava açacağımızı ben bilir miydim? Ey Yüce Tanrım! En basit bir hikâyeden bile 
alınacak ne çok dersler var! 

Madeleine taraça merdiveninden içeri girip gözden kaybolduktan sonra 
Clochegourde’dan ayrıldım. 

Beni misafir eden şato sahipleriyle vedalaştım. Kalbim son derece kederli 
bir halde bu vadiye ilk defa gelirken takip ettiğim yoldan Indre’in sağ kıyısını 
takip ederek Paris’e gitmek üzere yola koyuldum. 

Yolda o güzel Pont de Ruan köyünü üzülerek geçtim. Hâlbuki zengindim; 
siyasi hayat bana gülümsüyordu, ancak 1814 senesinin o yaya ve yorgun giden 
yolcusu değildim. 

O zaman kalbim isteklerle doluydu; bugün ise gözlerim yaşlarla dolu...  

O günlerde önümde doldurulacak bir hayat vardı; oysa bugün hayatım 
bana bir çöl gibi görünüyordu. Gençtim, yirmi dokuz yaşındaydım ama kalbim 
şimdiden solmuş ve çiğnenmişti. Beni kırların o eski güzelliğinden yoksun 
etmek ve hayattan tiksindirmek için birkaç yıl yetmişti. Başımı çevirip 
Madeleine’i taraça üzerinde görünce, duyduğum heyecan ve üzüntünün 
sınırını artık daha iyi anlarsınız. 

Ne amaçla yola çıktığımı, şiddetli bir üzüntü içindeyken artık düşünmez 
olmuştum. Aklımın ucundan bile geçmediği halde, farkında olmadan Leydi 
Dudley’in kaldığı evin avlusuna girdim. Bu aptallığı bir kere yaptıktan sonra, 
artık sonuna kadar gitmek gerekiyordu. Onun evinde neredeyse karı koca 
hayatına özgü alışkanlıklarım vardı; bir bağın kopmasındaki bütün dert ve 
üzüntüleri düşünürken, canım çok sıkılmış bir halde merdivenleri çıktım.  

Eğer Leydi Dudley’in karakterini ve huylarını iyi anladınızsa; uşağının beni 
yol kıyafetimle salona buyur ettiği zaman, kendisini muhteşem bir tarzda 
giyinmiş ve etrafında beş kişiyle görünce duyduğum şaşkınlığı gözünüzün 
önüne getirebilirsiniz. İhtiyar Lord Dudley, İngiltere’nin en önemli devlet 
adamlarından birisiydi; küçümseme ve gurur dolu, soğuk ve herhalde 
parlamentoda kullandığı alaycı bir tavırla ocağın kenarında ayakta duruyordu; 
ismimi duyunca gülümsedi. Arabelle’in iki çocuğu da yanındaydı. Bunlar; 
İhtiyar Lord’un nikah dışı çocuklarından biri olan oğlu Marsay’e çok 
benziyorlardı. Marsay köşedeki bir kanepede oturuyordu. Arabelle beni 
görünce hemen kibirli bir tavır takındı ve bana, “Ne diye buraya geldin” demek 
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ister gibi baktı ve gözlerini başımdaki kasketime dikti. Toprağından dışarıya 
adımını atmamış bir asilzade kendisine tanıştırılınca alacağı bir tavırla beni 
yüksekten süzdü. 

Aramızdaki yakınlık, o sınırsız aşk, eğer bir gün kendisini sevmezsem 
öleceğine dair ettiği yeminler, o sihirli sözleri ve halleri, hepsi bir rüya gibi 
silinip gitmişti. Sanki elini bile hiçbir zaman sıkmamıştım; bir yabancıydım ve 
beni tanımıyordu. Siyaset adamı soğukkanlılığına alışmaya başlamıştım ama 
buna rağmen şaşırdım, benim yerimde kim olsa şaşırıp kalırdı. 

