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Kabahat sütannedeydi. Durumdan ilk kez kuşku
landığında, Bayan Konsul Friedemann'ın sütanneyi kar
şısına alıp bu kötü huyundan vazgeçmesi için o kadar 

nasihatte bulunması neye yaramış, kendisine o besleyi
ci biradan başka her gün bir bardak kırmızı şarap ver. 

ınesi ne yarar sağlamıştı? Kadının ispirto ocağında kul

lanılan ispirtoyu bile içecek duruma düştüğü ortaya çık
mı.ştı ansızın. Kendisini kapı dışarı edip yerine bir baş

kasını eve almaya kalmamı.ş, olup bitmişti kaza. Anne 
Friedemann'la yetişkin üç kızı çıktıkları bir gezintiden 

eve döndüklerinde, yaklaşık bir aylık Johannes'i kun

daklanmakta olduğu masanın üzerinden düşmüş, kısık 

bir sesle korkunç şekilde inildeyerek yerde yatarken bul

muşlardı; sütanne de aptal aptal yanıbaşında dikili
yordu. 

Yerde tortop olmuş çırpınıp duran yavrucağı, bir 
yerini incitmemeye çalışarak sıkı bir muayeneden ge

çiren doktorun yüzünü: ciddi, pek ciddi bir üade bürü

müştü; üç kızkardeş hıçkırarak bir köşede dikiliyor, Ba
yan Friedemann ise, yüreğinde korku, sesli sesli Tan

rı'ya dua ediyordu. 

Zavallı kadın, daha Johannes doğmadan bir başka 
fel.8.ketle karşılaşmış, Hollanda'lı Konsul kocasını ani 0!
duğu kadar ağır bir hastalık elinden çekip almıştı; kü
çük Jothannes'in kazayı atlatıp yaşayacağı umudunu 

içinde besleyemeyecek kadar kolu kanadı kırık durum-
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daydı henüz. Ne var ki, aradan iki gün gibi bir zaman 
geçm�, doktor, kadıncağızın yüreğini ferahlatan bir 
edayla elini sıkarak çocuk için bundan böyle hayati bir 
tehlikeden söz açılamayacağını, her şeyden önce hafif 
beyin sarsıntısının kesinlikle ortadan kalktığını, bunun 
da oğlanın bakışlarından anlaşılacağını, gözlerinin hiç 
de baştaki gibi bir noktaya dikilip kalmadığını açıkla
mıştı. Elbet beklemek, durumun ileride nasıl gelişeceği
ni görmek gerekiyordu. Karamsarlığa kapılmamalı, de
diği gibi, umudu elden bırakmamalıydı. .. 
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Johannes Friedemann'ın doğup büyüdüğü gri ev, 
pek orta büyüklükte bile denemeyecek eski bir ticaret 
merkezinin kuzey kapısında bulunuyordu. Dışarıdan ge
lince çini dö§eli geniş bir hole giriliyor, buradan korku
luğu beyaza boyanmış bir merdivenle evin üst katlarına 
çıkılıyordu. İlk kattaki salonun duvar kağıtlarını sar1 
scluk kır manzaraları süslüyor, mahun ağacından ağır 
ve hantal bir masanın çevresinde dik arkalıklı koltuk 
ve kanepeler görülüyordu. 

Johannes Friedemann, çocukluğunda sık sık bu f,a
londa vakit geçirmiş, pervazında hep güzelliğiyle göz 
kamaştıran çiçeklerin yer aldığı pencer�nin cnünde, �n
nesinin ayaklarının dibinde bir tabureye oturmuş, an

nesinin düz taranmış kır saçlarını ve yumuşak tatlı yü
zünü seyredip çevresine yaydığı hoş kokuyu solurken, 
kulaklarını açarak onun anlattığı güzelim masalları din
lemişti. Kimi zaman da babasının, ağarmış top sakalıy
la güler yüzlü bu adamın resmini annesine çıkarttırıp 
bakmıştı. Şimdi cennette kendisi, diye açıklamıştı an

nesi her seferinde, orada babasının kendilerini bekle
diğini söylemişti. 
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Evin arkasında küçük bir bahçe yer alıyor, yakın
lardaki bir şeker fabrikasından nerdeyse sürekli esip 
gelen baygın kokuya karşın, yaz mevsiminde günün ha
tırı sayılır bir bölümü genellikle burada geçiriliyordu 
Dal budak salmış yaşlı bir ceviz ağacı vardı bahçede 
ve küçük Johannes çokluk ağacın gölgesinde alçacık 
bir iskemlede oturup ceviz kırıyor, bu sırada annesiyle 

artık büyüyüp koca kızlar olmuş üç ablası gri yelken 

bezinden yapılmış çadırda vakit geçiriyoı lardı. Anne
si başını ikide bir elindeki işten kaldırıyor, hüzün dolu 

bir sevecenlikle küçük Johannes'ten yana bir göz atı

yordu. 
Hani yakışıklı denemezdi Johannes için; sivri ve 

yüksek göğsü, hayli dı§arılara taşan sırtı ve fazlasıyla 
uzun cılız kollarıyla al\'.acık iskemlede oturmuş, çevik 

hareketlerle harıl harıl cevizleri kırarken öylesine aca
yip bir görünümü sergiliyordu ki! Ama buna karşılık 
elleriyle ayakları ince ve narin yapılıydı, ceylanların
ki gibi iri kahverengi gözleri, yumuşak çizgilerle çevre
lenmiş bir ağzı ve ipek gibi kumral saçları vardı. Yüzü 
iki omuzunun arasında pek acınacak gibi durmasına 
karşın, nerdeyse güzel sayılabilirdi. 

3 .  

Yedi yaşına gelince, Küçük Friedemann okula yol
lanmış, bundan böyle yıllar bir tekdüzelik içinde hızla 
akıp gitmeye başlamıştı. Küçük Friedemann, her Al
Jahın günü çarpık vücutlu kimselere özgü yürüyüşüyle 
dik çatılı evler ve dükkanlar arasından geçip Gotik ke

merleriyle eski okul binasının yolunu tutuyordu. Evde 
okul ödevlerini yaptıktan sonra, güzelim renkli resim
lerle donatılmış kitaplarını okuyor ya da bahçede va
kit geçiriyordu. Ablaları ise, annelerinin hastalığı do-
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layısıyla ev işlerine bakıyor, kimi 7.alllail. da kalkıp eş 
doot toplantılarına gidiyorlardı; çünkü Friedema.nn'lar 
kentin önde gelen ailelerindendi. Ama ne yazık ki üç 
kızkardeşten hiç biri evlenmemişti henüz, çünkü faz
la bir drahomaları yoktu. üstelik kendileri de hayli çir
kindi. 

Johannes'in de kendi akranlarınca bir toplantıya, 
bir eğlenceye çağrıldığı oluyordu ku.şkusuz; ama 
Johannes akranlarıyla düşüp kalkmaktan pek hoşlan
mıyordu; oyunlarına katılamıyor, kendisine hep biraz 
çekimser ve soğuk davrandıklarından, onlarla arasında 
gerçek bir arkadaşlık bağı bir türlü kurulamıyordu. 

Derken bir zaman gelmiş, Joharınes onların ikide 
bir okulun bahçesinde başlarından geçen kimi olaylar
dan birbirlerine söz açtıklarını işitmeye başlamıştı; ar
kadaşları falan ya da filan kıza yaptıkları kurlardan 

konuşurken, kendisi gözlerini iri iri açarak onların söy
leşilerine dikkatle kulak kabartıyor ve susuyordu. Ar
kadaşlarının yaşamını görünürde tastamam dolduran 
bu gibi olayların, beden eğitimi ve el topu gibi ken
disinin bir türlü üstesinden gelemediği konular ara 

sında-yer aldığını içinden geçiriyordu hep. Bu da ona 
bazen hüzün veriyordu; ama nihayet tek başına olmak 
ve başkalarının ilgilendiği şeylere ilgi duymamak öte
den beri alıştığı durumdu. 

Ama yine de bir gün gelip -onaltı yaşındaydı o za
man- kendi yaşıtı bir kıza ansızın gönlünü kaptır
mıştı, Johannes. Kız, sınıf arkadaşlarından birinin kar

deşiydi; sarışın, neşesinden kabına sığamayan deliş
men biriydi; Friedemann, kızı bir fırsatla ağabeyinin 
yanında tanımıştı. Kızla birlikteyken ruhunu tuhaf bir 
sıkıntı basmış, kızın kendisine karşı çekimser ve yap
macık bir içtenlikle davranması onu derin bir hüzne 
gömmüştü. 
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Bir yaz günü, öğleden sonra kentin önündeki set 
üzerinde tek başına dolaşırken, bir yasemin ağacının 
arkasında fısıltıyla konuşulduğunu işitmiş, dalların 
arasından dikkatle kulak kabartmıştı. Derken ağacın 
arkasındaki bir bankta gönlünü kaptırdığı kızın, ken
disine hiç de yabancı olmayan uzun boylu, kızıl saçlı 
bir oğlanla oturduğunu görmüştü; oğlan, kolunu beli

ne dolayıp kızı dudaklarından öpmüş, kız da onun öpü
cüğüne kikirdeyerek karşılık vermişti. Küçük Friede
mann bunu görünce, hemen dönüp usulcacık oradan 
uzaklaşmıştı. 

Başı her zamankinden daha çok omuzlarının ara
sına gömülmüş, elleri titremeye başlamış, göğsüne bı
çak gibi saplanan bir sızı derken oradan boğazına doğ
ru tırmanmıştı. Ama Friedemann bu sızıyı güç bela 
yutkunup uzaklaştırmış, elden gelen azim ve kararlı
lığı gösterip belini doğrultmuştu. 'Tamam', diye geçir

mişti içinden, 'kapandı bu iş. Bir daha asla böyle şey
leri dert etmeyeceğim kendime. Başkalarını mutluluk 
ve neşeye boğan şey, bana üzüntü ve acı veriyor yalnız. 
Benim için bitti. Bu işe paydos artık. Bir daha mı, töv

be!' 
Verdiği karar Friedemann'ı rahatlatmıştı. Senin 

olsun demiş, süresiz senin olsun deyip çıkmıştı işin için
den. Ardından eve dönmüş, bir kitap açıp okumuş, bir 
ara eline kemanı alıp çalmıştı; çarpık göğsüne kaqm 
keman çalmasını öğrenebilmişti çünkü. 
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On yedi yaşında, okul bitince, çevresindeki herkes gi
bi Friedemann da ticaretle uğraşmaya heveslenmiş, Bay 
Schlievogt'un aşağıda, ırmak kenarındaki büyük keres

te mağazasına. çırak girmişti. Mağazada kendisine hoş.. 
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görüyle davranılmış', Friedemann da bu hoşgörüye gü
ler yüzlü bir yakınlıkla karşılık vermişti. Bir huzur ve 
düren havası içinde geçip gitmişti zaman. Ne var ki, 
yirmi bir yaşında, uzunı süredir hasta yatan annesini 
kaybetmişti. 

Annesinin ölümü kendisi için büyük bir üzüntü 
kaynağı olmuş, Küçük Friedemann bu üzüntüyü uzun 
süre gönlünde saklayıp korumuştu. 'Üzüntünün tadını 
çıkarllllii, büyük bir mutluluk gibi kendini üzüntüye 
adamış, bin bir çocukluk anısından yararlanarak bakıp 
beslemiş onu, ilk güçlü yaşantısı sayılan bu üzücü olayı 
sömürüp durmuştu. 

Bizim için 'mutlu' sö?.Cüğüyle nitelenecek bir akış 
izlesin, izlemesin, yaşamın kendisi tek başına güzel de
ğil miydi? Johannes Friedemann hissediyordu böyle ol
duğunu ve hayatı seviyordu. Yaşamın bize sunabilece
ği en büyük mutluluğa sırt çevirmiş onun gibi birinin; 
kendi erişebileceği küçük mutlulukların zevkini nasıl 
içten bir özenle çıkarabildiğini kimse bilemezdi. İlkba
harda kırlara açılıp parklarda dolaşmak, bir çiçeğin 
burcu burcu kokusunu solumak, bir kuşun ötüşünü din
lemek, bütün bunlar, insanın içini şükran duygusuyla 
dolduracak şeyler değil miydi? 

Hayatın zevkini çıkarmak için eğitim denen şeyin 
gerekliliğini, hatta eğitimin eşit haya.tın zevkini çıkar
mak olduğunu da bilmiyor değildi, Friedemann. Dola
yısıyla, kendisini eğitip yetiştirmeye çalışıyordu. Müzi
ği seviyor, örneğin kentte verilen hiç bir konseri kaçır
mıyordu. Keman çalarken· çarpık vücuduyla oluştur
duğu son derece acayip manzara.ya karşın, bu enstrü
manı giderek hiç de fena denemeyecek gibi çalmaya 
başl�tı. Kemandan çıkardığı her güzel ve yumuşak 
ezgi, kıvançla dolduruyordu içini. Beri yandan, okuya 
okuya zamanla kentte kimsede eşine rastlanmayan 
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edebi bir beğeninin sahibi olmuştu. Gerek ülke içinde, 
gerek dışında yayınlanan yeni yapıtların hepsinden 
haberi vardı. Bir şürdeki ritmik güzelliğin tadına va
rabiliyor, incelikli bir öykünün mahrem· havasını solu
yabiliyordu ... Nerdeyse bit-epiküryen* olduğu söylene-
bilirdi hani. • 

Her şeyin tadının Çıkarılritaya değer olduğunu, 
mutlu ve mutsuz yaşahtıl��a.rasmda bir ayrım yap
manın adeta budalalık sayilacağını öğrenmişti. Tüın 
_duygu ve ruh durumlarını can ve gönülden kucaklıyor. 
n�elileri kadar üzücüleri de içinde olmak üzere hepsi
ne özen gösteriyordu; hatta gerçekleşmemiş istekler
den, özlem denilen duygunun kendisinden bile böyle bir 
öz.eni esirgemiyordu. İstekleri salt istek olduğu için se
viyor, gerçekleştiklerinde tüm güzelliklerinin uçup gi
deceğini söyleyip duruyordu kendi kendine. Sessiz ilkba
har akşamlarının bir belirsizlik içindeki o tatlı ve hüzün 
dolu özlem ve umutları, yaz mevsiminin beraberinde 
getirdiği doyumlardan daha zevk verici değil miydi
Evet, gerçekten bir epiküryen idi Küçük Friedemann ! 

Ne var ki, kendisini sokakta görüp öteden beri alı
şık olduğu acımaklı bir dostlukla selamlayanların, böy
le bir şeyin farkına vardıkları söylenemezdi kuşkusuz. 
Sırtında açık renk pardösü, başında gıcır gıcır bir si
lindir şap�. kendisine verdiği o gülünç payeyle - ne 
tuıhafsa burnu biraz havadaydı Bay Friedemann'ın -
yoldan geçen çarpık vücutlu bu talihsiz kişinin, önün
de sessiz ve durgun akıp giden hayatı yürekten sevdi
ğinden, büyük heyecanların uzağında yaşadığından, 
ama kendi kendine kotarmayı baJiar<:lığı mutlulukla içi
nin dolup taştığından haberleri yoktu: 

* Yunan filozofu Epikur'un (İ.Ö. 341-271) öğretisini benim
seyen kimse; ehlikeyf; zevk peşinde koşan kişi (Ç.N.). 
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Ne var ki, Bay Friedemann'ın gerçek tutkusunu ti
yatro oluşturmaktaydı. Tiyatro konusundaki sezgi ve 
duyguları alabildiğine incelmişti. Sahnede sergilenen bir 
oyunun güçlü etkisini üzerinde hisseder hissetmez, ör
neğin bir tragedya kahramanının başına gelen felaketi 
görür görmez, o küçük vücudunu tepeden tırnağa bir 
titreme alıyordu. Şehir Tiyatrosu'nun birinci galerisin
de belli bir yeri vardı, hiç bir oyunu kaçırmıyordu. Ti
yatroya giderken bazan üç ablası da eşlik ediyordu ken
disine. Anneleri öldükten sonra evi ablaları çekip çevi
riyor, annelerinden mirası kalan evde kardeşleri Friede
mann'la birlikte oturuyorlardı. 

Ne yazık ki, üç kızkardeşten üçü de kocaya gitmiş 
değildi henüz; ama çoktan öyle bir yaşa gelmişlerdi ki, 
bundan sonra da evlenecekleri yoktu; kızkardeşlerden 
en büyüğü Friederike, Friedemann'dan onyedi yaş ile
rideydi. Gerek Friederike, gerek ortancaları Henriette 
biraz fazia uzun boylu ve inceydi; en küçükleri Pfiffi'nin 
ise boyu kısacıktı ve kendisi topluydu; ayrıca, komik bir 
huyu vardı, ne zaman bir şey söyleyecek olsa bütün vü
cuduyla silkinir, ağzının köşelerinde tükürük topla
nırdı. 

Küçük Friedemann'ın ablalarıyla pek ilgilendiği 
yoktu; ama ablaları birbirlerine sadakatle bağlı bulunu
yor, her vakit aynı görüşü paylaşıyorlardı. Özellikle eş 
dost çevresinde biri nişanlanmayagörsün, bunun doğ
rusu -pek sevindirici bir olay olduğunu ağız birliğiyle be
lirtiyorlardı. 

Bay Schlievogt'un kereste mağazasından ayrılıp 
tek başına çalışmaya başladıktan, kendisine fazla bir 
çaba istemeyen bir acentelik ya da benzeri küçük bir 
iş ayarladıktan sonra da, küçük Friedemann kızkardeş-
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leriyle birlikte oturmaya devam etmişti. Evin zemin ka
tındaki birkaç odayı kendisi için ayırmış, burada yatıp 
kalkıyor, böylece yalnız yemeklerde merdiveni tırmanıp 
yukarı çıkması gerekiyordu, çünkü zaman zaman nefes 
darlığı çekmekteydi. 

Otuzuncu yaş gününü kutladığı aydınlık ve sıcak 
bir haziran günüydü; Bay Friedemann, öğle yemeğin
den sonra başını Henriette'nin kendisi için dikip hazır
ladığı rule biçimindeki yastığa dayamış, ağzında iyi 
cins bir puro ve elinde seçkin bir kitap, bahçedeki gri 
çadırın içinde oturuyordu. Zaman zaman: kitabı elin
den bir kenara bırakıp yaşlı ceviz ağacındaki serçele
rin şen şakrak cıvıltısına kulak kabartıyor, gözlerini 
çadırla ev arasındaki çakıl döşeli temiz yolda ve renk 
renk çiçek tarhlarıyla bezenmiş çimenlikte gezdiriyordu. 

Küçük Friedemann sakal bırakmıyordu, yüzü za
manla hiç değişmemişti adeta; yalnız yüzündeki çizgiler 
zamanla eskisinden biraz daha belirgin durum almış
tı, o kadar. İpek gibi saçlarını düz olarak yana tara
maktaydı. 

Bir ara kitabı elinden dizlerinin üzerine indirip 
gözlerini kırpıştırarak güneşli mavi gökyüzüne baktı ve 
şöyle dedi kendi kendine: «İşte otuz yıl gelip geçti. Al
lah bilir ya, şunun şurasında bilemedin yirmi yıllık bir 
ömrüm kaldı. Bu yıllar da sessiz sedasız geçecek önceki
ler gibi, huzur içinde kendilerini bekleyeceğim.ı> 

6 

Aynı yılın temmuz ayında, kaymakamlık makamın
da ortalığı heyecana veren bir değişiklik başgooterdi. 
Yıllar yılı ilgili makamı elinde bulundurmuş tıknaz ve 
babacan bölge kumandanı, kent sakinlerince pek sevi
len biriydi; görevinden ayrılması herkesi üzmüştü. Bo-

13 



şalan yere de bir başkasının değil, başkentten Yarbay 
von Rinnlingen'in atanmasında hangi nedenler rol oy
namıştı, Allah bilir. 

Hani böyle bir değişiklik için pek de fena dene
mezdi; çünkü evli, ama çocuksuz biri olan yeni kayma
kam kentin güney banliyösünde çok geniş bir villa ki
ralamış, buradan da onun kentte temelli yerleşeceği 
sonucuna vanlmı.ştı. En azından son derece varlıklı bi
ri olduğu söylentisi, gelirken yanında dört uşak, bazı
sı binmek, bazısı arabaya koşulmak üzere beş at, bir 
lando ve bir de hafif av arabası getirmesiyle kesinlik 
kazanmıştı. 

Kaymakam Bey'le eşi çok geçmeden kentin önde 
gelen hatırı sayılır ailelerini ziya·rete başlamıştı, isimle
ri herkesin ağzında dolaşıyordu; ama kent sakinlerinin 
asıl merak konusunu Kaymakam von Rinnlingen'in ken
disi değil, eşi oluşturmaktaydı. Kentteki erkekler Ba
yan von Rinnlingen'i ilk gördüklerinde şaşkına dönmüş, 
Kaymakam Bey'in eşiyle ilgili olarak bir yargıya var
maktan şimdilik kendilerini alıkoymuştu; ne var ki, 
hanımlar Kaymakam Bey'in eşi Gerda von Rinnlingen' 
in hal ve tavrı konusunda hiç de olumlu bir not ver
memişlerdi. 

Avukat Hagenström'ün karısı konuşma arasında 
Henriette Friedemann'a: «Başkentin havası hareketle
rinde nasıl da seziliyor», demişti. «Eh, doğal bir şey. Si
gara içiyor, ata biniyor, hepsi kabul! Ama davranı.şlan 
serbest olmakla kalmayıp laüooli aynı zamanda, hatta 
bu sözcük bile hafif kalıyor ... Ne bileyim, hiç de çirkin 
değil, hatta şirin bile sayılabilir, ama öyleyken kadın
sı bir albeniden yoksun; bakışında, gülüşünde, oturup 
kalkışında erkeklerin sevdiği şeyden eser yok. Cilveli 
biri değil; doğrusu, Allah biliyor ya, cilve denen şeyi 
de övülmeye değer bulacak en son kişi benim. İyi ama, 
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böyle çiçeği burnunda bir kadın -henüz yirmidört ya
şında kendisi- o doğal çekicilikten yoksun kalabilir 
mi? Hayatım, öyle ağzı laf yapan cerbezeli biri değilim, 
ama ne demek istediğimi de biliyorum. Bizim erkek
lerin şu sıra akılları başlarından gitmiş sanki. Ama gö
receksin, birkaç hafta sonra yüzüne bakmayacak, ona 
sırt çevireceklerdir.ıı Bunun üzerine: «Şeyıı , dedi Froy
layn Friedemann, ((bir eli yağda, bir eli balda kadı
nın.ıı 

«Ya kocasııı, diye sesini yükseltti Bayan Hagen
ström. <ıNasıl da davranıyor kocasına? görmeliydiniz! 
Göreceksiniz! Ben, evli bir kadının erkeklere biraz so
ğuk davranması gereğini savunanların başında gelirim. 
Ama kendi kocasına karşı nasıl davranıyor seninki? 
Ona buz gibi bir bakışı, acımaklı bir tonla 'Sevgili d�
tum!' deyişi var ki, insanı çileden çıkarıyor. Adamı da: 
göreceksin, efendi, çakı gibi, centilmen, kendine çok 
iyi bakmı.ş kırk yaşlarında pırlanta gibi bir subay! Dört 
yıldır evlilermiş. Hayatım ... ıı 

7 

Küçük Friedemann Bayan von Rinnlingen'i ilk kez 
kentin neredeyse baştan aşağı mağazaların doldurduğu 
ana caddesinde görebilmişti. Öğle vaktiydi karşılaştık
larında; Friedemann, kendisinin de birkaç kelime bir 
şey konuştuğu borsadan henüz çıkniıştı. 