De Marsay tuhaf bir yapmacıklık içinde dikkatle incelediği çizmelerime 
bakıp bakıp gülümsüyordu. Ne yapmam gerektiğine çabuk karar verdim. Başka 
herhangi bir kadın karşısında yenilgiyi alçakgönüllükle kabul ederdim; fakat 
sözde aşk uğruna ölecek olan, gerçekte ise aşk yüzünden ölen bir kadınla alay 
eden bu aşk kahramanını karşımda böyle capcanlı ve kibirli görünce öyle 
kızdım ki küstahlığa küstahlıkla karşılık vermeye karar verdim. 

Kendisi Leydi Brandon’un başına gelen felaketi biliyordu. Bunu 
hatırlatmak, hançer o katı kalpte körleşse bile kalbine bir hançer saplamak 
demekti.  

“Hanımefendi...” dedim. “Tours’dan geldiğimi ve Leydi Brandon’un asla 
gecikmemesi gereken bir haberi size ulaştırmakla beni görevlendirdiğini 
bilirseniz önünüze böyle pervasızca çıktığım için beni bağışlarsınız. Lancashire’a 
gitmiş olmanızdan korkuyordum; ama mademki Paris’te kalıyorsunuz, 
emirlerinizi ve beni kabul lütfunda bulunacağınız saati bekleyeceğim.” 

Başını önüne eğdi, çıktım. O günden sonra kendisiyle ancak salonlarda 
karşılaştım, onunla dostça selamlaşıyoruz, bazen de birbirimize iğneli birkaç 
söz söylüyoruz. Ben ona Lancashire’ın teselli bulmaz kadınlarından söz 
ediyorum; o da bana çektikleri mide hastalıklarından ümitsizliğe düşen ve bu 
ümitsizliğe saygı göstererek ölen Fransız kadınlarından. 

Çok fazla sevdiği De Marsay, onun sayesinde can düşmanım oldu. Ben de 
kendisinin baba ve oğul iki kuşakla birden evli olduğunu söylüyorum. 

Böylece, uğradığım felaketin eksik bir tarafı kalmamış bulunuyordu. 
Sache’deki şatoda kalırken tasarladığım planı uygulamaya karar verdim. 

Kendimi çalışmaya verdim; bilimle, edebiyatla, siyasetle ilgilendim. Ölen 
Kral zamanında bulunduğum görevi, X. Charles tahta çıkınca kaldırdı, ben de 
diplomasiye girdim. O günden sonra; ne kadar güzel, ne kadar zeki ve ne kadar 
şefkatli olursa olsun, hiçbir kadına önem vermemeye karar vermiştim. Bunun 
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bana çok yararı oldu. İnanılmaz bir kafa rahatlığı ve çalışmak için büyük bir güç 
kazandım. Kadınların hayatımızda neleri mahvettiklerini, bunu da bize bazı tatlı 
sözlerle ödediklerine inandıklarını anladım. Fakat bütün kararlarım boşa çıktı; 
siz bunun nasıl ve neden böyle olduğunu bilirsiniz. 

Sevgili Natalie, hayatımı size kayıtsız şartsız, yapmacıksız, kendi kendime 
anlatır gibi hiçbir yalana başvurmadan anlatırken, kıskanç ve ince kalbinizin 
bazı köşelerini incitmiş olabilirim. Fakat eminim ki; basit bir kadını 
öfkelendirecek olan bir şey, sizin beni daha çok sevmeniz için bir sebep olacak. 
Acı çeken, hasta ruhların yanında üstün kadınlara düşen yüce bir rol vardır ve 
bu; yaraları saran bir hastabakıcı, çocuğunu bağışlayan bir ana rolüne benzer. 
Acı çekenler sadece sanatçılar ve büyük şairler değildir. İhtiraslarının ve 
düşüncelerinin sınırlarını genişleterek ülkeleri için, ulusların geleceği için 
yaşayan insanlar da çoğu zaman kendilerini bunaltan bir yalnızlığa mahkûm 
olurlar. Yanlarında temiz ve fedakâr bir aşk görmeye muhtaçtırlar. Onlar bu 
aşkın büyüklüğünü ve değerini anlarlar, buna inanın...  

 Sizi sevmekle hata yapıp yapmadığımı yarın öğreneceğim. 