Yusyuvarlak top sakalı ve müthiş gür kaşlarıyla 
alışılmadık ölçüde uzun boylu, iri kıyım biri olan tüc
car Stephen'in yanı başında ufacık tefecik, ama kendi
sine bir paye vererek yüxüyordu. İkisinin de başında si
yah'. silindir şapkalar vardı, aşın sıcaktan pardösüleri
nin düğmelerini açmışlardı. Politikada-:rr·-konuşuyor, 
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bastonlarının uçlarını belli bir dtim gözeterek yaya 
kaldarıma değdirip kaldırıyorlardı. Yolun yaklaşık ya

rısına gelmişlerdi ki, tüccar Stephen ansızın şöyle roy
ledi: 

«Şu karşı arabadaki Bayan von Rinnlingen değilse, 
ne derseniz deyin ! »  

«Eh, güzel bir rastlantı», diye cevapladı Küçük 
Friedemann, biraz kulak tırmalayıcı tiz sesiyle ve bir 
bekleyiş havası içinde dosdoğru karşıya baktı. «Şimdi
ye kadar bir türlü kısmet olup görememiştim kendisini. 

Evet, işte orada, san araba!» 
Gerçekten de Bayan von Rinnlliıgen sarı av ara

basına binmişti bugün; sülün gibi iki atı kendisi yö

netiyor, normalde arabayı kullanan uşak kollarını ka
vuşturmuş onun arkasında oturuyordu. Bayan von 

Rinnlingen, gayet açık renkte bol bir ceket geçirmişti 
sırtına, etekliği de yine açık renkteydi. Kızıla çalan sa
rışın saçları, kahverengi meşin bantla çevrili küçük 
yuvarlak hasır .şapkasının altından dışarı taşmıştı. Oval 
yüzünün rengi donuk beyazdı, birbirine alabildiğine 
yakın duran ela gözlerinin köşelerinde morumsu gölge
ler seçiliyordu. Kısa, ama pek zarif bumun üstüne çiller
den küçük bir eyer gelip oturmuştu, bu da pek yakı
şıyordu kendisine; ne var ki, ağzı güzel mi, değil mi, 
fakedilemiyordu pek; çünkü alt dudağını durmadan 
ileri geri oynatıyor, üst dudağına sürtüyordu. 

Araba yaklaştığında, tüccar Stephen alabildiğine 

derin bir saygıyla selam verdi. Küçük Friedemann da 

şapkasını çıkarıp selamladı Bayan von Rinnlingen'i, 
gözlerini dikerek iri iri ve dikkatle kadını süzdü. Bayan 

von Riruılingen elindeki kamçıyı indirdi, başını hafifçe 
eğerek bayların selamına karşılık verd4 gözlerini sağ

da ve soldaki binalarla mağazaların vitrinlerinde gez
direrek ağır ağır geçti önlerinden. 
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Birkaç adım yürüdükten sonra, 'Tüccar Stephen 
�öyle söyledi : 

«Arabayla bir gezinti yaptı anlaşılan, şimdi de eve 
dönüyor.ı> 

Küçük Friedemann cevap vermedi, kaldırıma dikti 
gözlerini, sonra birden başını kaldırıp tüccar Stephen'e 
baktı ve sordu: 

ı<Efendim?>ı 
Bay Stephen, o zekice sözlerini bir kez daha tek

rarladı. 

8 

Bu olaydan üç gün sonraydı; Johannes Friedemann. 
her gün düzenli yaptığı gezintiden o gün öğle vakti saat 
oniki sularında eve dönmüştü. Saat yarımda yemek ye
niyordu, Küçük Friedemann aradaki yarım saati sokal.: 
kapısının hemen sağındaki bürosunda geçirmek üzere 
holde ilerlerken karşıdan gelen hizmetçi : 

"Ziyaretçiniz var, Bay Friedernann!)) diye seslendi. 
«Benim aşağıda mı?ıı 
ııHayır, yukarıda, hanımefendilerin yanında.il 
«Kim?» 
«Kayma.kam von Rinnlingen ile eşL)) 
"Öyle miıı, dedi Küçük Friedemann bunun üzerine. 

··O zaman hemen ... " 

Ardından merdivenleri çıkmaya koyuldu. Üst katta 
sofadan geçmiş, elini 'manzaralı salona' açılan yüksek 
ve beyaz kapının tokmağına tam uzatmıştı ki, ansızın 
durdu, bir adım geriledi, arkasına döndü, usulcacık gel

diği gibi yine oradan uzaklaşmaya başladı. Yanında kim
se yoktu, öy1eyken sesini hayli yükselterek şöyle dedi 
kendi kendine : 

uHayır, hayır! Görmeyeyim daha iyi! ıı 
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Bürosuna inip masanın başına geçti>, eline gaze
teyi aldı, ama bir dakika sonra bıraktı yine, gözlerini 
yandaki pencereden dışarı çevirdi. Öylece oturup kal
dı; hizmetçi gelip sofranın hazır olduğunu haber ve
rince, kalkıp yukarı çıktı. Ablalarının çoktan sofraya 
oturmuş kendisini beklediği yemek odasına girdi; üze
rinde üç nota kitabı duran sandalyesine geçip oturdu. 

Tabaklara çorba koyan Henriette sordu: 
11Biliyor musun, Johannes, bugün kim ziyaret et-

ti bizi?ıı 
ııKim?ıı diye sordu Bay Friedemann. 
«Yeni kaymakamla eşi.ıı 
((Sahi? Nazik bir davranış doğrusu!ıı 
«Ôyleıı, dedi Pfiffi, ağzının köşelerinde tükürükler 

birikerek. ııBana kalırsa, ikisi de hoş insan.ıı 
"Kesin bir :;ey varsan, dedi Friederike, uhiç gecik

meden bir kar§ı ziyarette bulunmalıyız. Bana sorar
sanız, yarın değil öbür gün, yani pazar günü gidelim 
derim.ıı 

«Evet, pazar günü", diye tekrarladı Henriette ile 
Pfiffi. 

«Sen de herhalde geleceksin bizimle, Johannes?ıı 
diye sordu Friederike. 

ııTabii gelecek», dedi Pfiffi ve silkindi ardından. 
Bay Friedemann soruyu duymazdan gelmişti, sessiz ve 
kaygılı bir yüzle çorbasını içiyordu. Belli bir yöne, te

kin olmayan bir sese kulak kabartmış dinler gibiydi. 

9 

Ertesi akşam Şehir Tiyatrosu'nda l.,ohengrin ope
rası temsil ediliyordu ve kentteki bütün aydın ki§iler 
tiyatrodaydı. Fazla büyük denemeyecek salon tıklım 
tıklımdı, hayavı bir uğultu, gaz ve parfüm kokusu dol-
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durmuştu. Gerek salonde, gerek galerilerde bütün dür
bünler on üç numaralı locaya çevrilmişti; çünkü Bay 
von Rinnlingen ile eşi o akşanı ilk kez tiyatroya gP.l· 
miş ve kent sakinleri karı kocayı nihayet bir yol doya 
doya seyredip inceleme fırsatını bulmuştu. 

Küçük Friedemann, üzerinde gömleğinin sivri öne 
çıkan pırıl pırıl beyaz göğüslüğüyle kusursuz siyah bir 
giysi, locasına - on üç numaralı loca -- tam girmek 
üzereydi ki, eşikte irkilip geriye çekildi, elini alnına 
götürür gibi bir hareket yaptı, burun kanatları asabi 
bir kasılmayla bir an açıldı. Ardından Bayan von Rinn
lingen'in solundaki kendi yerine oturdu. 

Opera uvertür bölümü başlayıp Bayan von Rinnlin
gen locanın korkuluğu üzerine eğildiğinde, Küçük Fr!
edemann göz ucuyla şöyle bir baktı kendisine. Bayan 
von Rinnlingen'in üzerinde açık renk bir tuvalet vardı, 
tiyatroda biraz dekolte giyinmiş tek kadın olarak dik
kati çekiyordu. Giysisinin yenleri pek geniş ve k abarık
tı, beyaz eldivenleri dirseklerine kadar çıkıyordu. Bi
raz tombul bir görünümü vardı, geçen gün sırtında 
geniş ceketle pek farkedilmemişti bu. Göğsü tümüyle 
inip kalkıyor:, kızıla çalan sarışın saçlarının topuzu 
bütün ağırlığıyla hayli aşağılara sarkıyordu. 

Küçük Friedemann'ın benzi soluk, her zamankin
den çok daha soluktu. Düz olarak yana taranmış saç
larının altında, alnının üzerinde ter damlacıkları gö
rülüyordu. Bayan ven Rinnlingen, kırmızı kadife kaplı 
korkuluk üzerine dayadığı sol kolundan eldiveni sıyı
rıp almıştı ve hiç bir ziynet eşyasının süslemediği elin 
kendisi gibi soluk mavi damarlarla bezenmiş tombul ve 
mat beyazlıktaki kol Friedemann'ın g�erinin önün
den gitmiyor, bakışlarını koldan bir türlü koparıp ala.
mıyordu. " 

Kem.anlar şakıyor, arada gümbür gümbür öten bo-
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ru sesleri duyuluyor, Telramund'un savaşta düşüp öl
mesi üzerine orkestrada genel bir bayram havası esiyor, 
Bay Friedemann, sessiz ve benzi soluk, başını omuz
larının arasına gömmü:?, bir elinin işaret parmağı 
ağzında, öteki eli redingotunun yeninin üzerinde, hiç 
kımıldamadan oturuyordu. 

Perde inerken, Bayan von Rinnlingen kalkıp koca
sıyla locadan çıktı. Friedemann, gözlerini çevirip bak
madan farkına varmıştı bunun; onlar gidince, mendi
lini hafifçecik alnında gezdirdi, birden doğrulup kori
dora açılan kapıya yöneldi, sonra dönüp tekrar koltu
ğa çöktü, daha önceki pozisyonda hiç kımıldamadan 
oturdu. 

Zil sesi duyulup karı koca yeniden locaya döndü
ğünde, Bayan von Rinnlingen'in bakışlarının kendi üze
rine çevrildiğini hissetti ve elinde olmadan başını kal
dırıp kadına baktı. Göz göze geldiklerinde, Bayan von 
Rinnlingen hiç de başını döndüreyim demedi, en ufak 
bir şaşkınlık belirtisi göstermeden Friedemann'ı dik
katle süzdü, sonunda Friedemann'ın kendisi, yenik 
düşmüş ve aşağılanmış, gözlerini indirdi. Yüzünün ren
gi daha da sararmıştı, içinde tatlı tatlı çağlayan aca
yip bir öfkenin kabardığını duydu. Derken müzik baş
ladı. 

Perdenin bitimine doğru, Bayan von Rinnlingen 
yelpazesini düşürdü yere, yelpaze, Bay Friedemann'ın 
hemen yanıbaşına düştü. Her ikisi de yelpazeyi almak 
için eğildi, ama yelpazeyi daha önce yakalayan Bayan 
von Rinnlingen olmuştu ve Friedemann'a alaylı bir gü
lümsemeyle: «Teşekkür ederimıı, dedi. 

Yelpazeyi almak için eğildiklerinde, başlan ner
deyse birbirine değmiş, Bay Friedemann bir an Bayan 
von Rinnlingen'in göğsünün sıcacık rayihasını solumuş
tu. Yüzü gözü çarpılmış, tüm vücudu ezilip büzülmüş-
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tü; kalbi öylesine şiddetle ve gümbürtüyle çarpmaya 

başlamıştı ki, nefesi tıkanmıştı adeta. Pek kisa bir sü

re sonra altındaki koltuğu geriye itip usulcacık doğ
rulmuş, yine öyle usulcacık locadan çıkıp gitmişti. 

10 

Peşinde müzik sesleri, Bay Friedemann koridordan 
geçerek gardıroba gelmiş, silindir şapkasını, açık renk 
pardösüsünü ve bastonunu alarak merdivenleri inip so
kağa çıkmıştı. 

Sıcak ve sessiz bir ak§amdı. Fenerlerin ışığında üç
gen biçimindeki dik çatılarıyla gri evler, yıldızların yu
muşak ve ışıl ışıl parıldadığı bir gökyüzünün altında 
suskun duruyordu. Bay Friedemann'ın yolda karşılaş
tığı üç, beş kişinin ayak sesleri kaldırımda yankılan
maktaydı. Bunlardan biri selam verdi kendisine, ama 
Bay Friedemann farketmedi; başını iyice yere eğmişti. 
ileri doğru çıkık sivri göğsü titriyor, işte öylesine güç
lükle nefes alıyordu. Arada bir usulcacık: «Allahım ! 
Allahım!» diye mırıldanıyordu kendi kendine. 

Dehşet ve korkulu bir bakışla gözlerini kendi içi
ne çevirmiş, o güne kadar hep yumuşak bir özenle üze
rine titreyip, öylesine yumuşak ve aklı başında üzerle 
rine eğildiği duygularının nasıl şimdi kökünden sökü
lüp atıldığını, allak bullak edildiğini, içinin dışına çı
karıldığını görüyordu. Ve ansızın, büsbütün yenik düş
müş, baş dönmesi, esriklik, özlem ve acı karışımı bir 
duyguyla yoldaki fenerlerden birine yaslandı, bütün 
vücuduyla titreyerek fısıldar gibi şöyle dedi: 

«Gerda!n 
Hiç bir taraftan bir ses gelmedi. Görünürde kim

seler yoktu. Küçük Friedemann, kendini toparlayıp 
yeniden yürümeye başladı. Hayli dik bir yokuşla ırnıa-
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ğa inen Tiyatro Caddesi'nden çıkmıştı yukarı; derken 
kuzey yönündeki ana caddeye saptı, eve yöneldi. 

Nasıl da bakmıştı kendisint: Bayan von Rinnlin
gen! Nasıl? Gözlerini yere indirmeye mi zorlamıştı onu? 
Bakışıyla onu alçaltmış mıydı? Oysa o bir kadın, ken
disi bir erkek değil miydi? Ve Bayan von Rinnlingen'
in o bir tuh.af kahverengi gözleri, bu sırada duyduğu 
hazdan bayağı titrememiş miydi? 

Bir kez daha o gözü kararmış şehevi kinin Yüre
ğinde kabardığını hissetti Friedema.nn; ama derken 
Bayan von Rinnlingen'in başının başına dokunup vü
cudunun rayihasını soluduğu anı düşündü, bir "kez da
ha durdu olduğu yerde, çarpık vücuduyla geriye kay
kıldı, havayı dişlerinin arasından içine çekerek yeniden 
düpedüz çaresiz, umutsuz, kendini kaybetmiş: 

ccAllahım! Allahım!ıı diye mırıldandı. 
Sonra farkında olmadan tekrar yürümey� koyul

du, akşamın bunaltıcı havasında, çın çın öten tenha 
caddelerde ağır ağır ilerledi, sonunda evin önünde bul
du kendini. Taşlıkta bir an bekledi, bodrumdaki serin 
kokuyu çekti içine, ardından bürosuna girdi. 

Açık duran pencerenin önündeki masasının başına 
oturdu ve birinin getirip masanın üzerindeki su bar
dağının içine koyduğu kocaman sarı güle dikti gözle
rini. Derken gülü aldı, burcu burcu kokusunu gözleri 
kapalı içine çekti, ama sonra yorgun ve mahzun bir 
tavırla bir kenara itti. Yo, yo, bitmişti her şey! Bu ko
kunun artık ne anlamı vardı onun için? Şimdiye kadar 
•mutluluğum' .diıye baktığı her şeyin ne önemi kalmıştı 
artık ... 

Başını yana döndürerek gözlerini dışarı çevirdi, 
sessizlik içindeki caddeye bakmaya koyuldu. Arada bir 
ayak sesleri işitiliyor, sesler kaldırımlarda yankılanıp 
uzaklaşıyordu. Gökte yıldızlar çakıp çakıp sönmektey. 
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d.i. Nasıl da ölesiye yorgun ve halsiz düşmüştü! Kafası
nın içi bomboştu, umutsuzluğu çözülüp dağılarak ko
caman yumu.şak bir hüzne dönüşüyordu. Birkaç şür 
dizesi zihninden pır pır edip geçti, Lohengrin'in müzi
ği yeniden kulaklarında çınladı, Bayan von Rinnlin
gen'in vücudunu bir kez daha karşısında görür gibi ol
du: Kolu, locanın korkuluğunun kırmızı kadifesi üze
rinde dinleniyordu. Derken derin, hununalı ve sağır bir 
uykunun içine yuvarlandı. 

1 1  

İkide bir uyanacak gibi oldu, ama korktu uyan
maktan, her defasında yeni bir bilinçsizlikten içeri kay
dı. Ortalık iyice aydınlamnı.ştı ki gözlerini açtı ve ağ
rılı kocaman bir bakışla çevresine bakındı. Her şey açık 
seçik gözlerinin önündeydi; sanki uyku, ıstırabını bir 
an olsun dindirmem.işti. 

Başı sersem gibiydi, gözleri yanıyordu. Elini yü
zünü yıkayıp alnına kolanya sürdükten sonra, biraz 
kendine gelir gibi oldu, rahatladı,. eskisi gibi açık du
ran pencere önündeki sandalyede sessiz oturmaya baş
ladı. 8abahın henüz pek erken vaktiydi, yaklaşık be� 
sularıydı. Evin önünden zaman zaman bir fırıncı çı
rağı geçiyor, ortalıkta başkaca kimse görülmüyordu. 
Kal"Şl evin pencerelerindeki pancurlar tümüyle henüz 
inikti. Ama kuşlar ötmeye başlamıştı ve gökyüzü pırıl 
pırıl bir mavilik içindeydi. Olağanüstü güzellikte bir pa
zar sabahıydı. 

Ansızın Küçük Friedemann'ın bir rahatlık ve gü
ven duygusu doldurdu içini. Neden korkuyordu? Her 
şey eskisi gibi değil miydi? Evet, dün fena bir bunalım 
geçirmişti, ama artık sona ermiş olmalıydı bu! Henüz 
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vakit geç sayılmazdı, henüz feiaketi başından savabilir-· 
di! Bunalımın yeniden 

·
ba.şgöstermesine yol açacak tüm 

nedenlere kapaya.bilirdi kapıları; bu gücün kendisinde 
bulunduğunu hissediyordu. Feiaketi altedecek ve onu 
kökünden boğup atacak. gücü görüyordu kendinde. 

Saat yedi buçuğu vurmuştu ki, Friederike odaya 
girdi ve elindeki kahveyi arka duvara bitişik deri ka· 
nepe önünde duran yuvarlak masanın üzerine bıraktı. 

<<İyi sabahlar, Johannesıı, dedi. «Kahvaltını getir-
dim.ı; 

, 

11Teşekkür ederimıı, diye cevapladı Bay Friedemann. 
uNe diyecektim, sevgili Friederike, üzgünüm, bu

günkü ziyareti bensiz yapacaksınız. Kendimi sizinle ge
lecek kadar iyi hissetmiyorum. Gece uyuyamadım pek. 
başımda bir ağrı var. Sözün kısası, sizden ricam . . . n 

Friederike şöyle cevap verdi: 
ıı Yazık! Ama bu ziyaretten de büsbütün vazgeçe

mezsin. Ancak, söylediğin de doğru, hasta bir halin 
var. Benim migren iğnesini getireyim, ister misin?» 

((Yo, kalsın!» dedi Friedemann. 11Geçer herhalde.ıı 
Bunun üzerine çıkıp gitti Friederike. 
Bay Friedemann, masanın önünde dikilerek acele 

etmeden kahvesini içti, çöreğini yedi. Kendi kendinden 
şikayeti yoktu, azim ve kararlılığı içini gururla doldu· 
ruyordu. Kahvaltıdan sonra bir puro yaktı, yeniden 
pencerenin önüne geçip kuruldu. Kahvaltı iyi gelmiş
ti; kendini mutlu hissediyor, içi umutla dolup taşıyor
du. Eline bir kitap aldı, bir yandan okuyup, bir yandan 
purosunu tüttürdü, arada gözlerini kırpıştırarak dı
şarıda parıldayan güneşe baktı. 

Sokak canlanmıştı artık; tangır tungur araba gü
rültüleri, birbirleriyle konuş.an insan sesleri, atlı tram
vayların zil vuruşları pencereden içeri doluyordu; ama 
bütün bu gürültü ve sesler arasında kuşların cıvıl cıvıl 
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ötüştüğü işitiliyor, parlak mavi gökyüzünden ılık ve 
yumuşak bir esinti kopup geliyordu. 

Saat on sularında ablalarının taşlıktan gelen ayak 
seslerini işitti, Bay Friedemann; sokak kapısının gıcır
dayarak açıldığını duydu ve aklı başka yerde, az sonra 
üç kızkardeşin pencerenin önünden yürüyüp gittiğini 
gördü. Aradan bir saat geçti; içindeki mutluluk duy
gusu büyüdü giderek. 

Yüreği aşırı bir coşkuyla dolup taşmaya başlamış
tı. Bu ne bulunmaz bir havaydı! Ne güzel cıvıldaşıp 
duruyordu kuşlıar! Biraz çıkıp dolaşsa nasıl olurdu aca
ba? - Ve ansızın, içine tatlı bir korku salarak, bir 
düşünce tek başına belirdi kafasında : Kalkıp ona git
sem mi? - İçinde başkaldıran tüm korkutucu uyarı
ları, adeta kaslarını zorlayarak sustururken, mutlu bir 
kararlılıkla ekledi: Evet, ona gideceğim! 

Ardından pazar günleri giydiği siyah kostümü ge
çirdi sırtına, silindir şapkasını ve bastonunu aldı, ça
buk çabuk soluyarak acele adımlarla bütün kenti geri
de bırakıp güneydeki banliyöye geldi. Bir tek kişiye 
rastlamadan, düpedüz dalgın ve heyecan içinde, her 
adımda başını hızlı hızlı indirip kaldırarak yürüdü, 
kent dışında iki yanını kestane ağaçlarının kuşattığı 
yol üzerindeki kırmızı bir villanın önüne gelip durdu. 
Girişte «Kaymakam von Rinnlingen» yazısı okunu
yordu. 

12 

O anda bir titreme kapladı vücudunu, kalbi hızlı 
hızlı ve gümbürtüyle göğsünü dövmeye başlıadı. Giriş
te ilerleyip kapıya gelerek zili çaldı. Artık iş kesinleş
miş, dönüş yolu kalmamıştı. İş olacağına varır, diye 
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.'.!Çirdi zihninden. İçine ansızın bir ölüm sessizliği yü
ümüştü. 

Kapı birden açıldı; holde kendisini karşılayan uşak, 
umttığı kartviziti aldı, merdiveni acele çıkmaya ko
yuldu. Basamakların üzerine kırmızı bir yolluk yayıl
mı.ştı; gözlerini yolluğa dikti Bay Friedemann. Derken 
dönüp gelen uşak, hanımefendinin yukarıda kendisini 
beklediğini haber verdi. 

Yukarıda, salona açılan kapının yanıbaşına basto
nwıu bırakıp aynaya bir göz attı, Friedemann. Yüw 
solgundu, kızarmış gözlerinin üstünde saç telleri alnı
na yapışmıştı; silindir şapkayı tutan eli titriyordu. 

Uşağın açtığı kapıdan içeri girdi.. Kendini hayli 
büyük loş bir salonda buldu; perdeler kapatılmı.ştı. Sağ
da bir piyano duruyordu, ortadaki yuvarlak masanın 
çevresine kahverengi ipek kumaşla kaplı koltuklar dizil
mişti. Sol duvara bitişik kanepenin üstünde kır man
zarasını içeren bir tablo asılıydı; altını yaldızlı ağır bir 
çerçevesi vardı. Duvarlar koyu renkte kağıtlarla kap� 
lanmı.ştı. Arkada görülen cumbarnsı çiçek köşesine ise 
palmiyeler yerleştirilmişti. 

Aradan bir dakika geçmişti ki, Bayan von Rinnlin
gen sağda kapı işini gören perdeyi aralayıp kahveren
gi taban halısının üzerinde sessiz adımlarla yürüyerek 
karşıdan geldi. Kırmızı ve siyah damalı pek sade bir 
giysi vardı sırtında. Çiçeklik yönünden akıp gelen, için
de toz zerrelerinin uçuştuğu bir ışık sütunu, gür ve kı
zıl saçlarına vurdu ansızın, saçlan altınsı bir parıltıya 
boğdu. O bir tuhaf gözlerini inceleyip araştıran bakış
larla Bay Friedemann'a dikmiş, her zamanki gibi alt 
dudağını ileri çıkarmıştı. 

«Hanımefendi!» diye söze başladı Friedemann, ba
şını kaldırıp Bayan von Rinnlingen'e bakarak; çünkü 
boyu Bayan von Rinrilingen'in ancak göğsüne geliyor-
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du. «Ben de, ziyaretinizi doğrusu karşılıksız bırakmak 
istemedim. Kızkardeşlerimi ziyaret şerefini kendilerine 
başladığımızda, ne yazık ki evde değildim ve... buna 
pek üzüldüm.» 

· 

Aklına söyleyecek daha fazla bir şey gelmedi Frie
demann'ın; ama Bayan von Rinnlingen ayakta dikili
yor, sanki konuşmasını sürdürmeye zorlamak ister gi
bi insafsız bakışlarla kendisini süzüyordu. Birden Bay 
Friedemann'ın kanı beynine sıçradı, 'Bana işkence et
mek, benimle alay etmek istiyor' diye geçirdi içinden. 
'Adeta ruhunu okuyor insanın! Gözleri nasıl da titri
yor! .. .' Ansızın Bayan von Rinnlingen, o billur sesiyle 
şöyle söyledi : 

ııGelmekle nezaket gösterdiniz. Evinize uğrayıp 
sizi bulamayınca, ben de üzülmüştüm. Lütfen oturmaz 
mısınız?» 

Kendisi de Bay Friedemann'ın yanıbaşına oturdu, 
kollarını iskemlenin kollarına dayayıp arkasına yaslan
dı. Bay Friedemann vücudunu öne eğmişti, şapkasını 
dizlerinin a:rıasında tutuyordu. 

«Biliyor musunuz», dedi Bayan von Rinnlingen, «az 
önce kızkardeşleriniz buradaydı. Bana sizin hasta ol
duğunuzu söylediler.» 

«Doğruıı, diye cevapladı Bay Friedemann, ıısabah
leyin kendimi pek iyi hissetmemiştim. Evden çıkabile
ceğimi. sanmıyordum. Bu gecikmeden ötürü affınızı ri
ca ederim.» 

((Şimdi de pek sağlıklı görünmüyorsunuz», dedi Ba
yan von Rinnlingen pek sakin ve gözlerini dikerek Bay 
Friedemann'a baktı. ((Yüzünüz soluk, gözleriniz kızar
mış. Sözün kısası, biraz rahatsız gibisiniz.» 

((Yo, yo ... » diye kekeledi Bay Friedema.nn, ccgenel
likle şikayetçi değilim ... » 

ııBen de sık sık hastalanırım», diye sürdürdü ko-
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nu.şınasını Bayant'on Rinnlingen, gözlerini Friedemann' 
dan çevirmeksizin. <<Ama kimsenin farkettiği yok. Sinir
lerim bozuk, öyle garip haller yaşıyorum ki!» 

Bayan von Rinnlingen sustu, çenesini göğsüne da
yadı ve bir bekleyiş havası içinde gözlerini kaldırıp 
Friederna.nn'a baktı. Ama Friedemann karşılık verme
di. Sesini çıkarmadan oturdu; gözlerini dikmiş, iri iri 
ve düşünceli, Bayan von Rinnlingen'i süzüyordu. Ne 
acayip bir konuşması vardı, boşlukta yüzen duru ve ay
dınlık sesi kendisini nasıl da etkilemişti! Kalbindeki 
çalkantı yatışmıştı; sanki bir düş görür gibiydi. Derken 
Bayan von Rinnlingen, yeniden konuşmaya başladı: 

«Yanılmıyorsam, dün oyun bitmeden tiyatrodan 
çıkıp gittiniz?» 

«Evet hanımefendi.» 
«Üzüldüm buna. Oyun iyi değildi, daha doğrusu 

pek iyi sayılın.azdı, ama hiç değilse kendini vererek 
oyunu izleyen biri oturuyordu yanıba.şımda. Müziği se
viyor musunuz? Piyano çalar mısınız örneğin?» 

«Biraz keman çalarım», dedi Bay Friedemann. «Ya
ni pek çalma sayılmaz ... » 

«Demek keman çalıyorsunuz?» diye sordu Bayan 
von Rinnlingen; Friedemann'ı sıyınp geçen bakışları
nı boşluğa dikti ve düşünceye daldı. 

«Öyleyse bazan birlikte çalabiliriz sizinle», dedi bir
den. «Size biraz eşlik edebilirim. Burada kendisiyle bir 
şeyler çalabileceğim biriıilin olması, çok sevindirirdi be
ni ... Nasıl, önerimi kabul ediyor musunuz?» 

Sanki hfila bir düş havası içinde: «Hanımefendi
nin isteğini yerine getirmek, benim için bir zevktirn, 
diye ceıvap verdi Bay Friedemaınn. Bunu bir sessizlik 
izledi. Derken Bayan von Rinnlingen'in yüzündeki ifa
de ansızın değişti. Bay Friedemanın, pek farkına varıl-
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mayan acımasız bir alayla Bayan von Rinnlingen'in yü
zünün nasıl çarpıldığını, araştırıp inceleyen gözlerinin 
daha önce iki kez olduğu gibi, nasıl dehşet verici bir 
titremeyle üzerine dikildiğini gördü. Yüzünü ateş bas
tı, nereye yöneleceğini bilmeksizin, tam bir çaresizlikle 
kendini kaybederek başını omuzlarının arasına gömdü 
ve şaşırıp aptallaşmış, önündeki halıya bakmaya ko
yuldu. Kısa süreli bir sağnak gibi, yine o tatlı bir e7.ay
la karışık öfkenin içinde kabardığını hissetti. Umut
suz bir kararla gözlerini tekrar kaldırdığında, Bayan 
Rinnlingen kendisine bakmıyordu artık; gözlerini onun 
üzerinden sakin bir edayla kapıya yöneltmişti. Bay 
Friedeınann'ın dudaklarından güçlükle aşağıdaki birkaç 
sözcük döküldü : 

«Hanımefendi bizim kentte şimdiye kadarki ika
metinden biraz memnun kaldılar mı acaba?» 

«Oh», dedi Bayan von Rinnlingen pek de oralı ol
mayarak, «elbette. Neden memnun kalmayacakınışım. 
Doğru, biraz bunalmış hissediyorum kendimi, herkesin 
gözü biraz benim üzerimde, ama ... » Hemen ardından : 
ırŞey», diye sürdürdü konuşmasını, ((unutmadan söyle
yeyim, bu yakında birkaç kişiyi bize davet edeceğiz. Kü
çük, samimi bir topluluk. Biraz bir şeyler çalar, konu
şur, sohbet ederiz. Arkada pek şirin bir de bahçemiz 
var, ta aşağıdaki ırmağa kadar uzanıyor. Diyeceğim, 
siz ve kızkardeşleriniz pek tabii davetliler arasmdası
nız. Ama hemen şimdi rica edeyim sizden, sakın gel
mezlik yapmayın. Sizi aramızda görme zevkini bire çok 
görmezsiniz sanırım?» 

Bay Friedemann tam teşekkür etmiş, geleceğine 
söz vermişti ki, kapmın kolu sert bir şekilde aşağı bas
tırılıp Kaymakam Bey girdi içeri. Bay Friedemann ile 
Bayan von Rinnlingen doğrulup kalktılar; Bayan von 
Rinnlingen bayları tanıştırdı. Kaymakam Bey, Bay 
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Friedemann ile karısının önünde nazik eğildi. Esmer 
yüzü terdenı ışıl ışıldı. 

Eldivenlerini ellerinden f �anrken, Bay Friede
mann'a gür ve sert sesiyle 1 lffir şeyler söyledi. Bay 
Friedema.nn, başını kaldırmış, iri gözleriyle, dalgın ve 
dikkatsiz, Kaymakam BeY°e bakıyor, onun adeta: eliy
le baba.Can, omuzuna viırma.Sinı bekliyordu. Derken 
Kayma.kam 1 Bey, çizmelerinkı I ·ökçelerini birbirine ya
pıştırıp \rücudunu ( hafifçe ötie eğerek eşine döndü1 ve 
sesini , hissedilir ölçüde kısarak şöyle dedi : 

. «Sayın Friedemann'dan bizim küçük toplantımı
za.� şeref ·vermesini rica ettin mi, sevgilim? Senin için 
sakıriCa:Sı yoksa, sekiz gün sonra dii7.enleyebiliriz bu 
toı):rahtıyı. İn.şallah hava bozmaz, böyle kalır da bahçe-
ye ÇJkabiliriz.» l 

«Nasıl istersen» , diye cevapladı Bayan von Rinnlin
gen; bakışları, kocasının yanıbaşından kayıp uzaklara 
gidiyordu. 

Birkaç dakika sorıra, Bay Friedemann izin isteyip 
kalktı. Kapıda bir kez daha Bayan von Rinnlingen ile 
k-ocasının önünde eğildi, Bayan von Rinnlingen'in gö-L
lerinin boş bakışlarla kendisine çevrilmiş olduğunu 
gördü. 

13 

Bay Friedemann dışarı çıkıp yurumeye koyuldu, 
eve dönmedi; hiç aklında yokken, ağaçlıklı yoldan ay
rılarak ırnıak kıyısındaki eski set duvarına inen yola 
saptı. Burada bakımlı parklar, gölgeli yollar ve ot1umak 
�in banklar vardı. 

Gözlerini yerden kaldırmadan hızlı hızlı ilerledi, 
kendinde değildi adeta. Havayı katlanılmaz derecede 
sıcak buluyor, al-evlerin nasıl içinde yükselip alçaldı-
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ğını, yorgun başının �%ı_l acımasızca zonkladığını his
sediyordu . . .  

Bayan von Rin�'in gözleri hala üzerinde de-
" 

ği1 miydi? Ama ziyaretinin sonlµldaki gibi boş bakışlar-
la değil, tuhaf ve sessiz bir edayla kendisiyle konuşma
sından hemen sonraki titreyen acımasızlığıyla üzerin
de hissetmiyor muydu anları? Kendisini bir çaresizlik 
içine sürüklemekten, aklını başından almaktan zevk 
mi duyuyordu,Bayan von :Rinnungen? İçini görebiliyor, 
ruhunu okuyabiliyorsa, kendisine biraz olsun acıyamaz 
mıydı? 

Bay Fridemann aşağıda ırmak boyunca yürümüş. 
üzeri yeşilliklerle kaplı seti boyunca ilerlemiş, yasemin 
dallarının çepçevre kuşattığı bir banka gelip çökm�ş
tü. Dört bir taraf bayıltıcı ve boğucu bir rayıhadan ge
çilmiyordu. Hemen önünde güneş, titreşen suların 
üzerinde adeta kuluçkaya yatmıştı. 

Kendini ne kadar da yorgun, ne kadar nefes nefe
se kalmış hissediyordu ! Ruhundaki her şey nasıl da 
ka:hredici bir çalkantı, bir ayaklanma! içindeydi! En 
iyisi, şöyle bir kez daha çevresine bakınmak, sonra set
ten inip kendini ırmağın durgun ve sessiz sularına bı
rakmak, kısa süreli bir acının ardından esenliğe kavuş
mak, bir huzur ortamında gözlerini açmak değil miy
di? Ah, huzur, evet huzurdu bütün istediği! Ama boş. 
ve sağır bir hiçlik içindeki huzur değil, yumuşacık gü
neş ı.şınlarının aydınlattığı, �iz ve iyi düşüncelerle 
dolup taşan bir huzur! 

Hayata karşı duyduğu bütün o gürekten sevgi, o 
anda baştan aşağı bir titremeyle doldurmuştu içini, yi
tirilmiş mutluluğuna karşı derin bir özlem hissetti. Ama 
derken çevresine baktı, doğanın alabildiğine umursa
maz ve suskun sessizliğini duyumsadı, güneşin altında 
ırnıağın nasıl kendi yolunda .akıp gittiğini, otların Qll-
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sıl titreyerek kımıldadığını, sonradan sararıp solarak 
sağa sola savrulacak çiçekleriha nasıl açmış bekledikle
rini, her şeyin bu suskun t�limiyetıe nasıl varoluş 
sürecine boyun eğdiğini gördü - ve ansızın zorunlu� 
luk denen şeyle bir uzlaşma duygusu kapladı içini; ka
derin tüm cilvelerinin ötesinde insana bir üstünlük 
bağışlayan bir duyguydu bu. 

Otuzuncu yaş gününü kutladığı öğle sonrasını dü
şündü; huzur içinde kendini mutlu hissetmiş, ne korku, 
ne umut besleyerek yaşamının geri kalan bölümünü 
kuş- bakışı görebildiğini sanmıştı. Ne aydınlık, ne göl
ge vardı bu bölümde; yumuşak bir alacakaranlık için
de her şey önünde serilmiş duruyor, ileride nerdeyse 
farkına varılmaksızın bir sona kavuşuyor, karanlığa 
gömülerek kayboluyordu. İçinde bir huzur ve üstünlük 
duygusuyla ilerideki yıllara kucak açmıştı ; bütün bun
lar gerilerde kalalı ne kadar olmuştu? 

Derken bu kadın çıkagelmişti ve gelmesi gerekiyor
du, yazgısında vardı onun, kadının kendisi y�ısıydı, 
yalnız ve yalnız kadının kendisi ! Ta başından başlaya
rak hissetmiş değil miydi bunu? Kadın gelmişti, hu
zurunu savunmak için ne kadar çaba harcamış olsa da, 
genç yaşından başlayarak içine gömdüğü, çünkü ken
disi için kahır ve yıkım olan her şey, kadının uğrunda 
ayaklanmış, karşı durulmaz korkunç bir ·güçle onu kav
rayıp uçurumun kenarına kadar sürükleyip getirmişti! 

Uçurumun kenarına getirmişti, hissediyordu bunu. 
Peki, daha savaşmanın ve kendine işkence etmenin 
ne anlamı vardı? Her şeyi ol uruna bırakmaktı en iyisi ! 
En iyisi, kendisinin de kendi yolunda yürüyüp gitmesi, 
ağzını açmış esneyen uçurumun önünde gözlerini yum
masıydı ;  kadere rıza göstermesi, elinden yakasını kur-

• 
taramayacağı o yaman, o eza verici tatlı güce boyun 
eğmesiydi. 
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Su ışıldayıp duruyor1 yaseminler o keskin ve boğu

cu rayihalarını etrafa ı�ıyor, aralarındaki boşluklar
dan kadife mavisi bir �Rğün parıldadığı dört bir yan
daki ağaçlarda kuşlar Cıvıldaşıyordu. O bodur boyuy
la kambur Bay Friedemann, daha uzun süre oturup 
kaldı bankta. Vücudunu öne eğmiş, alnını avuçlarına 
yaslamıştı. 

14 

Rinnlingen'lerde pek güzel eğlenip vakit geçirecek
leri konusunda herkes aynı görüşü paylaşıyordu. Yak
laşık otuz davetli, geniş salonda zevkle donatılmış bir 
uçtan bir uca uzanan yemek masasının başında yerini 
almıştı. Evdeki uşakla dışarıdan gündelikle tutulmuş 
iki hizmetkar, ellerinde dondurmalarla hanidir sağa so
la seğirtip duruyordu. Kadeh, tabak şangırtıları ve da
ha b�a sesler almıştı crtalığı, yemek ve parfüm kokusu 
sıcacık bir buğu halinde havaya yükseliyordu . ;Eşleri 
ve kızlarıyla kalantor i�adamları salonda bir araya 
gelm�ti; ayrıca kent garnizonundaki hemen bütün su
baylar, herkesçe sevilen yaşlı bir hekim, birkaç hu
kukçu ve sosyetenin önde gelen daha başka kişileri de 
yine salondaydı. Dave�liler arasında bir matematik öğ
rencisi de bulunuyordu; Kaymakam Bey'in bir yeğeni 
olup akrabalarına konuk gelmişti, Bay Friedemann 'ın 
karşısında oturan Froylayn Hagenström'le alabildiğine 
derin konularda söyleşilere dalmıştı. 

Bay Friedemann, masanın alt ucunda güzelim bir 
kadife minderin üzerinde oturmaktaydı; lise müdürü
nün güzel denemeyecek eşi vardı yanıbaşında; Konsolos 
Stephen'in kolunda gelip masadaki yerini alan Bayan 
von Rinnlingen'e uzak sayılamayacak bir köşedeydi. 
Bu son sekiz gün içinde Küçük Friedemann'da olup bi-
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ten değişikliklere şaşmamak elde değildi. Yüzünün o 
kadar korkulacak gibi sarı sol\$ görünmesi. belki biraz 
salonu dolduran havagazı lambalarının beyaz ışığın
dan kaynaklanıyordu; ne var ki, avurtları çökmüştü. 
kızarmış ve çevrelerinde koyu halkalar belirmiş gözleri 
anlatılmayacak ölçüde bir parıltıyı içeriyor, vücudu her 
zamankinden daha çarpık, daha eciş bücüş bir izlenim 
uyandırıyordu. --- Fazla şarap. içiyor, yanıbaşındaki lise 
müdürünün eşiyle arada hepsi birkaç bir şey konuşu
yordu, o kadar . 

. ı· Bayan von Rinnlingen, Bay Friedemann'la sofrada 
henüz fırsat bulup konuşamamıştı; derken biraz öne 
doğru eğilip şöyle dedi : 

((Sizi bekledim, sizi ve kemanınızı. ıı 
Bay Friedemann, cevap vermeden önce bir an tam 

bir dalgınlık içinde Bayan von Rinnl'ingen'e baktı. Ba
yan von Rinnlingen, boynunu dışarıda bırakan açık 
renk hafif bir tuvalet giymiş, Marschal-Niel cinsinden 
bir gülü ışıl ışıl parıldayan saçlarına iliştirmişti. Bu ak
şam yanakları biraz kırmızıydı, ama göz uçlarına her 
zamanki gibi morumsu gölgeler yuvalanmıştı. 

Friedemann gözlerini önündeki tabağa eğip, Bayan 
von Rinnlingen'e cevap vermek isteyerek ağzında bir 
şeyler geveledi; bunun üzerine lise müdürünün eşi, 
Beethoven'den hoşlanıp hoşlanmadığını sordu kendi
sine. Ama tam bu sırada, masanın üst başında oturan 
Kaymayam von Rin'1.lingen, karısına bir göz attı, eliy
le bardağına vurarak şöyle söyledi : 

«Sayın beyler, sayın hanımefendiler! Kahvelerimi
zi öbür salonlarda içsek, ne buyururlar acabıa? Kaldı 
ki bu akşam bahçe de fena değil ; aranızdan biri çıkar 
da dışarıda biraz hava alayım derse, kendisine katılabi
lirim doğrusu.» 

Başgösteren sessizlikte Teğmen von Deidesıheim in-
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celik gösterip bir nüktf(yle ortaya atılınca, herkes ke-
yifli keyifli gülerek ayağıa kalktı. Bay Friedemann en 
sona kalanlardan biriydi; masa arkadaşını alarak çok
tan sigara ve puroların tüttürülmeye başlandığı Eski 
Alınan üslubunda döşenmiş ooadan geçirip loş ve rahat 
salana götürdü, ardından izin isteyip ayrıldı kendisin
den. 

özenle giyinip kuşanmıştı Bay Friedemann, üze
rindeki frak kusursuz, frakın altındaki gömlek göz ka
maştıracak kadar beyazdı, küçük ve zarif ayakçıklarına 
rugan iskarpinler geçirmişti. Kırmızı ipek çoraplar giy
miş olduğu zaman zaman görülüyordu. 

Bay Friedemann gözlerini koridora çevirince, bü
yücek davetli gruplarının bahçeye çıktıklarını farketti. 
Ama kendisi puroounu ve kahvesini aldı, birkaç bayın 
bir arada dikilmiş çene çaldığı eski Alman üslubundaki 
odanın kapısına yakın bir yere gelip durdu, gözlerini 
odadan içeri çevirdi. 

Kapının hemen sağındaki küçük bir masanın çev
resinde bir daire oluşmuş, orta noktasında matematik 
öğrencisi bulunuyor, harıl harıl konuşuyordu. Bir nok
tadan bir doğruya birden çok paralel çizilebileceği sa -
vını ortaya atmı.ş, Avukat Bey'in eşi Bayan Hagen
ström de : «Olamaz! » diye sesini yükseltmişti. Bunun 
üzerine, matematik öğrencisi, öylesine bir inandırıcı
lıkla savını kanıtlamaya koyulmuştu ki, çevresindeki
lerin de buna aklı yatmış görünüyordu. 

Odanın dip tarafında ise, yanıbaşın.da kırmızı aba
jurlu alçacık bir lambanın görüldüğü sedirde Gerda von 
Rinnlingen, genç Froylayn Stephen ile oturmuş konu
şuyordu. Bayan von Rinnlingen, arkasını sarı ipek yas
tıklara dayanuş biraz, ayak ayak üstüne atmıştı ;  bir 
sigara tüttürüyor, dumanı burnundan üfleyip alt du
dağını ileri uzatıyordu. Froylayn Stephen, . karşısında 
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sanki tahtadan yontulmuş biq§>.�ykel gibi oturuyor, du

daklarında ürkek ve çekingenrbir gülümseme, Bayan 

von Rinnlingen'in anlattıklaınnı dinliyordu. 
Kimsenin Küçük Friedemann'a aldırdığı yoktu ; 

iri gözlerinin Bayan von Rinnlingen'in üzerinden ayrıl
madığının kimse farkında değildi. Kendini koyvermiş, 

gevşecik oturuyor ve Bayan von Rinnlingen'e bakıyordu. 

Bakışında ne ateşli, ne pek acılı bir ifade vardı; künt 
ve cansız bir şeyler, sağır, güçsüz ve istemsiz bir tesli
miyet seçiliyordu. 

Yaklaşık on dakika böyle geçti; derken Bayan von 
Rinnlingen doğrulup kalktı ansızın, bütün zaman bel

li etmeden onu süzüp incelemiş gibi, doğruca gidip Bay 
Friedemann'ın önüne dikildi. Bay Friedemann, doğru
lup başını kaldırarak alttan Bayan von Rinnlingen'e 
baktı, onun şöyle söylediğini işitti : 

ııBana arkadaşlık etmek, benimle bahçeye inmek 
ister misiniz, Bay Friedemann? n 

Friedemann cevap verdi : 
uZevkle hanımefendi ! ı> 

1 5  

Bayan von Rinnlingen merdivende Bay Friede

man'a : «Bizim bahçeyi daha önce görmediniz sanırım? ıı 

dedi. «Hayli büyük sayılır. Allah vere de bizden önce 
ıpek çok kimse inmemiş olsun aşağı; biraz şöyle nefes 
almak, ferahlamak istiyorum. Yemekte bir ağrı yapış
tı başıma ; bel ki kırmızı şarap sert geldi biraz. Bu kapı
dan çıkacağız.ıı . Cam bir kapıydı;  kapıdan geçip antre
ye, oradan küçük ve serin bir koridora geldiler, sonra 
birkaç basamak inip bahçeye çıktılar. 