 

GÖNDERİLEN MEKTUP ve ANILARA CEVAP  

KONT FELİX DE VANDENESSE’E 

 

Saygıdeğer Kont; bahsettiğinize göre, zavallı Bn. de Mortsauf’tan yüksek 
makamlarda nasıl davranacağınızı size anlatan bir mektup almışsınız, bugünkü 
yüksek mevkiinizi de o mektuba borçluymuşsunuz. Müsaade edin de eğitiminizi 
ben tamamlayayım. Önce kendinizi şu kötü alışkanlıktan aman kurtarın, 
durmadan ilk kocalarından söz eden, rahmetlinin erdemlerini sürekli ikinci 
kocalarının suratına çarpan dul kadınları taklit etmeyin. Ben Fransız kadınıyım 
Sayın Kont, seveceğim herhangi bir erkekle evlenmek isterim, ama Bn. de 
Mortsauf ile gerçekten evlenemem! Hikâyenizi gereken dikkatle okuduktan 
sonra, size karşı ne kadar ilgi duyduğumu da bilirsiniz, evet, anlattıklarınızı 
okuduktan sonra bana öyle geldi ki Bn. de Mortsauf’un özelliklerini kendisinin 
başına kakarak Leydi Dudley’i çok sıkmışsınız. İngiliz kadınının ateşli aşkında 
bulunan mutluluk sebeplerini yüzüne vura vura Kontes’e de çok kötülük 
etmişsiniz. Ben sizin hoşunuza gitmiş olmaktan başka bir değeri olmayan zavallı 
bir yaratığım ve bana karşı da incelikten uzak davrandınız. Sizi ne Henriette, ne 
de Arabelle gibi sevmediğimi bana söylemek istediniz. Kusurlarımın ne 
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olduğunu biliyorum ve açıkça söylerim, fakat bu kusurları niçin bu kadar sert bir 
şekilde yüzüme vuruyorsunuz? Duyduğum acıma kimle ilgili biliyor musunuz? 
Kendisini seveceğiniz dördüncü kadına acıyorum. Kendisi ister istemez, üç kişiyle 
mücadele etmek zorunda kalacak. Bundan dolayı, hatıralarınızdan gelecek 
tehlikeye karşı sizi onun çıkarı adına ve kendi çıkarınız adına uyarmak isterim. 
Ben sizi sevmenin zahmetli şerefinden vazgeçiyorum. Bunun için Katolik veya 
Anglikan türünden pek çok özellik gerekiyor; oysa ben, hayaletlerle savaşmak 
sevdasında değilim. Clochegourde bakiresinin erdemleri kendinden en emin 
kadını bile ümitsizliğe düşürebilir; korku nedir bilmeyen o binici kadın ise, en 
cesur mutluluk isteklerinin bile cesaretini kırar. Bir kadın ne yaparsa yapsın 
gönlü istediği gibi sizi mutlu edemez. Ne kalp sevgisi, ne de şehvet, hiçbir zaman 
hatıralarınızı unutturamaz.  

Birlikte sık sık ata bindiğimizi unutmuş bulunuyorsunuz. Bir melek olan 
Henriette’inizin ölümüyle soğuyan güneşinizi ben bir türlü ısıtamadım, siz benim 
yanımda daima titreyeceksiniz. Dostum, size dostum diyorum, çünkü siz benim 
ebediyen dostum olarak kalacaksınız; içinizdeki neşe yokluğunu açığa vuran, 
aşkın cesaretini kıran ve bir kadını kendinden kuşku duymak zorunda bırakan bu 
tarzda itirafları tekrar etmekten çekininiz.  Sayın Kont, aşk ancak güvenle yaşar. 
Bir kadın size bir söz söylemeden veya ata binmeden önce kendi kendine, 
“Göksel Henriette acaba daha mı iyi konuşurdu?” ya da “Arabelle gibi usta 
binici bir kadın daha mı hoş ve çekici davranırdı?” diye sorduğu zaman bacakları 
da, dili de emin olun ki titrer. Sarhoş edici çiçek buketlerinizden birkaçını almak 
isteğini uyandırdınız bende, fakat ne yazık ki artık siz böyle buketler 
yapmıyorsunuz. Bunun gibi artık yapmaya cesaret edemediğiniz birçok şey var; 
artık sizin içinizde uyanmalarına imkân olmayan düşünceler ve zevkler var... 
Şunu iyi bilin ki, kalbinizde sakladığınız ölen o kadına temas ede ede orada 
yaşamayı hiçbir kadın istemeyecektir. Sizi Hristiyanlık merhametiyle sevmemi 
benden rica ediyorsunuz. Size şunu açıkça söylüyorum ki merhametle birçok şey 
yapabilirim, ama aşk hariç!  