Gökte yıldızların ışıl ışıl parıldadığı sıcak bir ge
ceydi, çiçek tarhlarından burcu burcu bir koku yükseli-
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yordu. Bahçe düpedüz ay ışığında yuzuyor, beyaz be
yaz parıldayan çakıl döşeli yollarda konuklar çene ça. 
lıp purolarını tüttüre�k do�ıyordu. Bir grup, fıskı· 
yeli havuzun başına toplanmıştı ; herkesin sevip saydı
ğı yaşlı doktor, çevresindekilerin gülüşmeleri arasında 
havuzda kağıttan kayıklar yüzdürüyordu. 

Bayan von Rinnlingen, başını hafifçe eğerek ora
dakilerin önünden geçti ve misk gibi kokan nazlı bah
çenin karanlığa gömülüp bir parka dönüştüğü uzakta
ki bir noktayı göstererek : 

«Ortadaki ağaçlıklı yol var ya, oradan aşağı ine
ceğiz» , dedi. Parkın girişine alçak ve kalın iki taş sütun 
dikilmişti. Aşağıda, iki yanında kestane ağaçlarıyla 
dümdüz uzanan yolun bitiminde ırmağın ay ışığında 
yeşilimsi ve parlak ışıldadığını gördüler. Bütün çevre 
karanlık ve serindi. Zaman zaman ana yoldan sağa ya 
da sola bir küçük yol ayrılıyor, bir yay çizerek o da yi · 

ne ırmağa iniyordu. Uzun süre çevrede en ufak bir 
ses işitmediler. 

11Su kenarında sık sık gittiğim şirin bir yer var. 
Orada sizinle biraz oturup sohbet edebiliriz. - Görüyor 
musunuz, dallar ve yapraklar arasından bazan bir yıl·  
dız nasıl ışıl ışıl göz kırpıyor. »  

Bay Friedemann cevap vermedi; ağır ağır yakl�
tıkları o yeşil ve parlak yere bakıyordu. Irmağın kar�ı 
kıyısıyla set üstündeki parklar seçilebilmekteydi. Ağaç
lıklı yoldan ayrılıp ırmağa inen çayırlığa çıktıklarında, 
Bayan von Rinnlingen şöyle dedi : 

ııİ.şte orada, biraz sağda bizim yer ! Bakın, bizden 
önce gelen olmamış! » 

Oturdukları bank yolun birkaç adım yan tarafına 
düşüyor, parkın hemen kenarında parka arkasını ver
miş duruyordu. Burası, kalın gövdeli ağaçlar arasında
ki yoldan daha sıcaktı. Su kenaruıda ince bir kamış-
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lığa dönüşen çayırlııkta cırcır böcekleri ötüyor, mehta
bın aydınlattığı ırmak çevreye yumuşak bir parıltı sa
çıyordu. 

Her ikisi de, bir süre seslerini çıkarmayarak suya 
baktı. Ama derken Bay Friedemann, heyecandan şid
detle sarsılarak kulak kabarttı; çünkü bir hafta önce 
i&ittiği ses, bu alçak perdeden, düşünceli ve yumuşak 
ton, bir kez daha gelip kendisini bulmuştu : 

« Vücudunumaıki bu çarpıklık ne zamandan ·beri 
var sizde, Bay Friedemann?» diye sormuştu Bayan von 
Rinnlingen. «Doğuştan mı yoksa?» 

Friedemann yutkundu, boğazına bir şey gelip dü
ğümlenmişti adeta. Usulcacık ve nazik, karşılık verdi : 

«Hayır hanımefendi. Küçükken yere düşürmüşler 
beni; nedeni bu. ıı 

ccPeki şimdi kaç yaşındasınız?» diye sordu Bayan 
von Rinnlingen bu kez. 

<�Otuz, hanımefendi.11 
«Otuzn , diye tekracladı Bayan varı Rinnlingen. 

ı•Ve otuz yıl hiç mutluluk yüzü görmediniz, öyle mi?u 
Bay Friedemann başını salladı, dudakları titriyor

du. cıHayırn , diye cevapladı, «yalan ve kuruntuydu hep
si. •ı 

uYani mutlu olduğunuza inanmıştınız)) , diye sor
d u  Bayan Rinnlingen. 

<ıİnanmayı denedimıı , dedi Friedemann. Bunun 
üzerine, Bayan von Rinnlingen : 

«Cesur bir davranış! »  diye karşılık verdi. 
Aradan kısa bir süre geçti. Yalnızca cırcır böcekle

rinin ötüşü işitiliyor, arka planda ağaçların hafiften 
hışırdadığı duyuluyordu. 

Bayan von Rinnlingen : «Mutsuzluk denen şeyden 
biraz anlanmıı, diye konuştu : «Su kenarında böylesi 
yaz geceleri, en iyi ilaçtır buna karşı.ıı 
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Bay Friedemann cevap vermedi, güçsüz bir el ha· 
reketiyle karanlıkta sessiz sakin dinlenen karşı kıyıyı 
gösterdi. 

«Geçen gün orada otumıuştum» ,  dedi. 
ııBenden ayrıldıktan sonra mı?n diye sordu Bayan 

von Rinnlingen. 
Friedemann, yalnızca başını sallayarak doğrulad ı 

söyleneni. Ama ardından vücudunda bir titremeyle fır
layıp kalktı, hıçkırarak ağlamaya başladı, bir feryat 
koptu ağzından, esenliğe kavuşturucu yakınmalı bir fer
yat. Sonra Bayan von Rinnlingen'in önünde yavaşça 
cık yere çöktü. Daha önce eli Bayan von Rinnlingen'in 
bankın üzerinde duran eline dokunmuş, şimdi ise bu 
eli sımsıkı tutmuş, beri yandan Bayan von Rinnlingen' 

in öbür elini de yakalamıştı. Bu bodur, bu düpedüz çar
pık vücutlu insan titremeler, çırpınmalarla Bayan von 
Rinnlingen'in önünde dize gelmişti ; yüzünü Bayan von 
Rinnlingen'in kucağına bastırırken, adeta insan sesine 
benzemeyen bir sesle kısa kısa soluyup kekeleyerek ko
nuşmaya başladı : 

1eBiliyorsunuz işte . . .  Bırakın beni.  . .  Artık dayana· 
ma.yacağım . . .  Allahım . . .  Allahım . . .  ıı 

Bayan von Rinnlingen karşı koymadı, ama Bay 
Friedemann'dan yana eğileyim falan da demedi hiç .  
Vücudu biraz geriye kaykılmış, bankın üzerinde dim· 
dik oturuyor, suyun ıslak parıltısının yansıdığı birbi
rine yakın küçük gözleri Bay Friedemann'ın üzerin
den atlayıp geçerek, hareketsiz ve gergin, dosdoğru 
uzaklara bakıyordu. 

Derken ansızın silkindi, kısa, mağrur ve aşağıla 
yıcı bir gülüşle ellerini Bay Friedemann'ın terli par
maklarından çekip aldı, kolundan tuttuğu gibi onu ba
yağı savurup attı yere, ardından sıçrayıp ayağa kalkt ı 
ve ağaçlıklı yolda uzaklaşarak gözden kayboldu.  
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Bay Friederruuın yerde yatıyordu; yüzü otların 
içinde, serseme dönmüş, kendinden geçmiş. Her an vü: 
cudu bir kasılmayla sarsılıyordu. Bir ara toparlandı, 
bir, iki adım atıp teıkrar yere yığıldı, su kenarında se
rilip kaldı. 

Neler oluyordu içinde? Az önceki durum karşısında 
n eler olup bitiyordu? B elki de Bayan von Rinnlingen 
bakışlarıyla kendisini aşağıladığında duyduğu o şehevi 
haz karışımı kindi ki, Bayan von Rinnlingen'den .bir kö
pek davranışı görerek yerde yattığı şu sıra içinde çıl
gınca bir öfkeye dönüşüyor, kendisine karşı da yönel
se, Friedemann bu öfkeyi harelkete geçirmeden dura
mıyordu . . .  Kimbilir, belki kendi kendisine karşı duy
duğu bir tiksintiydi bu; kendi kendini yoketmeye, par
ça parça doğramaya, ortadan silip atmaya yönelik bir 
hırsla dolduruyordu yüreğini. 

Karnının üzerinde sürünerek biraz daha ilerledi ;  
belden yukarısını suya bıraktı. Başını bir daha kaldır
madı yukarı;  kıyıda duran bacaklarını bile kımıldata
yım demedi. 

Suyun şırak diye çıkardığı ses üzerine cırcır bÖ
cekleri bir an sustu, ardından yine ötmeye başladı. Park 
yeniden hışırdadı, ağaçlıklı uzun yoldan aşağı boğuk 
bir kahkaha sesi geliyordu. 
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T o b l a s  M i n d e r n i c k e :  

Rıhtım Sokağı'ndan hatırı sayılır bir yokuşla ken
tin merkezine doğru çıkan caddelerden biri Gri Yol 
adını taşır. Yaklaşık orta yerinde, ırmaktan doğru ge
lirken sağ kolda 47 numaralı ev bulunur; yanında yö
resindekilerden değişik hiç bir güzelliği içermeyen, cep
hesi dar, iç karartıcı bir r,enge boyanmış bir binadır bu
rası. Zemin katında, lastik ayakkabı ve hintyağı gibi 
şeylerin de satıldığı bir bakkal dükkanı vardır. Kedi
lerin fink attığı avluya bakan penceresiyle antreden 
geçtiniz mi, yukarıdaki katlara çıkan zamanla eskiyip 
yıpranmış dar bir ahşap merdiven gelir karşınıza, mer
diveni tırmanırken berbat mı berbat bir küf kokusu 
duyarsınız. İlk katta solda bir marangoz, s:ağda bir 
ebe, ikinci katta solda bir ayakkabı tamircisi, sağda 
bir kadın oturur; merdivende ayak sesleri işitmeyegör
sün, kadın hemen sesini yükselterek şarkı söylemeye 
başlar. üçüncü katta soldaki daire boştur, sağdakinde 
ise soyadı Mindernickel olan bir adam kalır, adı da 
Tobfus'tır. Adamla ilgili bir olay vardır, bilmecemsi 
ve akıl almayacak kadar yüz kızartıcı nitelik taşıdığı 
için, şimdi burada anlatacağız olayı. 

Mindernickel'in dikkati çeken, tuhaf ve gülünç bir 
dış görünüşü vardır. Diyelim gezmeye çııktı da bir bas
tona yaslana yaslana sıska vücuduyla yokuşu tırmanı
yor, siyahlar giyinmiştir kesinlikle, hem de tepeden tır
nağa. Başına modası geçmiş, uçlan kıvrık, kaba bir si-
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lindir oturtmuştur, sırtına yer yer parlamış eski bir 
_ _  redingot, ayaklarına yine öyle külüstür bir pantolon 
geçirmiştir. Paçaları saçak saçak olmuş pantolon öyle 
kısadır ki, yarım çizmelerdeki lastik içtikleri görebllir
siniz. Unutmadan şunu da söyleyelim ki, Mindemickel' 
in giysisi alabildiğine özenle ütülenip fırçalanmıştır. 
Dar bir devrik yakadan fırlayıp çıktığı için, cılız boy
nu olduğundan da uzun görünür. Düz olarak taradığı 
ağarmış saçları, şakaklarından hayli aşağılara kadar 
iner. Silindir şapkanın geniş kenarı, çökmüş avurtlar, 
yerden seyrek kaldırılan çapaklı gözler ve burundan 

başlayıp uçları aşağı sarkmış ağız köşelerine doğru kas'
vetli bir ifadeyle uzanan iki kırışıkla traşlı ve soluk bir 
yüzü gölgelendirir. 

Mindernickel evden seyrek çıkar sokağa ve bu da 
nedensiz değildir. Çünkü sokakta görünür görünmez, 
bir sürü çocuk toplanır çevresine, hayli mma.n da pe
şini bırakmaz, gülüp alay eder. hep bir ağızdan : «Hişt 
Tobiasl Hişt Tobiasl» diye bağırır, hattA redingotundan 
tutarak çekerler onu; bu arada herkes kapı önlerine 
çıkar ve zevklenip eğlenir. Tobias'a gelince, karşı ko
yayım demez, ürkek ve çekingen çevresine bakınır, 
omuzlannı kaldırıp başını ileri uzatarak sağnağa yaka
lanmış şemsiyesiz biri gibi seğirtip durur. Yüzüne karşı 
gülmelerine aldırmaz, kapı önünde dikilen falan ya da 
filan kişiye boynu bükük bir nezaketle selam verir. Ço
cukların peşini bırakıp artık onu pek tanıyan çıkmadı
ğı, ancak tek tük kişilerin başlarını döndürüp kendisi
ne baktığı zaman bile hal ve davranışında fazla bir 
değişiklik olmaz. Sanki binlerce kişinin alaycı bakışını 
üzerinde hissediyormuş gibi, gözlerini ürkek ve çekin
gen sağda solda geulirir, sinmiş bir tavırla bulunduğu 
yerden uzaklaşmaya çalışır. Gözlerini, kararsız ve ür
kek, yerden kaldırdığında, kendilerine baktığı insan ya 
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da nesneleri metanet ve sükiinetle görüp kavrayabile
cek güce sahip olmadığı gibi bir gariplik sezilir halinde. 
insanın kendi dı.şındaki olaylan algılayışındaki o do
ğal üstünlük duygusu, ne denli şaşılacak gibi görünür
se görünsün, Tobias'ta yok gibidir. Bir destek ve daya
naktan yoksun gözleri, insan ve nesnelerin karşısında 
adeta yerin dibine geçmeden yapamaz . . .  

Hep yalnız yaşayan ve son derece mutsuz görünen 
bu adam nasıl biridir? O kentsoylu giyinişindeki titiz
lik ve elini çenesinin üzerinde belli bir özenle gez.dirişi, 
içinde yaşadığı toplumsal sınıfa asla maledilemeyecek 
biri sayılacağını anlatır gibidir. Allah bilir şimdiye ka- · 

dar neler gelmemiştir başına. Yüzüne bakan, sanki ha
yat gülüp aşağılayarak yumruğunu olduğu gibi bu yü
zün ortasına indirmiş sanır. Şurasını da belirtelim ki, 
kaderin ağır sillelerini beliti hiç yememiştir de, sadece 
varolmak denilen şeyin üstesinden gelecek çapta biri 
değildir. Halindeki eziklik ve şapşallığı görenler, bu yer
yüzünde başı dik yaşamasına yetecek dengeyi, güç ve 
karakter sağlamlığını sanki doğanın kendisinden esir
gediği gibi tatsız bir izlenime kapılmadan yapamaz. 

Siyah bastonuna dayanarak kente kadar uzandık
tan sonra,, ters yüz eder Tobias Mindernickel, Gri Yol' 
da çocuklar tarafından bir hengameyle karşılanarak 
eve döner; küf kokan merdiveni çıkıp gösterişsiz fakir 
odasına girer. Odada değerli ve güzel denebilecek yal
nız Empire üslubunda bir konsol vardır, çekmeleri ağır 
metal kulplarla donatılmı.ştır. Manzarasını komşu evin 
gri yan duvarının insafsızca kapattığı pencere önünde 
bir çiçek saksısı durur, toprakla doludur içi, ama top
rakta büyüyüp yetişen bir çiçek falan görülmez. Ama 
yine de Tobias Mindernickel arada bir pencereye yak
laşır, gömen geçirir saksıyı, toprağı koklayıp durur. 
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Buradan bitişikteki izbe, küçük bir yatak odasına geçi
lir. - Sokaktan eve dônenı Tobias, silindir şapkasını 
ve bastonunu masanın üzerine bırakır, yeşil kumaş

Ja kaplı olup toz toprak kokan kaneyeye oturur, çene
sini avucuna dayayıp kaşlarını kaldırarak gözlerini ye
re diker. Öyle ki, adeta dünyada yapacak başka şey yok
tur kendisi için. 

Tobias Mindernickel'in karakterine gelince, bu ko

nuda bir yargıya varmak hayli güçtür. Şimdi anlata
cağımız olay, karakteri için kötü denemeyeceğini gös
terir gibidir. Bu tuhaf adam, günlerden bir gün yine ev
den çıkmış ve her zamanki gibi bir alay çocuk peşine 
takılmıştı; çocuklar gülüp eğlenerek, alaylı sözler roy
leyerek Tobias'ın arkasından gelirken, yaklaşık on ya
şında bir oğlan kazara bir diğerinin ayağına basıp 
kaldırım üzerine yuvarlanmış, burnu ve alnı kanamış, 
yerde yatarak ağlamaya başlamıştı. Tobias, hemen dö
nüp koşarak oğlanın yanına gelmiş, acımaklı, yumuşak 

ve titrek sesiyle : cıVaıh zavallı yavrucak! »  demişti. «Ca

nın mı acıdı? Bir yerini mi kanattın? Bak sen, alnın
dan kan akıyor! Evet .• evet, acınacak haldesin, uzan
mış yatıyorsun yerde! Elbet, canı ne çok yanmış ol

malı ki, ağlıyor zavallıcık ! Seni böyle görmek, içimi ne 
kadar sızlatıyor bilsen ! Kabahat sendeydi tabii, ama 
ben yine mendilimi başına dolayacağım. işte böyle, iş
te böyle!  Eh, kendini toparla şimdi, kalk ayağa baka
yım!»  Tobias, böyle diyerek gerçekten mendilini oğla
nın başına dolamış, dikkatle onu tutup ayağa kaldır

mış, sonra da yolu tutup oradan uzaklaşmıştı. Ama bu 
olayın ardından halinde ve yüzünde her zamankinden 
değişik bir ifade belirmişti. Sağlam adımlarla dimdik 
yürüyor, dar redingotunun altında göğsü derin solu

yuşlarla inip kalkıyor, içlerine bir parıltının gelip otur
duğu büyümüş gözleri insan ve nesneleri güvenle ku-
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cakhyordu; beri yandan, ağız çevresinde acıyla kan
şık bir mutluluk çizgisi belirmişti. . .  

B u  olayın bir sonucu olarak, Gri Yol'dakilerin To
bias'la eğlenme hevesi ilkin biraz tavsadı. Ne var ki, 
aradan birkaç zaman geçince, Tobias'ın o şaşırtıcı dav
ranışı unutulmuş, sağlıklı, keyfi yerinde ve acımasız 
bir alay insanın ağzından, tutunacak bir dalı olmayıp 
yolda boynu bükük yürüyen Tobias'ın peşi sıra eskisi 
gibi : «Hişt Tobias ! Hişt Tobias! ıı sözleri dökülmeye 
başlamıştı. 

2 

Günlük güneşlik bir kuşluk vakti saat on bir su
larında Tobias Mindernickel evden aynldı, kenti bir 
baştan bir başa yürüyüp geçerek Lerchenberg'e çıktı. 
Uzunlamasına bir tepeydi burası, öğle sonraları kentin 
en kibar gezinti yerini oluşturmaktaydı. Ama o gün eş
siz bir bahar havası vardı, öğle öncesinin bu saatinde 
bile birkaç fayton ve yayanın tepeyi şenlendirdiği gö
rülüyordu. Anayolun iki yanını süsleyen ağaçlardan 
birinin altında yavru bir av köpeğini kayışından tut
muş bir adam dikiliyor, açıkça satmak amacıyla köpeği 

gelip geçenlere gösteriyordu. Yaklaşık dört aylık bir 
köpekti, sarı tüylü, gürbüz küçük bir şeydi, gözlerin
den birini siyah bir halka çevreliyordu ve kulaklarından 
biri de yine siyahtı. 

Tobias, on adım kadar uzaktan köpeği gördü he
men; durdu, elini götürüp birkaç kez çenesinde gezdir

di, düşünceli düşünceli köpeği satan adama ve kuyru
ğunu sallayıp tetikte bekleyen uyanık köpekçiğe baktı. 
'Ardından tekrar yürümeye koyuldu; bastonunun sapı
nı ağzına bastırarak, adamın yaslandığı ağacın çevre
sinde üç kez dolandı, derken adama yaklaştı, gözlerini 
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köpekten ayırmaksızın alçak sesle, çabuk çabuk konu
şarak sordu : 

«Kaça bu köpek?» 
«On markı> , diye cevapladı adam. 
Tobias bir an sustu ve ardından, bir karara vara-

;mamış, adamın cevabını tekrarladı : 
«On mark?n 
«Evetıı , dedi adam. 
Bunun üzerine, Tobias, cebinden siyah bir deri cüz

dan çıkardı; içinden beş marklık bir kağıt, bir üç, bir 
de iki marklık madeni para alıp hepsini hiç vakit geçir
meden adamın eline tutuşturdu, ardından köpeğin ka- · 
yışına sarıldı. Çevreden birkaç kişi, gülerek pazarlığı 
izlemişti. Tobias., boynunu kısıp ürkek ürkek etrafına 
bakınarak, viyaklayan ve peşinden gelmemekte dire
ten hayvanı ardı sıra acele çekip götürmeye başladı. 
Köpek bütün yol boyunca karşı koydu, ön ayaklarını 
yere dayadı, soran korkulu gözlerle ikide bir başını kal
dırıp yeni efendisi Tobias'a baktı. Ne var ki, yeni efen
disi, hiç konuşma.dan onu adeta sürükleye sürükleye 
tepeden indirip kente getirmeyi başardı. 

Tobias'ın, yanında bir köpek, karşıdan geldiğini 
gören Gri Yol'un çocukları kudurmuş, gibi bağırıp ça
ğırmaya başladılar. Tobias, kaldırıp kucağına aldı kö
peği, üzerine siper oldu, kendisiyle alay eden, gülüp eğ
lenen, redingotunun eteğinden tutup çekiştiren çocuk
ların arasından yürüyüp geçerek eve geldi, merdiveni 
çıkıp odasına girdi. İnildeyip duran köpeği kucağından 
yere bırakıp güzel güzel okşadı ve ba}?acan bir tavırla 
şöyle söyledi: 

«Bak sen, bak sen, benden korkman gereksiz, hay
van kardeş! Doğrusu hiç gerek yok benden korkmana! »  

Sonra konsolun bir gözünü çekip içinde haşlanmış 
�t ve patates bulunan bir çariak çıkardı, yiyecekten bi-
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razım köpeğin önüne koydu; hayvan sızlanıp inildeme
sini kesti hemen ve kuyruğunu sallayarak verilen yiye
ceği şapur şupur yiyip yutmaya başladı. 

«Adını da Esau koyalım senin, ha?» dedi Tobias. 
uBeni anlıyor musun? Esau! Bu kadar kolay bir ismi 

aklında tutabilirsin herhalde! »  Ve önündeki yeri işa· 
rat ederek emredercesine seslendi: 

«Esau ! Gel bakayım buraya ! »  
Köpek, belki kendisine biraz daha yiyecek verile

ceği beklentisiyle gerçekten de koşup geldi. Tobias, af e
rin der gibi eliyle b()ğrünü okşadı hayvanın ve şöyle 
söyledi: 

«Bak işte bu iyi! ÖVg:üyü hakettin doğrusu ! »  
Ardından birkaç adım geriye çekilerek yine önün

deki yeri gösterdi ve seslendi:  
«Esau! » 
İyice neşelenip keyiflenen köpek yine koşup geldi 

ve efendisinin ayağındaki çizmeyi yalamaya başladı .  

Emretmek ve verdiği emri uygulatmak zevkine . bir 
türlü doyamayan Tobias, bu alıştırmayı on, on beş kez 
tekrarlattı hayvana. Ama sonunda köpek yorulmuş 
gibiydi, dinlenip yediklerini sindirmek istercesine, av 
köpeklerinin o zeki ve sevimli yatış!yla yattı yere, 
ince yapılı uzun ön bacaklarını neredeyse birbirine bi
tiştirip ileri uzattı. 

«Bir kez daha deneyeceğiz! »  dedi Tobias. «Esau! »  
Ama Esau, başını yana çevirip yerinden kımılda

madı. 
Tobias, sesini bütün sertliğiyle yükselterek: «Esa u 1 ıı 

diye tekrarladı. «Gel d iyorum sana ! Yorgun olsan da, 
ben gel deyince geleceksin, anladın mı! »  

Ne var ki, Esau başını ön ayaklarının üzerine 
koydu ve hiç oralı olmadı. 
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Bunun üzerine : «Şimdi kulağını aç da dinle söy
leyeceklerimi! »  dedi Tobias; sesinin tonunda alçak per
deden, ama korkunç bir tehdit havası vardı. «Ben sa
na ne diyorsam yapacaksın, yoksa beni kızdırmanın 
pek akıllıca bir iş olmadığını görürsün . ıı 

Gelgelelim hayvan, kuyruğunu bile oynatayım de
medi. 

Bımun üzerine Tobias, köpeğin davranışıyla kıyas 
kabul etmeyecek kadar aşırı bir öfkeye kapıldı , kudur
muş gibi siyah bastonunu kaptı, ensesinden tutarak 
kaldırdı E.5au'ı, acıdan bağıran hayvana veriştirmeye 
başladı; bir yandan da, hırsından gözü dönmüş, ıslıksı 

korkunç bir sesle boyuna tekrarlıyordu : «Demek sQ.. 
zümü dinlemeyeceksin ha? Demek böyle bir şeyi göze 

alacaksın ha?» 
Sonunda bastonu elinden bir kenara atarak, inil

deyip duran E.5au'ı yere bıraktı ve ellerini arkasında 
kavuşturup derin derin soluyarak hayvanın önünde ge
niş adımlarla bir aşağı, bir yukarı gidip gelmeye ko
yuldu; zaman zaman gurur ve öfkeyle başını çevirip 
Esau'a bir göz. atıyordu. Bu gidiş gelişleri bir zaman 

sürdürdü, derken sırt üstü yatıp ön ayaklarını yalva
rır gibi oynatan hayvanın önünde durdu, ellerini göğ
sünde kavuşturdu; bakışında ve sesinde öylesine kor

kunç bir hoyratlık ve hınçla konuşmaya başladı ki, 
savaşta kartallı armasıyla sancağını yitirmiş bir bö

lüğün karşısına çıkan Napolyon'du sanki. 
«Nasıl bir davranıştı bu seninki sorabilir miyim?ıı 
Köpek, Tobias'ın bu yaklaşımından duyduğu mut

lulukla yava.ş yavaş sokuldu, Tobias'ın ayaklarına sü
rünmeye başladı, ışıl ışıl gözlerini kaldırıp yakarırca

sına efendisine baktı. 

Tobias, önünde dize gelip ayağına kapanan hay
vanı hayli bir zaman yukarıdan bakışlarla susıkun sü-
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züp durdu. Ama birden Esau'ın vücudunun sıcaklığı

nı ayaklarında hissedince, eğilip onu aldı yerden. 

"Peki, seni bağı.şlayacağımıı , dedi. Ama �u yü
zünü yalamaya başlayınca, ruıhundaki hava ansızın de
ğişti, katıksız bir merhamet duygusu ve hüzün kap
ladı içini. Köpeği acılı bir sevecenlikle bağrına bastı, 
gözleri yaşla doldu, sesi boğulup cümlenin sonunu ge
tiremeden birçok kez tekrarladı : 

ıcAh canım benim . . .  ah canım benim . . .  " Ardından 
hayvanı özenle kanepenin üzerine yatırdı, kendisi de 
yaruba.şına oturup çenesini avucuna dayadı, yumuşak 
ve suskun bakışlarla Esau'a bakmaya koyuldu . 

3 

Bu olaydan sonra Tobias Mindernickel eskisinden 
daha seyrek çıkmaya başlamı.ştı evden; çünkü yanın
da Esau'la başkaları tarafından görülmeyi pek istemi
yordu. Ama olanca ilgisiyle hayvanın üzerine titriyor. 
hatta bütün gün sabahtan akşama kadar onun karnını 
doyurmaktan, gözlerindeki çapakları silmekten, ona 
emirler vermekten, ona çıkışıp paylamaktan ve tıpkı 
bir insan gibi onunla konuşmaktan başka şey yapmı
yordu. Ne var ki, Esau'ın kendisini her zaman memnun 
bırakacak gibi davrandığı söylenememi. Yanıbaşında 
kanepede yatıp da aradığı açık havayı ve ÖZ4?;Ürlüğü 
bulamadığı için uyuklar gibi mahzun mahzun kendi
sine bakması, Tobias'ın içini kıvançla dolduruyordu; 
Tobi.as, sessiz ve kibirli bir edayla kanepede oturuyor. 

bir merhamet duygusuyla Esau'ın sırtını okşayarak 
�yle diyordu: 

ı<Üzgün bakışlarla bana mı bakıyorsun, zavallı dos-
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tum? Oyle, öyle, dunyailirl- heşeli bır yanı yok, daha 
bu genç yaşında sen de anlıyorsun bunu.» 

Ama hayvan oyun ve avlanma içgüdüsüyle gozu 
bir şey görmeyerek kudurmuş gibi odanın içinde sağa 
sola seğirttiği, terliklerden biriyle boğuştuğu, sandal
yelerin üzerine sıçrayıp çıktığı, görülmedik bir çevik
lik ve zindelikle taklalar attığı zaman, Tobias, ne ya
pacağını bilemeyerek, dudaklarında öfkeli ve çirkin bir 

gülümseme. hoşlanmamış ve güvensiz bakışlarla uzak
tan Esau'ın hareketlerini izliyor, sonunda hoyrat bir 
sesle onu yanına çağırıp tersliyordu: 

((Bırak şu taşkınlığı ! Sağa sola koşturup durmana 
neden yok ! >> 

Hatta birinde öyle oldu ki, E.sau bir yolunu bulup 
odadan sıvıştı dışarı, merdivenleri inip sokağa çıktı ve 
hemen de .gördüğü bir kedinin peşine düştü, at pisliği 
yedi, neşesinden içi içine sığmayarak çocuklarla ordan 
oraya koşturdu. Ama Tobias, yüzü acıyla buruşmuş, 
sokaktakilerin alkış ve kahkahaları arasında ortada gö
rününce, üzücü bir durumla karşılaştı, Esau'ın uzun 
uzun sıçrayışlarla kendisinden kaçıp uzaklaştığını far
ketti ve o gün Tobias, hayvanı hiç acımadan bir güzel 
patakladı. 

Günün birinde - Esau eve geleli birkaç hafta ol
muştu - --- Tobias hayvanın karnını doyurmak için kon
solun gözünden bir somun almış, her zaman bu işte 
kullandığı kemik saplı büyük bir bıçakla eğilerek ek
mekten yere ufak ufak parçalar doğramaya koyulmuş
tu. Ne var ki, açlıktan ne yaptığını bilemeyen sersem 
hayvan, gelişigüzel somuna doğru sıçramış, efendisinin 
elinde biraz sakarca tuttuğu bıçak sağ kürek kemiğine 
saplanarak kanlar içinde kalmış, yerde acıyla kıvran
maya başlamıştı. 

Korkuya kapılan Tobias, her .şeyi bir yana bıraka-
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rak yaralanmış köpeğin üzerine eğilmişti. Ama birden 
yüzündeki ifade değişmiş, gerçek bir fer ahlık ve mut
luluk parıltısı yüme kendini açığa vurmuştu. İnildeyip 
duran Esau'ı özenle kaldırıp kanepeye yatırmış, . hiç 
kimsenin hayal edemeyeceği bir özveriyle hayvanın te
davi ve bakımına koyulmuştu. Bütün gün başından ay
rılmamış, gece Esau'ı kendi yatağına yatırmış, onu bir 
güzel yıkamış, yarasını sarıp sarmalamış, onu okşa
yıp avutmuş, doymak bilmediği bir haz ve özenle ona 
acınmıştı. 

<<Çok acıyor mu canın?n demişti. İıEvet, evet, çok 
acı çekiyorsun, za:vallı hayvancığım benim! Ama sus, 
sesini çıkarma, bu acıya katlanmaktan başka elimiz
den I!e gelir.» - Bunları söylerken, Tobias'ın yüzünü 
sakin, mahzun ve mutlu bir ifade bürümüştü. 

Ama Esau kendini toparladığı, neşesi yerine gelip 
iyileştiği ölçüde, Tobias'ın halindeki huzur ve mem
nunluk havası giderek kayboldu. Esau'ın yarasıyla ar
tık ilgilenmemeye başladı, yalnız sözle ve sevip okşa
yarak ona acıdığını göstermeyi uygun buldu. Ne var 
ki, yara büyük ölçüde kapanmıştı, Esau'ın sağlam bir 
bünyesi vardı, çok geçmeden odanın içinde yeniden 
gezip dolaşmaya koyulmuştu ve günlerden bir gün içi
ne ekmek doğranmış bir tabak sütü içip boşalttıktan 
sonra, sağlığına tastamam kavuşmuş olarak kanepe
den sıçrayıp inmiş aşağı, neşeyle havlayıp eskisi gibi 
ele avuca sığmaz şekilde bir odadan bir odaya koş
turmaya başlamıştı; yastık yorganı çekip çekiştirmiş, 
bir patatesi önüne katıp yuvarlamış, neşe ve keyfinden 
taklalar atmıştı. 

O sırada Tobias pencerenin önünde, çiçek saksı
sının başında dikiliyordu. Lime lime kol ağzından dı
şarı fırlamış uzun ve sıska elinin parmakları, şa
kaklarının hayli aşağılarına kadar dökülen saç telle-
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rini bilinçsiz bir şekilde döndürüp duruyor, komşu evin 
duvarıyla siyah ve acayip bir kontrast oluşturuyordu. 
Yüzü soluk ve kahırdan buruşmuştu; ne yapacağını 
bilemeyerek, içinde bir kıskançlık ve hainlik, Esau'ın 
sıçrayıp hoplamalarmı izliyordu. Derken birden topar
ladı kendilıi, Esau'a yaklaşarak onu tuttu, kaldırıp 
kollarına aldı 

Mahzun bir sesle : «Zavallı hayvancağızım benim! ıı 

diye başladı konuşmaya, - ama neşesinden yerinde 
duramayan ve efendisinden bu yolda bir davranış gör
meye hiç de istek duymayan �u. kendisini okşamak 
isteyen eli ısıracak gibi ağzını uzattı, efendisinin kol
larından kurtulup yere atladı, şaklabanca yana sıçra
yıp kısa kısa havladı ve keyifle koşup uzaklaştı. 

Bundan sonra olanlar öylesine akıl almaz ve çir
kin şeyler ki, ayrıntılarıyla anlatmaya dilim varını-

- yor .  Kolları iki yana sarkmış Tobias, biraz öne eğilmiş 
vücuduyla oracıkta dikiliyordu; dudaklarını birbirine 
bastırmış, gözleri yuvalarından fırlamıştı. Ansızın ku
durmuşçasına seğirterek hayvanı yakaladı, ışıl ışıl ko
caman bir şey elinde yanıp sönüyordu. Sağ omuzundan 
göğsünün derinliklerine kadar inen bir bıçak darbesiy
le hayvan yere serildi. Gık dememiş, kanlar içinde ve 
çırpınarak yana yatıvermişti . . .  

Tobias, hemen hayvanı kaldırıp kanepeye uzattı. 
Önünde diz çökmüş oturuyor, elindeki bir bezi yaraya 
bastırırken kekeleyerek şöyle diyordu: 

1<Zavallı hayvancığını benim !  Zavallı hayvancığım 
benim! Her şey ne kadar üzücü! İkimiz de ne kadar 
üzüntülüyüz! Acı çekiyor musun? Evet, evet, biliyorum, 
acıyor canın ! Nasıl da insanın yüreğini sızlatacak gibi 
yatıyorsun önümde !  Ama ben, ben yanındayım! Seni 
avutuyorum! En iyi mendilimi . . .  )> 

Ne var ki, Esau kanepenin üzerinde uzanmış yatı-
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yor ve can çekişiyordu. Bulanık ve soran gözleri anı.a
yışsızI.ık, masumiyet ve şikfı.yet karışımı bir ifadeyle 
efendisine çevrilmişti. Derken bir, iki kez ayaklarını 
gerip bıraktı ve öldü. 

Ama Tobias, yerinden kımıldamadı hiç . Yüzünü 

Esau'ın vücuduna bastırmış, acı acı ağlamaya koyul
muştu.,  
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G a r d ı r o p  

Bilmece Dolu Bir Öykü 

Berlin-Roma ekspresi orta büyüklükte bir gara giJ . 
diğinde, hava kasvetli bulanık, loş ve sessizdi. Üzerle
rine dantel işlemeli örtüler yayılmış geniş pelüş kol
tuklarıyla birinci sınıf kompartımanların birinde tek 
başına seyahet eden Albrecht van der Qualen, otur
duğu yerde doğruldu. Uykudan uyanmıştı, ağzının tadı 
yoktu, trenin uzun bir yolu geride bıraktıktan sonra 
ansızın durmasının, belli bir ritim gözeterek yuvarlanıp 
giden takırtının ansızın kesilip yerini sessizliğe bırak· 
masının yol açtığı pek hoş denemeyecek bir duyguyla 
doluydu içi. Dışarıdaki gürültüler, bağırıp çağırmalar 
ve verilen sinyaller, sessizlikle tuhaf bir karşıtlık oluş· 
turuyordu. Albrecht van der Qualen'in içinde bulun
duğu durum, bir sarhoşluğun, bir sersemliğin ardın
dan insanın kendine gelişi gibiydi tıpkı. Kendilerini 
teslim ettikleri o dayanak, o ritim ansızın ellerinden 
çekilip alınır, bundan böyle sinirlerimiz kendilerini dü· 
pedüz şaşkın ve öksüz hisseder, hele yolda dalınmış sa ·  
ğır bir uykudan uyanılmışsa, bunun daha çok böyle 
olduğu görülür. 

Albrecht van der Qualen biraz gerindi şöyle, son. 
ra pencereye yönelip camı indirdi. Treni bir baştan bir 
başa izledi gözleriyle. Baştaki poota vagonunda görevli 
memurlar, paketleri yükleyip boşaltmaktaydı. Derken 
lokomotif sesli sesli soludu, aksınp tıksırdı ve bir boy 
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paf puf ilerleyip sessiz durdu; ama bütün vücudu tit- . 
reyerek ayaklarını kaldirmış boşlukta tutan, koşulu ol
duğu arabayı çekmesini bildirecek işareti hırsla bekle
yen bir beygirinki gibiydi duruşu. İri yarı bir kadın. 
sırtında uzun bir yağmurluk, alabildiğine kaygılı bir 
yüzle nerdeyse elli kilo ağırlığındaki bir bavulu kendi
siyle birlikte sürüklemeye çalışıyordu; diziyle ite ite ba
vulu önü sıra götürüyor. o vagon senin, bu vagon be
nim dolanıp duruyordu. Suskun, soluk soluğa, gözle
rinde korkulu bir ifade. Üstünde ter tanecikleri görülen 
hayli öne çıkmış üst dudağı, insanı anlatılmaz ölçüde 
duygulandırıyordu. Vah zavallıcık! diye düşündü van 
der Qualen. Sana yardım edebilseydim keşki, seni ye
rine yerleştirip yatıştırabilsem ve bütün bunları da o 
üst dudağının hatırı için yapabilseydim! Ama neyler
sin ki herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda. 
böyle kurulmuş düzen, şu an yüreğinde hiç bir korku 
ve tasanın yer almadığı ben de işte burada dikiliyor. 
sırt üstü yığılıp kalmış bir böcekmişsin gibi sana bakı
yorum . . .  

Gösterişsiz perona alacakaranlık çökmüştü. Akşam 
mı oluyor, yoksa gün mü ağarıyordu? bildiği yoktu 
van der Qualen'ın. Uyuyup kalmıştı;  iki mi, beş mi yok
sa oniki saat mi uyumuştu? kesin olarak belli değildi .  
Yirmi dört saat, hatta daha uzun süre uyuduğu, hiç 
kesintisiz, derin, alabildiğine derin bir uykuya daldığı 
olmamış mıydı şimdiye kadar? - Yakası kadifeden ko� 
yu kahverengi kışlık yarım bir palto geçirmişti sırtı
na. Yüz hatlarından yaşını kestirmek güçtü ; yirmi beş
ten ba§layarak nerdeyse kırkma kadar çıkılabilirdi. 
Sarıya kaçan bir teni vardı, ama alev alev yanan göz
leri kömür gibi siyahtı ve çevresinde koyu gölgeler se
çiliyordu. Bu gözler, iyi şeylerin müjdecisi değildi. Ken
disiyle tam bir açıkyüreklilik ve ciddilikle konuşan he-

56 



kimler, ona dört aydan fazla ya.şam. şansı tanımamı.ş
tı. Şunu da unutmadan söyleyelim ki, koyu renk saç
ları düz olarak yana taranmıştı van der Qualen'ın. 

Berlin'de - oysa gezisinin ilk durağı değildi bu
rası - kırmızı deri bavuluyla tam o sıra kalkmak üze 
re olan eksprese atlamış, sonra da trende uyumuştu. 
Uyanmış old uğu şu anda ise kendini mmandan soyut
lanmış hissediyor, bu da içint sel gibi bir hoşİıutsuzluk 
duygusuyla dolduruyordu. Yanında saat yoktu. Boy
nunda taşıdığı ince altın zincirin yelek cebindeki ucun
da hepsi küçük bir madolyonun bulunduğunu bil
mekten mutluydu. Saat kaçmış, hatta haftanın hangi 
günüıymüş, öğrenmek istemiyor, yanında takvim falan 
taşımıyordu. Uzunca bir süre var ki, ayın hangi gü
nünde, hangi ayda, hatta hangi yılda bulunduğunu 
bilme alışkanlığından kendini koparıp almıştı. Her şey 
lx:şlukta olmalı, diye düşünüyor hep, biraz kapalılığına 
karşın bu söz ona hayli çok şey söylüyordu. İlgili ko
nudaki umursamazlığına şimdiye dek sekte vuran bir 
şeyle karşılaşmamış ya da böyle bir şey seyrek olarak 
karşısına çıkmıştı, çünkü bu gibi durumları kendisin
den uzak tutmaya çaba harcıyordu. Hangi mevsimde 
bulunduğunu yaklaşık bilmek, kendisi için yeterli de
ğil miydi? Pencereden kasvetli, loş ve nemli perona ba
karken, adeta sonbahar, diye geçirdi içinden. Bundan 
ötesini bildiğim yok. Nerede olduğumu biliyor muyum 

bakalım? 
Ve duyduğu memnunluk, bu düşünceyle birlikte an

sızın neşeyle karışık bir dehşete dönüştü. Hayır, ne
rede bulunduğunu bilmiyordu! Hala Almanya'nın için
de miydi? Kuşkusuz. Kuzey Almanya'da mı? belli de
ğildi! Henüz uykulu gözleriyle kompartıman pencere

sinin, istasyonun isminin yazılı olabileceği ışıklı bir ta
belanın önünden kayıp geçtiğini görmüş, ama harfler-
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den bir teki bile beyninden içeri bir yol bulup gireme
�ti. Henüz mahmurluğundan sıyrılamamış, kondük

törün iki, üç kez bağırarak istasyonun ismini söyle
diğini duymuş, ama seslerden hiç birini gereği gibi al
gılayamamıştı. Orada, ama orada, sabahı mı, yoksa ak
şamı mı müjdelediğini bilmediği bir alacakaranlıkta ya
bancı bir yer, yabancı bir kent vardı. Albrecht van der 

Qualen, keçe şapkasını bagaj yerinden aldı, kırmızı ve 
beyaz damalı ipek örtüyle kaplı olup örtünün içine gü
müş saplı bir şemsiye yerl�tirilmiş kırmızı deri vali
zine sarıldı, Floransa'ya bilet almış olmasına bakma
yarak kompartımandan çıktı dışarı, mütevazi gar bi

nasının içinde yürüyerek emanete geldi, valizini bırak
tı, ardından bir puro yakıp ellerini - ne baston,. ne de 
şemsiye almıştı yanına - paltosunun ceplerine soktu 
ve istasyondan ayrıldı. 

Dışarıdaki kasvetli, nemli ve tenha alanda beş, altı 
arabacı kamçılarını şaklatıp bekleşiyordu. Başında şe
ritli bir kasket, sırtında üşüyerek sarıldığı uzun bir 
palto, içlerinden biri sorar gibi: «Hotel zum braven 

Manne?» diye yükseltti sesini. Van der Qualen hayır 
dedi, teşekkür etti adama, caddeyi tutup yürüdü. Yol
da karşılaştığı insanlar paltolarının yakalarını kaldır
mıştı; kendisi de öyle +'aptı, yumuşacık kadife yakaya 
yasladı boynunu, purosunu tüttürerek normal adımlar
la ilerlemeye koyuldu. 

Alçak ve kalın bir duvarı, iki masif kulesiyle eski 
bir kale kapısını geride bıraktı van der Qualen, korku

lukları heykellerle donatılmış, altında suların bulanık 

ve tembel yuvarlanıp gittiği bir köprüye geldi. Boyu 
uzun, köhne bir tekne ileriden köprüye yaklaştı, kıç ta-

rafında adamın biri elindeki uzun sopayla kürek çe
kiyordu. Van der Qualen, biraz durup korkuluktan 
� sarktı. Bak sen, diye düşündü, bir ırmak, bir ır-
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mak! Adını bilmeyişim hoş bir şey . . .  Sonra yine yürü
meye koyuldu. 

Köprüyü geçip orta genişlikte bir yolun kaldırı · 
mında ilerledi bir süre; derken yolun bir yerinden so
la saptı. Akşamdı. Ark lambalan ansızın parlıyor, bir, 
iki kez titreşip akkor halini alıyor, ıslıksı sesler çıka
rıyor ve ardından sisli havada ı.şıldarna.ya başlıyordu. 
Mağazalar kapanmaktaydı. Senin anlayacağın her ba
kundan sonbahar, diye düşündü van der Qualen ve 
ıslak kara kaldırımda yürümeye koyuldu. Galoşlar 
yoktu ayaklarında, ama çizmeleri gayet bol, sağlam ve 
dayanıklıydı, öyleyken zarafetten yoksun oldukları söy
lenemezdi. 

Habire sol doğrultuda yürüdü. önünden acele 
adımlarla yayalar geçiyor, işlerine seğirtiyor ya da iş
lerinden dönüyorlardı. Ben de bu kimselerin arasında 
yürüyorum, diye düşündü van der Qualen; öylesine yal
nız ve yabancıyım ki, beliti şimdiye kadar hiç kimse 
bu denli yalnız ve yabancı hissetmemiştir kendini. Ne 
bir işim var, ne bir amacım. Yaslanacağım bir bastorı 
bile yok elimde. Benden daha �ukta, daha özgür, da
ha umursamaz bir·i çıkabilir mi ! Kimse bana teşekkür 
borçlu değil, ben de kimseye teşekkür borçlu değilim. 
Tann şimdiye kadar asla kol kanat germedi üzerime, 
beni tanıyıp ettiği yok. Sağa sola avuç açtırmayan 
de6t bir felaket iyi bir şey olur; insan kendi kendine 
şöyle diyebilir o zaman : Tann'ya hiç borcum yok . . .  