Arada can sıkıcı davranıyorsunuz veya canınız sıkılıyor. Kederinize üzüntü 
adını veriyorsunuz. Bakın bu çok güzel, fakat dayanılması imkânsız bir 
adamsınız ve sizi sevenleri insafsızca üzüyorsunuz. Çoğu zaman ikimiz arasında 
o ermiş kadının mezarıyla karşılaşıyorum; kendime danıştım, ben kendimi 
bilirim ve onun gibi ölmeyi ben kabul edemem. Siz son derece seçkin bir kadın 
olan Leydi Dudley’i bile bezdirdiniz, kendisinin şiddetli isteklerine sahip 
olmadığım için, ben ondan daha çabuk soğuyacağımdan korkarım. 
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Mademki aşkın sevincini ancak ölülerle tadabiliyorsunuz, aşkı aramızdan 
kaldıralım ve dost kalalım; dost kalmamızı isterim. Hayatınızın ilk döneminde 
tapılmaya layık bir kadına, yükselmenizi isteyen, saraya girmenizi sağlayan, sizi 
şiddetle seven ve sizden sadece kendisine sadık olmanızı isteyen kusursuz bir 
sevgiliye sahip oldunuz da kendisini kederden öldürdünüz, öyle mi Sayın Kont? 
İşte ben bundan daha korkunç bir şey düşünemiyorum. Servet ihtiraslarıyla 
Paris kaldırımlarında sürüklenen en ateşli ve en mutsuz delikanlılar arasında 
acaba hangisi, sizin nankörlük ettiğiniz lütufların yarısına sahip olmak için on 
sene boyunca hiçbir çapkınlık yapmadan uslu durmaz? İnsan böyle sevildikten 
sonra daha fazla ne isteyebilir? Zavallı kadın! Çok ıstırap çekmiş, oysa siz birkaç 
duygusal cümle sıralayınca onun mezarına karşı olan borcunuzu ödediğinizi 
düşünüyorsunuz. Hiç kuşku yok ki, benim sevgimin de sizden göreceği karşılık 
bu... Teşekkür ederim Sayın Kont, ben mezarın ne ötesinde ne gerisinde 
kendime rakip istemem. 

Bir insanın vicdanında böyle suçların yükü varken, bunları hiç değilse 
söylememesi gerekir. Sizden ihtiyatsız bir istekte bulundum; kadınlığımın, Havva 
kızı oluşumun doğal bir hareketiydi. Size düşen şey ise, cevabınızın nelere sebep 
olabileceğini hesap etmekti. Bana yalan söylemeniz, gerçekleri saklamanız 
gerekirdi, zaman geçince size teşekkür ederdim. Aşkta çok başarılı olan 
erkeklerin iyi yanlarını hiç anlayamadınız mı? Şimdiye kadar kesinlikle kimseyi 
sevmediklerini ve ilk defa bizi sevdikleri hakkında yeminler ederken biz kadınlara 
ne kadar güzel davranmış olduklarını anlamıyor musunuz?  

Sizin aklınızdakilerin uygulanması mümkün değil. Hem Bn. de Mortsauf, 
hem Leydi Dudley olmak, ama bu su ile ateşi birleştirmeyi istemek gibi bir şey 
değil mi dostum? Yoksa siz kadınları tanımıyor musunuz? Onlar neyseler işte 
odurlar ve üstünlüklerinden ileri gelen kusurlarının olması doğaldır. 