Çok geçmeden kentin sonuna gelmişti. Belki de 
kent merkezinden doğru kent dışına çıkan bir yolda 
yürümüştü. Ağaçların ve villaların sıralandığı geniş bir 
banliyo caddesinde ilerliyordu şimdi; derken sağa sap
tı, köy yollarını anımsatan, ama havagazı fenerleriyle 
aydınlatılan yollardan geçti, sonunda genişçe bir so
kağa geldi, kasvetli san renkte sıradan bir evin he-
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men sağındaki tahta bir kapının önünde durdu. Evin 
kendisi, hiç saydam olmayan hayli bombeli buzlu cam
dan pencereleriyle sivrilip öne çıkıyordu. Ne var ki, 
kaıpıya : «Üçüncil! katta kiralık daireu yazısını içeren 
bir levha iliştirilmişti. <(Demek öyle?» dedi van der 
Qualen, purosunun izmaritini kaldınp atarak kapıdan 
girdi, evin avlusunu bitişik avludan ayıran taJhta per
de boyunca ilerledi, soldaki iç kapıdan ayak attı içeri;  
eski püskü bir yolluk ve lime lime külüstür bir kilim 
yayılmış holden geçti, köhne merdivenden çıkmaya ko
yuldu. 

Tek tek katlann ka,pıları da yine pek derme çat
�dı ve buzlu camlarının önünde tel kafesler bu
lunuyordu, kapıların üzerine isim plakaları yerleştiril
mişti. Merdiven sahanlıklannı gaz lambaları aydınlatı
yordu. Ama üçüncü katta -en son kattı burası ve da
ha yukansı kiler olarak kullanılıyordu- merdivenin 
sağında, ve solunda başka kapılar yer alıyordu. Açık 
kahverengiye boyanmış basit oda kapılarıydı bunlar; 
bir tarafta bir isim falan görülmüyordu. Van der 
Qualen ortadaki düğmeye bastı. Bir zil sesi duyuldu, 
ama içeriden cevap veren çıkmadı. Bunun üzerine, sol
daki kapıyı tıklattı eliyle. Ses yok. Sağdakini tıklattı. 
Uzun, hafif adımların çıkardığı ayak sesleri işitildi ve 
kapı açıldı. 

Bir kadın belirdi kapıda; uzun boylu, zayıf ve yaşlı 
bir kadın. Başında mat eflatun renginde iri bir fiyongla 
bir hotoz, sırtında mcxl:ası geçmiş, rengi atmış siyah bir 
giysi. Avurtları çökmüş küçücük bir yüzü vardı; biraz 
çilliydi alnı ve yoo.unumsu bir bitkiyi andırıyordu. 

«İyi akşamlar>> , dedi van der Qualen. «Odalar . . .  ıı 

Yaşlı kadın evet der gibi başını salladı; başını sal
ladı ve yavaş yavaş gülüımsed,i; suskun ve anlayış dolu 
bir gülümseme; sevimli, beyaz ve uzun eli, yorgun ve 
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nazik, ağır ağır karşı sol kapıyı gösterdi. Sonra dönüp 
gitti kadın, bir anahtar alıp geldi. Bak hele, diye dü
şündü kadının arkasında dikilen van der Qualen. ka
dın kapıyı açarken. Bir hayaletten farkınız yok adeta . 
Sanki Hoffmann'ın eserlerindeki kahramanlardan bi- . 
Tisin.iz, hanımefendi. Kadın, çengelden gaz lambasını 
alarak van der Qualen'i kapıdan içeri soktu. 

Alçak tavanlı küçük bir odaydı burası. Kahveren
gi bir döşemesi vardı, ama duvarlar ta yukarılara ka
dar saman sarısı hasırlarla kaplanmıştı. Arka duvarın 
sağındaki pencereyi, uzun ve zarif kıvrımlarla beyaz 
bir müslin perde örtüyordu. Sağ kolda bitişik odaya 
açılan beyaz bir kapı vardı. 

Yaşlı kadın, kapıyı açıp lambayı yukarı kaldırdı. 
Oda acınacak kadar çıplaktı, yalın beyaz duvarlan içe
riyordu; açık kırmızı bir vernikle boyalı üç kamış is
kemle, kremşanti üzerindeki çilekler gibi duvarlarla 
bir karşıtlık oluşturmaktaydı. Bir gardırop, bir lavabo 
ve bir ayna görülüyordu bir köşede. Mahun ağacından 
bir karyola orta yerde tek başına devcileyin duru
yordu. 

«Yoksa beğenmediniz mi odayı? Hoşunuza gitme
yen bir şey mi var?» diye sordu yaşlı kadın; o şirin ve 
beyaz elini alnındaki yosunumsu bitkinin üzerinde ha
fif çecik gezdirdi. Sanki deminki sözleri yanlışlıkla söy
lemiş, o anda aklına söyleyecek bir başka şey gelme
mişti. Hemen ekledi ardından: «örneğin?» 

nHayır, yok ! >> dedi van der Qualen. «Odalar olduk
ça zevkle döşenmiş. Tutuyorum. Evden biri istasyona 
gidip bagajımı alırsa, memnun olurum. İşte makbuz. 
Lütfen yatağı hazırlayıp komodine bir çeki düzen ve

rir misiniz! Birkaç havlu da getirmeyi unutmayın lüt
fen! Elimi yüzümü yıkayıp hemen kente inecek, yemek 
yiyip döneceğim. ıı 
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Van der Qua1en cebinden nikel kaplama bir ku
tu çıkardı, içindeki sabunu alıp lavaboya yöneldi, elini 
yüzünü yıkamaya koyuldu. Bu arada gözlerini, camları 
dışa doğru bombeli pencereden çok aşağılardaki hava
gazı fenerlerinin aydınlattığı çamurlu banliyö yolların
da, ark lambalarında ve villalarda dolaştırdı. Ellerini 
kurularken gardıroba doğru yürüdü. Kahverengi han
tal bir gardıroptu ve dokununca hafif sallanıyordu, te
pesinde oyma taç şeklinde gösterişsiz bir süsü var
dı, sağ yan duvarın ortasındaki ikinci bir beyaz kapı 
boşluğunda duruyordu; bu ikinci kapı, merdivenden çı
kınca, ortadaki asıl kapıdan girilen odalara açılıyor ola
caktı. Dünyadaki bazı nesnelerin içerdiği düzene diye
cek yok, diye geçirdi kafasından, van der Qualen. Ör
neğin bu gardırop kapı boşluğuna öylesine uymuş ki, 
sanki boşluk düşünülerek yapılmış. -- Gardırobu açtı. 
İçi bomboştu, elbise asmak için tavanına sıra sıra çen
geller tutturulmuştu. Ne var ki, bu sağlam mobilya bir 
arka duvardan yoksundu; arka duvarı gri bir bez, çi
vi ve raptiyelerle köşelere tutturulmuş kaba bir ku
maş parçası örtüyordu. -

Van der Qualen gardırobu kapadı, şapkasını alıp 
paltosunun yakasını kaldırdı, mumu söndürüp yola düş
tü. Ön odadan geçerken, kendi ayak sesleri arasında, 
bitişik odalarda bir tıngırtı, h afiften, çın çın madeni 
bir ses işitir gibi oldu. Yoksa kendisine mi öyle geli
yordu? Kapıyı kilitlerken, sanki altın bir yüzük gü
müş bir kase içine düşüyormuş gibi, diye geçirdi için
den, merdivenlerden inip evden çıktı ve kentin yolunu 
tuttu. 

İşlek bir caddede aydınlık bir restorana girdi, ön 
masalardan birine gidip oturdu, içeridekilere sırtını 
döndü. Kızarmış ekmek yedi, sebze çorbası içti, yumur
ta, biftek, komposto ve şarap getirtti, ardından bir di-
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lim yeşil gogonzola peyniriyle yarım armut söyledi. He

sabı ödeyip paltosunu ve şapkasını giyerken bir Rus si

garasından birkaç nefes çekti, ardından bir puro ya

kıp çıktı restorandan. Biraz sağda solda dolaştı, derken 

dönüş yolunu bularak salına salına yürümeye koyuldu. 
Sırlı camdan bombeli pencereleriyle ev kapkaran

lık ve suskun duruyordu. Van der Qualen, sokak kapı

sını açıp göz gözü görmeyen merdivenlerden çıkmaya 
başladı; kibrit çakarak önünü aydınlatıyordu. Üçüncü 

katta durup kiraladığı dairenin sol baştaki kahverengi 
kapısını açtı. Palto ve şapkasını divanın üzerine bırakıp 

büyük masanın üzerindeki lambayı yaktı, valizinin ve 
rule yapılmış battaniyeyle şemsiyesinin oracıkta durdu
ğunu gördü. Battaniyeyi açarak içindeki konyak şişesini 
aldı, ardından valizini açıp küçük bir kadeh çıkardı, kol

tuğa oturdu, purosunu tüttürüp arada bir konyaktan 

bir yudum alıyordu. Hiç değilse konyak denilen şey var 
şu dünyada, diye geçirdi içinden. Derken yatak odasına 

geçip komodinin üzerindeki mumu yaktı, lambayı sön

dürüp ardından soyunmaya başlac'l. Sırtındaki gri, 

gösterişsiz ve dayanıklı giysileri bir bir çıkarıp yatağın 
yanıbaşmdaki kırmızı koltuğ1:n üzerine koydu. Panto

lon askılarını çıkarırken aklına hala divanın üzerinde 
duran şapkayla palto geldi; gidip getird.i bunları, gar
dırobu açtı. Ama hemen bir adım geriledi, arkaya uza

nan eliyle karyolanın dört bir köşesindeki mahun ağa
cından koyu kırmızı topuzların birini yakaladı. 

Kırmızı lake koltukların kremşanti içindeki çilek 

taneleri gibi bir kontrast yaptığı yalın ve beyaz duvar

larıyla eda, yanan mumun titrek ve tedirgin ışığına gö
mülmüştü. Ama kapısı ağzına kadar açık duran gardı

rop boş değildi, biri dikiliyordu içinde, bir kadın, bir 

cinsi latif; öylesine şirin ve sevimli ki, Albrecht van der 

Qualen'ın kalbi bir an duracak gibi oldu, ardından yi-
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ne ağır, normal ve hafif vurWjlarını sürdürdü. Kadın çı
rılçıplaktı, ince ve narin kollarından birini ha.vaya kal
dırmış, işaret parmağını dolabın tavanındaki çengeller
den birine geçirmişti. Uzun ve kahverengi saçları dal
ga dalga çocuksu omuzlarının üzerine dökülmüştü ve 
omuzlarda öyle bir sevimlilik vardı ki, karşılarında 
hıçkırarak ağlamamak elde değildi. Çekik siyah gözle
rine mum alevinin parıltısı vurmWjtu. Ağzı biraz bü
yüktü, ama öylesine tatlı bir ifade taşıyordu ki, sanki 
acı ve kahır içinde geçirdiği günlerin ardından uykunun 
öpücüğünü insanın alnında hissetmesi gibiydi. Topuk
larını sımsıkı birbirine yapıştırmış, düzgün bacaklarını 
yumuşacık birbirine bitiştirmişti. . .  

Albrecht van der Qualen eliyle gözlerini oğuşturdu 
ve gördü : dolabın arka duvarını oluşturan çuhanın 
sağ alt ucu sökülmüştü. ((Şa.şılacak şey ! »  dedi. 11İçeri 
buyurmaz mısınız?. Nasıl desem . . .  dolaptan çıkmaz mı
sınız dışarı? Bir kadehçik konyak içmez miydiniz? Ya 
da yanın kadehçik?» Ne var ki, van der Qualen soru

suna cevap beklemiyordu ve cevap da alamadı. Dolap
taki yosmanın belli bir ifadeden yoksun, dipsiz uçuru
ma benzeyen, suskun bir izlenim uyandıracak kadar 
kapkara, çekik ve parlak gözleri van der Qualen'ın üze
rine çevrilmişti; ama bir yerde durmuyordu bu gözler ; 
amaçsız, sisler puslar içinde geziniyor, sanki van der 
Qualen'ı görmüyordu. 

ııAnlatmamı ister misin?» dedi ansızın, sakin ve 
dumanlı bir sesle. 

((Anlat! ))  diye cevapladı van der Qualen. Yatağın 
kenarına oturmuştu; palto dizlerinin, kavuşturulmuş 
elleri de paltonun üzerinde duruyordu. Ağzı biraz açık, 
gözleri yarı kapalıydı. Ama kanı damarlarında sıcak 
ve yumuşak dolaşıyor, kulaklarında hafiften uğultusu
nu işitiyordu. 
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Kadın, dolabın içinde oturmuş, narin kollarını kar
nına doğru çektiği dizlerinden birine dolamıştı; öbür 
bacağı dolaptan dışarı sarkıyordu. Kollarının üst kı
sımlarıyla bastırarak küçük memelerini gizlemeye ça 
lı.şıyordu. Dizinin gerilmiş cildi ışıl ışıldı. Derken anlat
maya koyuldu. Alçak sesle konuşuyor, mumun alevi 
odanın içinde sessiz oynaşıyordu. 

_ 
İki kişi kırlara açıldı. Kadın, başını erkeğin omu

zuna yaslamıştı. Otlardan burcu burcu keskin bir ko
ku çevreye yayılıyor, ama daha şimdiden akşamın sisi 
topraktan buram buram yükseliyordu. İşte böyl�e baş
lamıştı anlatmaya. Ve anlatısında çokluk dizeler yer 
alıyor, bunlar eşi görülmedik ölçüde hafif ve tatlı 
uyakları içeriyordu. Hani bazan hummalı gecelerde ya
rı uykularda kulaklarımızda çınlar, onun gibi tıpkı. 
Ama anlatının sonu iyi bitmemişti. Son o kadar acık
lıydı ki, sanki iki kişi bir daha hiç ayrılmayacaklarmış 
gibi birbirlerine sarılmış ve dudakları birbirinin üzerin
de dinlenirken, her biri koca bir bıçağı karşısındakinin 
belini saran kemerin üstünde bir yere saplıyor, bunu 
da. haklı birtakım nedenlerle yapıyordu. İşte böyle bir 
sonla bitirmiı;ti anlatısını. Derken alabildiğine sessiz 
sedasız kalkmış, dolabın arka duvarını oluşturan gri 
bezin sağ alt ucunu kaldırıp ortadan kaybolmuştu. 

O günden sonra van der Qualen kadını her akşam 
gardırobun içinde buldu ve anlattıklarını dinledi. Kaç 
akşam? Kaç gün, kaç hafta ya da ay bu evde, bu kent
te kaldı? --Sayısını burada belirtmek kimin işine yara
yacaktır? Zavallı külüstür bir sayı kimi memnun ede
cektir? Ve bizler biliyoruz ki, başvurduğu çeşitli hekim
ler, Albrecht van der Qualen'e dört aydan fazla bir ya 
şam şansı tanımamıştır. 

Dolaptaki kadın anlatıyordu hep, karamsarlık do
lu hazin şeylerdi anlattıkları; ama tatlı bir yük gibi in-
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sanın kalbinin üzerine gelip oturuyor ve bu kalbin da
ha yavaş, daha mutlu bir tempoyla çarpmasını sağlı
yordu. Sık sık kendini unuttuğu oluyordu van der Qua
len'in. Damarlarında kanı fıkır fıkır kaynıyor, ellerini 
kadına uzatıyor, kadın da onları geri çevirmiyordu. 
Ama her seferinde pek çok akşam kadını dolabın içinde 
göremiyordu; dönüp geldiğinde ise kadın pek çok ak
şam susup bir şey anlatmıyor, sonra yavaş yavaş ye
niden başlıyor, van der Qualen kendini yeniden unu
tuncaya kadar da anlatmasına devam ediyordu. 

Ne kadar sürdü bu, kim bilebilir? Ayrıca, Albrecht 
van der Qualen o gün öğle sonrası kompartımanda ger
çekten uyanıp önceden tanımadığı o kente gitti mi, yok
sa birinci sınıf kompartımanında uyumasını sürdürdü 
de baş döndürücü bir hızla yol alan Berlin-Roca ekspre
siyle dere tepe aşarak kayıplara mı karıştı, kim bilebi
lir? İçimizden hangimiz, gereken sorumluluğu üstlene
rek ilgili sorulara kesin yanıtlar vermeyi göze alabilir? 
Bu konuda hiç bir şey söylenemez. "Her şey boşlukta 
kalmalı . . .  >> 
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G ö m Ü t l ü k Y o 1 ·u 

0-ö.nıütlük yolu, .  şoseye paralel uuqup . giclfyord'.q;, 
şoseye paralel uz.anıyor J:;ıep, hedefine, yani'göti'rüt1üğe 
varana., k.adar. şoseden ayrılmiyordu. Öbür'JarŞ.fiflcJ.a ,  J?ir 
kenar mahallenin henüz . illşııat halindeki yenJ konut
ları görülüyor, onları . tar.lalar izliyordu. İki yaninı kO-: 
caman yaşl.i kayınların Çevrelediği şoser,ı.in yans\ ·par: 
ke döşeliydi . Ama gömütlük yoluna. şöylece çakıl ·serpil
mişti, bu da ona rahat ve hoş bir patika görünümünü 
veriyordu. İçi otlar ve kır çiçekleriyle dolu susuz ve 
dar bir hendek, şoseyle gömütlük yolu arasmda yer' .al · 
maktaydı. 

Mevsimlerden ilkbahardı , hatta nerdeyse yaz . d�
nebilirdi. Dünya gülümsüyordu .  Tanrı'nın mavi göğü, 
küçük , yuvarlak ve tıkız bulutlarla döşenmiş, şen ve 
şaklaban görünümdeki kar gibi beyaz bulut çileleriy
le benek benek ooyanmıştı. Ağaçlarda kuşlar cıvıldaşı
yor, tarlalardan doğru bir meltem esip geliyordu . 

İleriki köyden gelen . bir araba şosenin üzerinde 
kente doğru sessizce ilerliyor, bir bölümüyl e  kaldırım 
döşeli, bir bölümüyle kaldırımsız k1smında yol alıyor
du. Sürücü bacaklarını okun iki yanından aşağı sarkıt

mış, berbat bir ıslık tutturmuştu. Arabflhlll arkasında 
sarı bir köpekçik oturuyordu; arabayı kullanana sırtı 
dönük, bütün dikkatini toplamış, sivri ağzının üzerin
den alabildiğine ciddi bir ifadeyle arabanın geride bı
raktığı yola bakıyordu. Altın değerinde eşi bulunmaz 
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sanın kalbinin üzerine gelip oturuyor ve bu kalbin da 
ha yavaş, daha mutlu bir tempoyla çarpmasını sağlı
yordu. Sık sık kendini unuttuğu oluyordu van der Qua
len'in. Damarlarında kanı fıkır fıkır kaynıyor, ellerini 
kadına uzatıyor, kadın da onları geri çevirmiyordu. 
Ama her seferinde pek çok akşam kadını dolabın içinde 
göremiyordu; dönüp geldiğinde ise kadın pek çok ak
şam susup bir şey anlatmıyor, sonra yavaş yavaş ye
niden başlıyor, van der Qualen kendini yeniden unu

tuncaya kadar da anlatmasına devam ediyordu. 
Ne kadar sürdü bu, kim bilebilir? Ayrıca, Albrecht 

van der Qualen o gün öğle sonrası kompartımanda ger
çekten uyanıp önceden tanımadığı o kente gitti mi, yok
sa birinci sınıf kompartımanında uyumasını sürdürdü 
de baş döndürücü bir hızla yol alan Berlin-Roca ekspre
siyle dere tepe aşarak kayıplara mı karıştı, kim bilebi
lir? İçimizden hangimiz, gereken sorumluluğu üstlene
rek ilgili sorulara kesin yanıtlar vermeyi göze alabilir? 
Bu konuda hiç bir şey söylenemez. «Her şey boşlukta 
kalmalı . . . ıı 

.. 
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G ö m ü t l ü k  Y o l u 

Gömütlük yolu, şoseye paralel uzanıp gidiyordu; 
şoseye paralel uzanıyor hep, hedefine, yani gömütlüğe 
varana kadar şoseden ayrılmıyordu. Öbür tarafında bir 
kenar mahallenin henüz inşaat halindeki yeni konut
ları görülüyor, onları tarlalar izliyordu. İki yanını ko
caman ya§lı kayınların çevrelediği şosenin yarısı par
ke döşeliydi . Ama gömütlük yoluna şöylece çakıl serpil
mişti, bu da ona rahat ve hoş bir patika görünümünü 
veriyordu. İçi otlar ve kır çiçekleriyle dolu susuz ve 
dar bir hendek, şoseyle gömütlük yolu arasında yer al· 

maktaydı. 
Mevsimlerden ilkbahardı, hatta nerdeyse yaz de

nebilirdi. Dünya gülumsüyordu. Tanrı'nın mavi göğü, 
küçük, yuvarlak ve tıkız bulutlarla döşenmiş, şen ve 
şaklaban görünümdeki kar gibi beyaz bulut çileleriy
le benek benek boyanmıştı . Ağaçlarda kuşlar cıvılda�ı
yor, tarlalardan doğru bir meltem esip geliyordu. 

İleriki köyden gelen bir araba şosenin üzerinde 
kente doğru sessizce ilerliyor, bir bölümüyle kaldırım 
döşeli, bir bölümüyle kaldırımsız kısmında yol alıyor
du. Sürücü bacaklarını okun iki yanından aşağı sarkıt
mış, berbat bir ıslık tutturmuştu. Arabanın arkasında 
sarı bir köpekçik oturuyordu; arabayı kullanana sırtı 
dönük, bütün dikkatini toplamış., sivri ağzının üzerin
den alabildiğine ciddi bir ifadeyle arabanın geride bı
raktığı yola bakıyordu. Altın değerinde eşi bulunmaz 
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bir köpekti, yüzüne baktıkça insanın içi gülüyordu; ama 
ne yazık ki konumuz köpek değil, dolayısıyla kendisin
den daha fazla söz açamayacağız. Bir ara bir bölük as
ker geçti yoldan. Yakındaki bir kışladan gelen askerler 
bir toz bulutu içinde uygun adım yürüyor, bir marş söy
lüyorlardı. Derken kent yönünden gelip bir ileriki kö
ye doğru sessiz sedasız ilerleyen ikinci bir araba görün
dü.  Sürücü uyuyor ve arabada bir önceki gibi bir kö
pekçik bulunmuyordu, dolayısıyla bizim için ilginç ya
nı yoktu. Karşıdan biri kambur, biri iri kıyım iki za
natkar oğlan yaklaştı. Çizmelerini omuzlarına atmış, 
yalınayak yürüyorlardı;  uyuyan arabacıya seslenerek. 
şaka yollu bir şey söylediler ve yürüyüp gittiler. Yolda
ki trafik için yoğun denemezdi; olaysız akıp gidiyor, 
bir terslikle karşılaşılmıyordu. 

Gömütlük yolunda tek bir adam görülüyor, başını 
önüne sarkıtmış, siyah bir bastona yaslanarak ağır ağır 
yürüyordu. Adı Piep.._"8.!Il idi, Lobgott Piepsam, o kadar. 
Adını özellikle belirtmemizin nedeni, ileride alabildiği · 
ne acayip davranışlarda bulunacağı içindir. 

Siyahlar giyinmişti adam, çünkü çoluk çocuğunun 
mezarlarına giden yolda bulunuyordu. Başına kenar
ları kıvrık kaba bir silindir şapka oturtmuş, sırtına yer 
yer parlamış bir redingot, ayaklarına kısa ve dar bir 
pantolon geçirip ellerine havı tümüyle dökülmüş siyah 
güderi eldivenler takmı§tı. iri adem elmasıyla uzun, 

kuru ve sıska boynu, devrik bir yakadan yükselip çıkı· 
yordu. Yaka da eskiyip yıpranmaktan saçak saçaktı, 
hatta kenarlarındaki tüyler biraz dökülmüştü. Ama 
adam gömütlüğe daha ne kadar kaldığını anlamak is
teyerek arada bir başını kaldırıp baktı mı, insanın gö
züne hayatta pek sık karşılaşamayacağı bir yüz çarpı-

/ yordu; kuşkusuz öyle bir yüz ki, bir gören bir daha ko
lay kolay unutamaroı. 
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Lobgott Piepsam sakalsız, bıyıksızdı ve benzi soluk
tu. Çökmüş avurtlannıiı ortasından bir burun bir yum
ru ol�turarak öne çıkıyor, doğal sayılamayacak dere
cede aşırı bir kırmızılıkla yanıp tutuşarak üstelik siğil
den geçilmiyor, bu sağlıksız nesneler burna bir düzen
sizlik vererek onu fantastik bir görünümle donatıyordu. 
Kıpkırmızı rengi yüzün donuk solukluğuyla kontrast 
ol�turan burunda, akıl almaz ve pitoresk bir şeyler 
saklıydı, bulunduğu yere tutturulmuş gibiydi burun, 
bir karnaval burnuna benziyordu. Ama iş burunda de
ğildi. Piepsam ağzını, köşeleri aşağı sarkmış büyük ağ
zını sımsıkı kapalı tutuyor, başını kaldırıp bakarken, 
beyaz kıllarla örülmüş kara ka.şlarını şapkanın altında 
o kadar yukarı hareket ettiriyordu ki, göz pınarlarının 
ne çok çapaklı ve acınacak durumda olduğu çok iyi se
çilebiliyordu. Sözün kısası, öyle bir yüzdü ki, bir an ge
lip alabildiğine büyük bir sempatiyle bu yüze kucak 
açmamak elde değildi. 

Lobgott Piepsam'ın görünüşü pek iç açıcı değildi, 
bu sevimli öğle öncesine pek uygun düşmüyordu; çoluk 
çocuğunun mezarlarını ·dolaşmak isteyen biri için de 
olsa, gereğinden çok kasvetliydi bu görünüş. Ne var ki, 
Piepsam'ın ruh dünyasına bir göz atıldığında, bunun 
için ortada yeterince neden vardı. Biraz be�in, öyle mi? 
Sizin gibi keyfi yerinde ve neşeli insanların böyle bir 
şeyi anlaması güç. Biraz mutsuz, öyle mi? Hayatta bi
raz itilip kakılmış, biraz horlanıp aşağılanmış biti mi? 
Yo, doğrusu biraz değil, büyük ölçüde öyle biriydi Piep
sam; hali abartmasız içler acısıydı. 

Bir kez içiyordu, Gottlob Piepsam. Ama bundan 
ileride söz açacağız. İkincisi, karısı ölüp dul ve öksüz 
kalmış, herkes kendisinden yüz çevirmişti, şu dünyada 
onu seven tek kişi yoktu. Kızlık adı Lebzelt olan karısı, 
henüz altı aylık bile denemeyecek bir yavrucağı doğu-
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rurken uçup gitm.lıjti ı:linden; Piepsam'ın üç.üncü ço
cuğuydu bu ve ölü doğmuştu. Ayrıca, öbür iki çocuğu 
da öbür dünyayı . boylamıştı; biri difteriden ölmüştü, 
öbürü ise hiç hasta yatmamış, belki de genel bir zafi
yetten göçüp gitm.lıjti. Bu yetmiyormuş gibi, Piepsam 
çok geçmeden işinden olmuş, çalıştığı yerden yüz kı
zartıcı bir biçimde kovulup kapı dışarı edilmişti, bu da 
onda şimdiye kadar bir türlü karşı koyacak gücü gös
teremediği bir içki tutkusuna yol açmıştı. 

Eskiden de kendisini zaman zaman aşın içkiye ver
mişse de, genellikle bir dereceye kadar buna ·karşı du
rabilmişti. Ama karısı ve çocuklarını kaybedip hayatta 
tutunacak dalı kalmayınca, kötü alışkanlık onu büsbü
tün avucunun içine almış, ruhsal direncini yavaş ya

vaş kmp çökertmişti. Piepsam, bir sigorta şirketinde 
ayda doksan rayş.ınark karşılığı üst kademede bir müs
tensih olarak çalışmıştı. Ne var ki, içkiden kafası ça
lışmadığı zamanlar yapılmayacak hatalar yapmış, tek
rar tekrar uyarılmasına karşın hatalar sürmüş, en so
nunda yaptığı işe güvenilemeyecek biri olarak görev
den el çektirilmişti. 

Bunun Piepsa.m'ın moralini yükseltmediği. tersine 
onu büsbütün çökerttiği açıktır. Çünkü şurası unutul
mamalıdır ki, feiaket denen şey insanda onur bırak
maz - bu gibi konularda biraz bilgi sahibi olmak ne 
de olsa iyidir. Tüyler ürpertici acayip bir durumdur bu; 
insanın kendi kendine ben suçsuzum deyip durmas1 
işe yaramaz, uğradığı felaketten ötürü çoğu zaman in

san kendini küçümser. Kendini küçümsemeyle kötü 
alışkanlık ise, korkunç bir etkileşim içindedir, birbirle
rini besleyip güçlendirir, birbiriyle öylesine işbirliği 
yaparlar ki, dehşete kapılmamak elde değildir. Piep
sam 'da da durum bundan farklı denemezdi. Kendi şah
sına karşı saygı duymadığından içiyor, bütün iyi ni-
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yetlerinin ve kararlarının sürekli yıkılışı özgüven duy
gusunu yiyip bitirdiği için kendine olan saygısı giderek 
azalıyordu. Evinde gardırop içinde zehir sarısı sıvıyla 
dolu bir şişe bulunduruyordu hepi öyle lanet bir sıvı ki, 
ne olur, ne olmaz burada ismini vermek istemiyoruı:. 
Gardırobun önünde wbgott Piepsaın hayli zaman hiç 
yalansız yerlerde sürünüp kıvranmış, dilini ısınp dur
muş, ama sonunda yenik düşmüştü . . .  Hani sizlere bun
ları anlatmaktan hoşlanıyor değiliz, ama nihayet ibret 
alınacak şeylerdir. -

Ve şimdi Lobgott Piepsam gömütlüğün yolunu tut 
muş, siyah bastonunu yere kaka kaka gidiyordu.  F.sen 
meltem burnunun çevresinde oynaşıyor, ama kendisi 
bunu hissetmiyordu. Kaşlarını kaldırmış, kasvetli göz
lerini dikmiş, boş bakışlarla belirsiz bir noktaya ba
kıp durmaktaydı; sefil, yitik bir insandı Piepsam. -
Ansızın bir ses işitip kulak kabarttı, geriden doğru ha
ftf bir hışırtı büyük bir hızla yaklaşıyordu. Arkasına 
dönüp olduğu yerde durdu. Baktı bir bisiklet; üzerine 
şöylece çakıl serpilmiş yolda tekerlekleri gıcırdıyor, ile
riden yıldırım gibi yaklaşıyordu. Ama derken hızını ya
vaşlattı, çünkü Piepsam yolun orta yerinde dikiliyordu. 

Genç biri bisikletin selesi üzeıinde oturmaktaydı. 
bir delikanlı, tasa kaygı nedir bilmeyen, dünyayı gezip 
dolaşmaya çıkmış bir kimse. Hey gidi hey ! Gözü hiç de 
yukarılarda olmayan, bu yeryüzündeki anlı şanlı kişi
ler arasında yer almayı düşünmeyen bir kişi. Pek ahım 
�ahım denemeyecek, yaklaşık iki yüz mark değerinde 
sıradan bir bisiklet vardı altında. Bisiklete atlayıp kent
ten çıkmış, şöyle biraz kırlara açılayım demiş, gıcır gı
cır pedalları çevirerek özgür doğanın kucağına atmıştı 
kendini. Yaşasın ! Alacalı bir gömlek, onun üzerine de 
gri bir ceket giymiş, ayaklarına da sporcular gibi bir 
tozluk geçirmişti, başında ise dünyanın en bitirim kas-
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keti vardı. Bir kasket ki, görülmeye değerdi, kahve
renki damaları içeriyor, . tepesinde bir düğme bulunu
yordu. Kasketin altından fırlayan sarışın koca bir tu
tam saç, alnına düşüyordu. Gözleri maviydi. Sanki ha
yat denilen şeyin ta kendisiymiş gibi ileriden yaklaşı
yor. zil çalıp duruyordu. Ne var ki, Piepsam yoldan 
bir karış bile kenara çekileyim demedi. Oracıkta öyle
ce dikilmiş, bu hayat denilen şeyin kendisini izliyordu .  

Delikanlı, Piepsam'a öfkeyle şöyle bir bakıp · ağır 
ağır yanından geçti, bunun üzerin� Piepsam da yeni
den yürümeye koyuldu. Delikanlı şimdi önü sıra gider
ken, ağır ağır, sözcükleri iyice vurgulayarak : ·«Numa
ra dokuz bin yedi yüz yedi» , diye söylendi. 

Ardından dudaklarını ısırdı, önü sıra bakmaya 
koyuldu, yerden kaldırmadı başını, hayatın somut ör
n eği sayılacak delikanlının gözlerini şaşkınlıkla ken
disine çevirmiş olduğunu hissediyordu. 

Delikanlı başını döndürdü, bir eliyle seleye yapışa
rak iyice yavaşladı. 

«Anlamadım?)l d iye sordu. 
«Numara dokuz bin yedi yüz yedi»,  diye tekrarladı 

Piepsam. ((önemli değil. Sizi ihbar edeceğim.» 
ıı İhbar mı edeceksiniz?» dedi delikanlı, bu kez da

ha çok döndü arkasına ve iyice yavaşladı; öyle ki, gi
donu sağa sola çevirip güçlükle dengesini sağlıyordu. 

«Tabii ihbar edeceğim» , diye cevapladı Piepsam, 
be�, altı adım kadar bir uzaklıktan. 

((Peki neden? ı> diye sordu delikanlı ve bisikletten 
inip olduğu y�rde durdu; pek meraklanmış gibiydi . 

"Neden olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz.» 
uHayır, bilmiyorum.)ı , 
ııAma bilmeniz gerekirdi.ıı 
«Ama bilmiyorum işte» , dedi delikanlı. «Sonra hiç 

de merak ettiğim yok.» Ardından yine bisikletine atla-
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yacak oldu. Asla 18.f altında kalan birine benzemiyor-
du. 

· 

<ıSizi ihbar edeceğim, çünkü bisikletle şosenin üze
rinde değil, gömütlük yolunda gidiyorsunuzı, , dedi Piep
sam. 

«Ama beyefendi! »  dedi delikanlı, öfkeli ve sabır
sız bir gülüşle, yeniden arkasına dönüp olduğu yerde 
durarak. «Yol boyunca uzanan bisiklet izlerini görmü
yor musunuz! . . Herkes bisikletle gidiyor bu yolda! »  

((Orası beni hiç ilgilendirmez» , diye karşılıkta bu-
lundu Piepsam. «Sizi ihbar edeceğim.» , , 

<cAman canım, nasıl isterseniz öyle yapın! »  diye 
sesini yükseltti delikanlı ve yeniden bisikletine atladı. 
Tıpkı bir ata atlar gibi atlayıp bindi bisikletine. Göğsü
nü kabartacak gibi ustaca, başarılı bir binişti, şöyle bir 
kez ayağıyla pedala bastırdı, selenin üzerine çıkıp dim
dik oturdu, ateşli mizacına uygun düşen bir hıza ulaş
mak için pedallere yüklendi. 

«Bisikletle gömütlük yolunda gitmekte diretiyorsu
nuz madem ki, sizi şikayet edeceğim, hiç kuşkunuz 
olmasın» , dedi Piepsam, titreyen sesini yükselterek. 
Ama delikanlı zerrece umursamadı söyleneni, gittikçe 
hızlanarak yoluna devam etti. 

Bu anda Lobgott Piepsam'ın yüzünü görseydiniz, 
ne korkardınız kimbilir! Dudaklarını öylesine birbirine 
bastırmıştı ki, yanakları, hatta kor gibi yanıp duran 
burnu tümüyle yerinden oynamış, çarpılmıştı; pek 
doğal sayılamayacak kadar yukarı kaldırdığı kaşlarının 
altından ç ılgınca bir ifadeyle gözlerini dikmiş, gittikçe 
uzaklaşan bisikletin ardından bakıyordu. Ansızın ileri
ye atıldı, bisikletle arasındaki kısa uzaklığı koşarak ge
ride bıraktı ve sele çantasından bisiklete yapıştı, eliy
le sımsıkı sarıldı çantaya, bisiklete düpedüz asıldı. Du
daklarını canını dişine takarak birbirine bastırmış, se-
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,ni çıkarmadan, gözlerinde vahşi bir ifade, var gücünü 
�.ullanarak bisikleti çekip çekiştiriyor, ileri gitmeye ve 
kencliniı dengede tutmaya çalı.şan delikanlıyı yolundan 
alıkoymaya uğraşıyordu. Piepsam'ı bu durumda gören
ler, sırf kötülük olsun diye mi bisikletliyi yolundan alı
koymak istiyor, yoksa kendini yedeğe aldırmak, arka
dan bisiklete atlayıp delikanlıyla birlikte gitmek, onun 
gibi biraz kırlara açılmak, ışıl ı.şıl pedallerle kendini 
doğanın özgür kucağına atmak gibi bir isteğin tutsağı 
rru olmuştu? Bu konuda kesin bir yargıya varama7.dı. 
Gelgelelim bisiklet, bu Allahın belası zorlu askıntıya 
uzun zaman karşı koyamazdı; durdu, yana yattı ve 
devrildi 

İşte bunun üzerine delikanlı, nezaketi büsbütün 
elden bıraktı. Bir ayağıyla yere basmı.ştı; sağ kolunu 
kaldırıp Bay Piepsam'ın göğsüne öyle bir yumruk in
dirdi ki, Piepsam sendeleyerek birkaç adım geriledi. Ar
dından sesini gözdağı verircesine yükselterek şöyle ko
n� : -

uAnlaşılan kafayı çekmişsiniz rezil herif ! Sizin gi

bi antika birine de rastlamadım doğrusu ! Bir daha be
ni yolumdan alıkoymaya kalktınız mı, gebertirim sizi, 
�.nladınız mı? Kemiklerinizi kırarım! Kafanıza sokun 
·bunu, tamam mı ! »  Delikanlı, böyle söyleyerek arkası
nı döndü, öfkesinden köpürerek kasketini daha bir sı -
kıca başına geçirdi ve tekrar bisikletine atladı . Hayır, 
hiç de liı.f altında kalan biri değildi. Bisiklete binişi de 
yine daha önceki gibi ustalıklıydı. Pedala ayağını koy
duğu gibi tek bir sıçrayışta selenin üzerinde dimdik 
oturuvermiş, bisikleti hemen kontrolüne almıştı. Piep
sam, delikanlının sırtının yavaş yavaş hızlanarak uzak
laştığını gördü. 

Yolun üzerinde dikiliyor, güçlükle soluyor ve göz
lerini dikmiş delikanlının arkasından bakıyordu. Bisik-
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let devrilmeden yol alıyor, üzerindeki sürücüsü bir ka
zaya falan uğramıyor, bisikletinin lastiklerinden biri 
patlamıyor örneğin, yoluna bir taş çıkmıyor, yaylana 
yaylana gömütlük yolunda ilerliyordu. Derken Piepsam 
bağırıp çağırmaya, delikanlıya veriştirmeye başladı. Bir 
bögürme denebilirdi bunun için; Piepsam'ın sesi, in
san sesi olma özelliğini tümüyle yitirmişti. 

cıDurun! Daha fazla gidemezsiniz! »  diye haykırı
yordu delikanlının arkasından. «Bunu yapamazsınız! 
Şosede gidebilirsiniz, gömütlük yolunda değil ! Beni işi
tiyor musunuz? ! İneceksiniz bisikletten, hemen inecek
siniz! Hayret ! Hayret doğrusu ! Sizi ihbar edeceğim! Si
zi dava edeceğim ! Aman Allahım! İnşallah devrilir ka
lırsın yolda, inşallah devrilirsin, züppe, alçak herif! 
Devril de seni ayaklarımın altında ezeyim, çizmemle 
dağıtayım yüzünü, seni mel un külhanbeyi seni! ıı 

Şimdiye kadar görülmüş bir manzara değildi bu 1 
Gömütlük yolunda damarları şişmiş başıyla sövüp sa
yan bir adam, sövüp sayarken hoplayıp zıplayan, tak
lalar atan, ellerini kollarını oynatan ve bir türlü sus
mak bilmeyen biri. Bisiklet artık görünmez olmuş, ama 
Piepsam hala olduğu yerde kıyameti koparıyordu. 

ııYakalayın onu! Bırakmayın, yakalayın! Gömüt
lük yolunda bisikletle gidiyor! İndirin şunu bisiklet
ten, şu mendebur oğlanı in.dirin ! Ah . . .  Ah . . .  seni bir 
ele geçirsem, nasıl derini yüzerdim, seni sersem köpek, 
seni aptal palavracı, seni soytarı, seni cahil züppe seni ! 
Bisikletten ineceksiniz! Hemen ineceksiniz bisikletten! 
Şu keratayı bisiklettenı alaşağı edecek yok mu? ! Gezin
ti ha? Gömütlük yolunda bisikletle gezinti? ! Seni na
mussuz! Seni küsta:h herif ! Seni melun maymun! Mas
mavi gözler ha? Daha başka? Şeytan oysun o gözleri, 
seni cahil, seni cahil, seni cahil züppe! .  . . » 

Piepsam'ın ağzından öyle sözler dökülmeye başla-
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mıştı ki, hani burada tekrarlanacak gibi değil. Öfkesin
den köpürüyor ve çatlak sesiyle en çirkin sözleri ağzına 

- - almaktan geri kalmıyor, giderek daha aY.g"ın hareket
lerde bulunuyordu. Derken ellerinde bir sepet, yanla
rında pinşer cinsi bir köpekle birkaç çocuk şoseden 
doğru geldi, aradaki hendeği geçerek bağırıp çağıran 
Piepsam'ın etrafını aldı ve onun çarpılmış yüzüne me
rakla bakmaya koyuldu. Arka inşaatta çalışıp öğle 
paydoou için işi bırakmış birkaç işçi de aynı şekilde du
rumu merak etmişti; gerek erkek, gerek harç karan 
kadın işçiler, ileriden doğru gelerek kalabalığa karış
tı. Ama Piepsam hara kıyametleri koparıyor, durumu 
gittikçe kötüleşiyordu. Gözü hiç bir şey görmüyor. yum
ruklarını deli gibi havaya kaldırmış, bir o yana, bir bu 
yana sallıyor, hızlı hızlı bacaklarını oynatıyor, kendi 
ekseni etrafında dönüp duruyor, dizlerini büküyor, ava
zı çıktığı kadar bağıracağım diye kendini zorladığın
dan hemen yine bir yay gibi sıçrayıp doğruluyordu. 
Delikanlının arkasından atıp tutmasına bir an bile ara 
vermiyor, kendisine nefes almak için pek zaman bırak- -
mıyordu; bütün o sözleri nerden bulup çıkardığına şaş
mamak elde değildi. Suratı korkunç ölçüde şişmiş, si
lindir şa,pka ensesine kaymış, geniş yakalığı yeleğinden 
dışarı taşmıştı. Bu arada çoktan genel ifadeler kullan
maya, olayla uzaktan yakından ilgisiz sözler ağzından 
dökülmeye başlamıştı. Kendi yaşadığı sefih hayattan 
ve dini kelime dağarcığından alınmış sözlerdi bunlar; 
çirkin bir tonla dile getiriliyor, aralarına aşağılayıcı 
sözler karıştırılıyordu. 

<ıGelin, hepiniz gelin! »  diye kükrüyordu Piepsam. 
"Sizler değil, yalnız sizler değil, siz ötekiler, siız kasket
liler ve :masma.vi gözlüler de gelsin! Gelin de kulakla
rınıza öyle şeyler haykırayım ki, dehşet içinde kalın, 
sizi kendini beğenmiş hergeleler sizi! Sırıtıyorsunuz 
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ha? Omuz silkiyorsunuz demek?. İçiyorum, evet, içi
yorum . . .  Kafayı çekiyor, kör . kütük sarhoş oluyorum! 
Bir diyeceğiniz var mı? Gün ola harman ola, sizi beş 
para etmez zibidiler! Yarın ruzu mahşerde Tanrı hepi
mizi teraziye koyup tartacak . . .  Ah . . .  Ah. . .  İnsandan 
olma Tanrı'nın oğlu bulutların üstünde gelecek, ey si
zi ağzı süt kokan haydutlar ! Ve onun adaleti bu dün
yadaki adalete hiç benzemeyecek ! Sizi tutup zifiri ka
ranlıkların içine atacak, siz şimdi neşe içinde gülüp oy

nayan aşağılık yaratıklar ! Ve orada gülmeyecek, ağla
yacaksınız, hepiniz ve . . . » 

Piepsam'ın çevresinde hayli bir kalabalık toplan
mıştı. Kimileri gülüyor, kimileri kaşlarını çatarak ona 
bakıyordu. İnşaat yerinden daha başka erkek ve kadın 
işçiler sökün etmişti. Şosede giden bir arabacı, araba
sını durdurup aşağı inmiş, kırbacı elinde, aradaki hen
dekten geçerek Piepsam'ın yanına gelmişti. Derken 
adamın biri kolundan tutup sarstı Piepsam'ı, ama bir 
yararı olmadı. Şoseden geçen bir bölük asker, başlarını 
çevirip gülerek Piepsam'a baktı. Derken köpek daha faz
la kendini tutamadı, ön ayaklarını gerip kuyruğunu 
bacaklarının arasına sıkıştırarak Piepsam'ın yüzüne 
doğru havlamaya koyuldu. 

Lobgott Piepsam, bir kez daha olanca gücüyle ba
ğırdı : «Hemen ineceksin, hemen ineceksin bisikletten, 
seni cahil züppe! » Bir koluyla havada geniş bir yarım 
daire çizdi, arkadan yığılıp kaldı yere. Meraklı seyir
cilerin ortasında kara bir yığın halinde uzanıp yattı ; 
ansızın susmuş, sesi çıkmaz olmuştu. Kenarları kıvrık 
silindir şapka başından fırlayıp gitmiş, yerde son bir 
kez havalandıktan sonra o da Piepsam gibi oracığa se
rilip kalmıştı. 

İki duvarcı ustası, yerde hiç kımıldamadan yatan 
Piepsam'ın üzerine eğilmiş, çalışan insanlara özgü o ba-
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bacan ve aklı başında tavırla olay üzerinde konuşma.ya 
başlamışlardı. Derken, içlerinden biri yolu tutmuş, hız
lı hızlı yürüyerek gömen kaybolmuştu. Geridekiler, 
baygın yatan Piepsam'la ilgili olarak bir, iki önleme 
daha başvurmuş, biri bir testiden üzerine biraz su dök
müş, bir diğeri bir şişeden avucuna akıttığı konyakla 
Piepsam'ın şakaklarını ovmuştu. Ama bütün bu çaba
lar bir sonuç vermemişti. 