Leydi Dudley’e kendisinin kıymetini anlayamayacak kadar erken 
rastlamışsınız ve onun hakkında söylediğiniz kötü sözler bana yaralanmış 
gururunuzun intikamını almanız gibi geliyor. Bn. de Mortsauf’u ise çok geç 
anlamışsınız ve berikini öteki olmadığı için cezalandırmışsınız. Ben ki ne bu, ne 
de ötekiyim, benim başıma gelecek nedir? 

Sizi sevdiğimden geleceğinizle ilgili uzun uzun düşündüm. “Kederli Yüz 
Şövalyesi” haliniz beni daima çok ilgilendirmiştir. Yaradılışlarından gelen 
üzgünlük içerisindeki kimselerin sadık olduklarını düşünürdüm. Fakat 
çocukluktan çıkıp erkek olduğunuz tarihte kadınların en güzelini, en erdemlisini 
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öldürdüğünüzü bilmiyordum. Şimdi artık ne yapmanız gerektiğini de kendi 
kendime sordum, bunu uzun uzun düşündüm. 

Dostum, öyle zannediyorum ki, siz herhangi bir Bn. Schandy ile 
evlenmelisiniz, öyle bir Bn. Schandy ki, aşk ve ihtiraslar hakkında hiçbir şey 
bilmeyen biri...  

O ne Leydi Dudley’den, ne de Bn. de Mortsauf’tan tasalanmaz. Sizin 
üzgünlük dediğiniz ve yağmur kadar eğlenceli olduğunuz sıkıntılı anlarınıza 
aldırış etmez; sizin istediğiniz gibi şefkatli bir hastabakıcı olur. Ancak sevmeye, 
mutluluk beklemeye, mutlu etmeye ve mutlu olmaya, aşkın bin fırtınasını 
yeniden duymaya, sevilen bir kadının küçük heveslerini benimsemeye gelince... 
Bunlardan vazgeçin Aziz Kont’um! 

Koruyucu meleğinizin genç kadınlarla ilgili verdiği tavsiyelere tamamen 
uymuşsunuz, onlardan uzak kalmaya o kadar özen göstermişsiniz ki, kendilerini 
tanımıyorsunuz. Bn. de Mortsauf sizi derhal ve birden yükseğe çıkarmakla iyi 
yapmış; yoksa bütün kadınlar karşınızda olurlardı ve siz hiçbir başarı 
sağlayamazdınız. Bu konudaki kusurlarınızı gidermeniz, duymak istediğimiz 
şeyleri bize söylemeyi, yerine göre büyük olmayı, küçük davranmak hoşumuza 
gittiği zaman küçüklüklere hayran kalmayı öğrenmeniz için geç kalmış 
bulunuyorsunuz. Biz sizin sandığınız kadar sersem değiliz. Sevince, seçmiş 
olduğumuz erkeği her şeyin üstünde görürüz. Üstünlüğümüzü, inancımızı sarsan 
şey aşkımızı sarsar. Bizim gururumuzu okşamakla kendi gururunuzu da okşamış 
olursunuz.  

Eğer toplum içinde kalmak, kadınlarla beraber olmak zevkini tatmaya 
devam edeceksiniz, bana bütün söylediklerinizi onlardan dikkatle gizleyin. Onlar 
ne aşklarının çiçeklerini kayalar üzerine serpmekten hoşlanırlar, ne de 
sevgilerini hasta bir kalbin yarasını sarmak için kullanmaktan. Kalbinizin 
kuruluğunu hepsi anlayacaktır, siz de bundan dolayı ilelebet mutsuz olursunuz.  

İçlerinden çok azı da bugün size benim dediklerimi söyleyecek kadar açık 
yürekli davranacaktır; gerçek dostunuz olduğunu size bildiren imza sahibinin 
şimdi yaptığı gibi, öfkesiz ve kinsiz dostluğunu sunup sizden ayrılacak kadar iyi 
kalpli kadına da çok az rastlanır. 

 

Natalie de Manerville 

Paris, 1835 
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