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekerlek ses
leri duyulmuş, bir arabanın şosede ileriden yaklaştığı 
görülmüştü. Bir ambulans idi bu ve olay yerine gelip 
durdu. Sevimli iki at koşulmuş arabanın sağma ve so

luna kocaman bir kızılhaç resmi çizilmişti. Üzerle
rinde yakışıklı üniformalarla iki görevli arabadan at
ladı, biri kapıyı açıp sedyeyi çıkarmak üzere arabanın 
arkasına dolandı, öbürü fırladığı gibi gömütlük yoluna 
geldi, seyircileri bir kenara itip oradakilerden birinin 
yardımıyla Piepsam'ı sürükleye sürükleye arabanın 
yanına getirdi. Piepsam sedyenin üzerine yatırılıp 
fırına sürülen bir ekmek gibi arabanın içine sürüldü ,  
bunun üzerine kapı kapatılıp üniformalı iki adam ye
niden arabanın üzerine çıkıp oturdu. Her şey büyük 
bir özen gösterilip bir, iki becerikli el hareketiyle tıpkı 
sergilenen bir komedi gibi şip şak yapılıp çıkarılmıştı. 

Derken Lobgott Piepsam'ı alarak yola koyuldu 
araba. 
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T r l s t a n 

İşte <ıEinfried» , sanatoryum! Yapay mağaralar, sar
maşıklarla örtülü yollar ve ağaç kabuklarından küçük 

kameriyelerle donatılmış geniş bir bahçenin ortasında 
ana binası ve ek yapısıyla beyaz boyalı uzanıyor dürn. 
düz, arduvaz kaplı çatılarının gerisinde yumu.şacık ya
rıkları içeren dağlar, çam yeşili ve iri gövdeli, gökyü

züne doğru tırmanıyor. 
Eskiden olduğu gibi şimdi de Dr. Leander yöneti

yor burasını. Mobilyaların içine tıkıştırılan at kılları 

gibi sert ve kıvırcık siyah çatal sakalı, ışıl ışıl parılda
yan kalın gözlük camlarıyla, bilimin sıcaklık ve yumu. 

şaklığından sıyırıp alarak içini sessiz ve hoşgörülü bir 
karamsarlıkla doldurduğu bir adam görünümünü ser
giliyor Dr. Leander; fazla konuşmasına izin vermeyen 
içe kapalı haşin mizacıyla hastalarını, kendi kendileri

ne kurallar koyup koydukları kurallara uyacak gücü 
gösteremeyen, servetlerini getirip elceğizine teslim ede
rek onun disiplin ve otoritesinin desteğiyle bellerini 
doğrultmaya çalışan bu kişileri avucunun içinde tutu
yor. 

Froylayn von Osterloh'ya gelince, yorulmak nedir 
bilmeyen bir özveriyle kahyalığını yapıyor sanatoryu
mun, işleri çekip çeviriyor. Nasıl da hiç durmadan çıkıp 
iniyor merdivenleri, sanatoryumun bir başından öbür 
başına k�turuyor, görülecek şey doğrusu! Mutfak ve 

kilerde onun sözü geçiyor, çamaşır dolaplarının için-
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de sağa sola o tırmanıp uzanıyor, müstahdemlere emir
leri o veriyor, tutumluluk, koruyucu sağlık. ağız tadı 
ve estetik ilkelerinden ayrılmayarak yemekleri o hazır
layıp çıkarıyor sofraya, çılgınlık derecesine varan bir 
titizlik ve uyanıklıkla para işlerini o görüyor ve bu aşı -
n becerikliliğinde, içlerinden hiç biri çıkıp kendisiyle 
bir yastığa baş koymayı akıl etmemiş erkeklerin topu 
na karşı adeta sürekli bir sitem, bir suçlama saklı ya
tıyor. Ne var ki, bir gün gelip Dr. Leander'in eşi Bayan 
Leander olacağı (umudu, lal rengi iki leke halinde hiç 
sönmeden yanıp duruyor yanaklarında. 

Oksijen ve sessiz, sakin hava. Dr. Leander'in ra
kipleri ve onu çekemeyenler ne derse desin, ciğerlerinden 
rahatsız kimseler için, Einfried hararetle salık verile
cek bir yer. Ne var ki, yalnız veremliler değil, her tür
den hastalar, beyler, hanımlar, hatta çocuklar gelip 
kalıyor bu sağlık yurdunda. Dr. Lean.der, tıbbın birbi
rinden değişik dallarındaki başarılı çalışmalarıyla ta
nınmış bir kişidir. Einfried'in sakinleri arasında bele
diye meclisi üyesi Bay Spatz'ın ayrıca kulaklarından 
rahatsız eşi Bayan Spatz gibi mide hastaları, kalbin
den zoru olan baylar ve bayanlar, felçliler, romatizma
lılar ve her çeşit sinir hastaları yer alıyor. Şeker has
tası bir general, sürekli homurdanarak emekli maa
şını yiyip duruyor Einfried'de. Yürürken bacaklarına 
söz geçiremeyip adımlarını hiç de hayra alamet olma
yacak biçimde atan avurtları çökmüş yüzleriyle pek 
çok erkek hasta yine bu sanatoryumdadır. Rahip Höh
lenrauch'ın eşi de yine Einfried'de bulunuyor; şimdiye 
kadar on dokuz ç<Jeuk dünyaya getiren ve bundan böy
le hiç bir şey düşünecek halde olmayan bir kadın, öy· 
leyken huzur denen şeye kavuşmuş değil; bir yıl var 
ki, anlamsız bir tedirginliğin dürtüsüyle özel bakıcısının 
kolunda kaskatı ve suskun, amaçsız ve dehşet verici, 
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sanatoryumu bir uçtan bir uca arşınlayıp duruyor. 
Arada bir, odalarında yatıp ne yeıriek salonuna 

inen, ne toplantı salonuna uğrayan 'ağırlardan' biri 
gözlerini yumuyor dünyaya ve kimsenin, hatta oda 
komşusunun bile haberi olmuyor. Gecenin sessizliğinde 
balmumundan farksız vücudun sahibi sanatoryumdan 
uzaklaştırılıyor ve Einfried'de yaşam, yeni çağın tüm 
olanaklarıyla donatılmış değişik odalarda masajı. 
elektrik: tedavisi, enjeksiyonu, duşu, banyosu, jimnas
tiği, terleme ve inhalasyon kürleriyle akışını sürdürü-
yor. . 

Evet, cıvıl cıvıl bir yaşam göze çarpıyor Einfried'de. 
Sağlık yurdu parlak dönemini yaşıyor. Yeni müşteri
ler gelecek oldu mu, yandaki ek binada kapıcı büyük 
çıngırağı çalarak haber veriyor ; sanatoryumdan ayrı
lan m�terileri ise, Dr. Leander, Froylayrı Osterloh ile 
arabaya kadar geçiriyor, uğurluyor gereği gibi. Ein
fried, şimdiye kadar sinesinde kimleri banndırmadı? 
Hatta şimdi bir yazar da bulunuyor sakinler arasında ; 
acayip. biri; bir maden ya da değerli taşın ismini taşı 
yor ve sanatoryumda felekten gün çalıyor. 

Şunu unutmadan söyleyelim ki,. Dr. Leander'den 
başka bir hekim daha çalışıyor sanatoryumda, haf ü 
vakalarla ilgileniyor, iyileşmesinden umut kesilmiş has
talara bakıyor. Ama adı Müller olan bu hekim, hiç sözü 
edilmeye değmez biridir. 

2 

Ocak ayının başında A. C. Klöterjahn ve Ortakları 
firmasının sahibi tüccar Bay Klöterjahn, eşini alıp 
Einfried'e getirdi. Kaa>ıcı çıngırağı çaldı ve Froylayn 
Osterloh uzaklardan gelmiş beyle hanımefendiyi karşı -
!ayarak zemin kattaki bütün o kibar ve eski sanator-
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yum binası gibi harikulade temiz bir Ampir üslubuyla 
döşenmiş kabul salonuna buyur etti. Hemen ardından 
da Dr. Leander göründü, eğilerek selamladı konuklan 
ve bunu iki taraf için d e  yararlı bir ilk söyleşi izledi. 

Dı.şarıda bahçe hasırla örtülmü.ş tarhları, karla 

kaplanmış yapay mağaraları ve yalnızlığa gömülmüş 
tapınaklarıyla kışsı bir görünüm içinde serilmiş yatı
yor, sanatoryumun iki müstahdemi parmaklıklı bahçe 
kapısının önündeki şosede duran arabadan -sanator
yum binasına kadar arabalar için bir yol yoktu çün
kü- yeni konukların bavullarını taşıyıp getiriyordu. 

Kansını bahçeden geçirirken : <1Ağır ol, Gabriele, 

take care, meleğim, ağzını da kapa! »  demişti Bay Klö· 
terja.hn .  Her ne kadar cctake care*ı> sözünü pekala Al
manca da söyleyebileceği yadsınamasa da, kadını görüp 
bu söze içi titreyerek ve sevecenlikle katılmayacak kim

se olamazdı. 

Beyle hanımefendiyi istasyondan alıp sanatoryuma 
getiren incelik duygusundan yoksun bilinçsiz kaba bir 
adam olan arabacı, eşinin arabadan inmesine yardım 
eden tüccar Klöterjahn'ın gösterdiği aşırı titizlik ve 

özen karşısında adeta ağzı açık bakakalmıştı ; hatta 

denilebilirdi ki, o buz gibi sakin havada terden buram 
buram tüten iki doru at, gözlerini arkaya doğru devi

rip kadının işte öylesine güçlü cazibesi ve narin sevim
liliği karşısında içleri kaygıyla dolup taşarak dikkat 
kesilmiş ve olayı izlemişlerdi. 

Bay Klöterjahn'ın Baltık denizi kıyısından Einfried 
başhekimliğine yolladığı mektupta kesinlikle belirtti
ğine göre, genç kadının zoru nefes borusundandı ve 
Tanrıya şükür ciğerlerinden değildi rahatsızlığı. Ama 

ciğerlerinden de rahatsız olsa, bu yeni hasta, iri kıyım 

• İngilizce : Dikkat et! (Ç.N.). 
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koc.asının yanıbaşında, kavisli çizgilerin yer almadığı 

beyaz cilalı koltukta yumuşacık ve yorgun arkasına 
yaslanarak söyleşiyi izlerkenkinden daha şirin, daha 
soylu, maddeden daha bir soyutlanmış, düşlerde daha 
çok yitik ve dalgın görünemeı.di. 

· 

Ga;terişsiz bir alyanstan başka bir mücevherin 
süslemediği güzelim soluk elleri, koyu renk ağır kumaş 
etekliğin kucak bölgesinde yaptığı katlar, kıvrımlar 

arasında dinleniyordu; gümü.ş grisi, bele sımsıkı otu
ran, dik yakalı, baştan aşağı kadife üzerine işlenmiş 
kabarık duran arabesklerle bir ceket · giymişti, Bayan 
Klöterjahn. Ne var ki, bu ağır ve kalın giysiler, baş
çağızdaki o dile gelmeyen narinliği, tatlılığı ve yorgun
luğu daha bir dokunaklı kılıyor, onu dünyevilikten çe

kip alarak daha şirin bir gfuünümle donatıyordu. En
senin çok altında topuz yapılmı.ş açık kahverengi saç
ları, olduğu gibi arkaya atılmıştı; yalnız sağ şakağın 
biraz ilerisinde, belirgin olarak boyanmı.ş kaş üstünde 
ufacık ve tuhaf bir damarcığın, adeta saydam alnın 

duru saflığında soluk mavi ve hastalıklı dal verdiği 
,qoktaya yakın bir yerde bir saç buklesi, bütünden çö
zülmü.ş sarkıyordu aşağı. Gözün üstündeki mavi da
marcık, ince ovalliğiyle bütün yüzü, insanı tedirgin 
edecek gibi avucu içinde tutuyor, kadın konuşmaya 
başlar başlamaz, hatta yalnızca güldüğü zaman daha 
bir somutlukla öne çıkarak yüz ifadesini biraz zorlan
mLŞlık, hatta çaresizlikle donatıyor, bu da karşısında· 
ki kişiyi belirsiz tasa ve kaygılara sürüklüyordu. Ama 
yine de konuşuyor ve arada gülüyordu, Bayan Klöter
jaıhn. Hafif peçeli sesiyle açıkyürekli ve içtenlikli bir 
edayla konuşuyor, biraz zahmetle bakan, hatta hafif
çecik şaşılığa kayıp uçları burun kökünün iki başında 

koyu gölgeler içinde yatan gözleriyle, ayrıca solgun
luğuna karşın ı.şıl ışıl parıldar izlenimi uyandırıp bu 
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izlenimi dudakların alabildiğine keskin ve belirgin ke
nar çizgilerinden alan o güzelim geniş ağzıyla. gülü
yordu. Ufak ufak da öksürüyordu arada bir. Böyle za
manlar mendilini ağzına tutuyor ve öksürüğü geçtikten 
sonra onu gözden geçiriyordu. 

"Öksürme Gabriel'ciğim ! »  diyordu Bay Klöterjahn . 
ı·Biliyorsun, darling, evde Dr. Hinzpeter kesinlikle ya
sakladı öksürmeni. Hepsi kendini tutacaksın, o kadar. 
meleğim ! •> Ardından : «Söylendiği gibi işte, nefes bo
ruswı , diye tekrarlıyordu. «Doğrusu ilkin akciğer san
mıştım ben ve Allah biliyor ya ödüm kopmuştu. Ama 
akciğer değil işte, ha ha ! Sen baksana bize, biz öyle 
şeylere gelir miyiz, değil mi ama, Gabriel'ciğim? Ha 
ha ! "  

110na ne şüphe ! "  dedi Dr. Leander ve ı.şıl ı.şıl parıl 
dayan gözlük camlarıyla Bay Klöterjahn'a baktı. 

Derken canı kahve çekti Bay Klöterjahn'ın, kahve 
içmek ve üzerine yağ sürülmüş sandviç yemek istedi ;  
kahve derken ııK .. sesini gırtlağının en dip köşesinden 
çıkarışı ve sandviç sözcüğünü söyleyişi öylesine bir so
mutluğu içeriyordu ki, insanın ister istemez iştahı ka
barıyordu. 

Az sonra istedikleri getirilip önüne kondu Bay 
Klöterjahn'ın. Ayrıca, gerek kendisi, gerek eşi Gabriele' 
nin kalacağı odalar hazırlandı ve Bay 'Klöterjahn ile 
eşi bu odalara yerleştirildi. 

Beri yandan, Dr. Müller'i işe karıştırmayarak, Bay 
Klöterjahn'ın eşinin tedavisini bizzat Dr. Leander üst 
lendi .  

3 

Yeni hasta Einfried'de olağanüstü sükse yapmıştı ; 
böylesi durumlara alışık olan Bay Klöterjahn, eşine yö
neltilen bütün iltifatları memnunlukla karşılıyordu. Şe-
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ker hastası general, Bay Klöterjahn'ın eşini ilk gördü
ğünde, homurdanmasına bir süre ara vermeden dura
mamıştı. Sanatoryumdaki avurtları çökmüş beyler, Ba
yan Klöterjahn'm yanından geçerlerken gülümsemiş, 
kendilerini zorlayarak ayaklarına sahip olmaya çalış
mışlardı. Belediye meclisi üyesi Bay Spatz'ın eşi Bayan 
Spatz, yaşça kendisinden küçük Bayan Klöterjahn'la 
hemen ahbap oluvermişti . Evet, Bay Klöterjahn'ın soy
adım taşıyan hasta kadın, Einfried'de sükse yapmıştı 
kuşkusuz. Birkaç haftadır günlerini bu sağlık yurdun
da geçiren bir yazar, değerli taşlardan birinin ismini ta
şıyan bu acayip adam, Bayan Klöterjahn'la ilk kez ko
ridorda karşılaşmıştı; Bayan Klöterjahn önünden ge
çip giderken bayağı beti benzi atmış, durup kendisini 
izlemiş, kadın çoktan gözden kaybolup gitmesine kar
�m. kendisi olduğu yere çivilenmiş gibi hala yerinden 
kımıldama�tı. 

Einfried'e gelişinin üzerinden henüz iki gün geç

meden, sanatoryumun bütün sakinleri, Bayan Klöter
jahn'm yaşam öyküsünü öğrenmiş bulunuyordu. Bre
men'de doğup büyümüştü Bayan Klöterjahn, ki bu da 
zaten konuş.urken bazı sesleri hoş bir biçimde çarpıt

masından anlaşılmaktaydı. Yine Bremen'de iki yıl ön· 
ce tüccar Bay Klöterjahn'ın evlenme önerisini peki 
diyerek kabullenmişti. Ardından kocasının peşine ta
kılınış, Baltık denizi kıyısında kocasının memleketi olan 
kente gelmiş ve yaklaşık on ay önce burada alabildiği
ne çetin ve tehlikeli koşullar altında gerçekleşen bir do
ğum yaparak, insanı hayran bırakacak kadar hayat do
lu nur topu gibi bir oğul ve varisi kocasına armağan et
mişti Ne var ki, o korkulu günlerden sonra bir türlü 
kendini toparlayamamış, zaten kendini toparladığı bir 
zaman hiç olmamıştı. Enikonu bitkin, kendisini ayak
ta tutan gücü kuvveti son derece azalmış olarak lohu-

85 



sa yatağından kalkmasıyla bir öksürük nöbeti sonun
da ağzından kan gelmesi bir olmuştu. Yo yo, öyle fazla 
değil, önemsiz denecek kadar az bir kan. Ama yine de 
böyle bir şeyle karşılaşılmasa iyi olurdu kuşkusuz. 
Ve işin kötü yanı, tatsız olayın kısa süre sonra tekrar
lanmasıydı. Doğru, ilaçlar vardı buna karşı ve aile 
doktoru Bay Hinzpeter de söz konusu ilAçlata başvur
makta gecikmemişti. Hastaya kesinlikle dinlenmesi tav
siye edilmiş, buz parçacıkları yutturulmuş, öksürmesi
ne karşı morfin yapılmış, kalbinin elden geldiğince dü
zen içinde çalışmasına gayret edilmişti. Gelgelelim, has
tanın durumunda bir türlü iyileşme görülmemiş, ço
cuk Anton, oğul Ant.on Klöterjahn, bu nur topu gibi 
bebek akıl almaz bir enerjiyle, kimsenin gözünün yaşı
na bakmadan dünyadaki yerini ele geçirip ona sahip 
çıkarken, genç anne hafif ateşler içinde sessiz sedasız 
yanarak mum gibi eriyip gitmişti adeta. Söylendiğine 
göre, nefes borusundaydı bozukluk ve Dr. Hinzpeter'in 
ağzından çıkan bu söz ilgili kişileri şaşılacak ölçüde 
avutmuş, yüreklere su serpmiş, gönülleri nerdeyse şen
lendirmişti. Evet, akciğer değildi ama, yine de Dr. 
Hinzpeter iyileşme sürecinin çabuklaştırılması amacıy
la hastanın ılıman bir iklimde bir sağlık yurduna yatı
rılmasını sonunda kesinlikle tavsiyeye değer görmüş, 
işin kalan yanını da Einfried sanatoryumuyla yöneti
cisi Dr. Leander'in ünü üstlenmişti. 

İşte böyleydi durum ve bizzat Bay Klöterjahn me
rak eden herkese bunu anlatıyordu; sindirim sistemine 
de para cüzdanı gibi kusur bulunamayacak bir adam 
tavrıyla bağıra çağıra, teklj.fsiz ve keyfi yerinde, Kuzey 
kıyısında yaşayanlar gibi lafı uzatarak, öyleyken hızlı 
bir tempoyla konuşuyor, bu arada ağzını açabildiği ka
dar açıyordu. Kimi söreükler dudaklarının arasından 
öyle bir güçle fırlayıp çıkıyordu ki. her ses küçük bir 
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patlamayı andırıyor ve Bay Klöterjahn her seferinde · 

nefis bir nükteye güler gibi buna gülüyordu. 
Orta boylu, geniş bedenli, iri kıyım ve kısa bacaklı 

biriydi, Bay Klöterjahn; sarışın kirpiklerinin gölgelen
dirdiği bir su gibi berrak mavi gözleri, geniş burun ka · 

natları, ıslak dudaklarla tombul kırmızı bir yüzü ve 
İngilizler gibi favorileri vardı. Ayrıca, İngilizler gibi gi
yinmişti; gidecek başka yer bilmediklerinden kalkıp 
E'infried'e gelmiş bir baba, bir anne ve başlarında mü
rebbiyeleriyle üç şirin çocuktan oluşan bir İngiliz aile
sini sanatoryumda bulmak ve her sabah bu aileyle İn
giliz usulü kahvaltı yapmak kendisini sonsuz bir hazza 
boğmuştu. Bay Klöterjahn güzel yemeklerden genellikle 
hoşlaniyor, tıka basa yiyip içmeyi seviyor, mutfak ve ki
lerin dilinden çok iyi anlıyor, kendi memleketinde eş 
dost arasında verilen ziyafetlerden söz açarak, aynca 
Einfried'de bilinmeyen seçkin yemeklerin nasıl yapıla
cağını tarif ederek sanatoryum sakinlerini güzel güzel 
eğlendiriyordu. Bu arada güler yüzlü bir ifadeyle göz
lerini kısıyor, gırtlaktan gelen hafif şapırtılı seslerin 
eşlik ettiği konuşması, damaksı ve genizsi bir havaya 
bürünüyordu. Bay Klöterjahn, diğer dünya nimetleriy
le de arasının iyi olduğunu daha sanatoryuma geldi
ği akşam kanıtlamış, sağlık yurdunun sakinlerinden 
mesleği yazarlık olan bir bay, kendisini koridorda bir 
oda hizmetçisiyle hayli yakışıksız biçimde şakalaşırken 
görmüş.t.ii; hani eğlenceli küçük bir olaydı hepsi, ama 
bu olay karşısında ilgili yazar, gülünç denecek bir tik
sintiye kapıldığını açığa vuran bir poz takınmıştı. 

Bay Klöterjahn'ın eşine gelince, kocasına yürekten 
bir sevgiyle bağlı olduğu açıktı; kocasının ağzından çı
kan sözlerle bunlara eşlik eden el kol hareketlerini gü
lümseyerek izliyor ve hastaların sağlıklı kişilere karşı 
gösterdiği büyüklenme havası taşıyan bir hoşgörüyle 
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d eğil, kendilerini kendi dünyalarında rahat hissedenle
rin özgüven dolu söz ve

-
davranışlarını ilgi ve kıvançla 

karşılayan iyi niyetli hastaların sevimli tutumuyla ya
pıyordu bunu. 

Bay Klöterjahn, fazla kalmadı Einfried.'de. Kansı
na sanatoryuma kadar eşlik etmiş, ama aradan bir haf
ta geçip onun gereği gibi bakılacak bir yerde ve güveni
l i r  ellerde bulunduğunu anladıktan sonra, sağlık . yur
dunda daha çok oyalanmak istememişti. Kendi 'Tli bek
leyen aynı derecede önemli daha ba.Şka işleri va . , gün
den güne serpilip gelişen bir oğul, yine güne.cm güne 
iyiye giden işler onu geldiği yere dönmeye çağırıyor, 
karısını en a lasından bir bakımın nimetinden yararlan
mak üzere sanatoryumda bırakıp yola çıkmaya zorlu
yord u .  

4 

Birkaç haftadır Einfried'de kalan yazarın Spinell 
idi adı, Detlev Spinell'di ve acayip birine benziyordu. 

Otuzların başında uzun boylu esmer birini canlan
dırın hayalinizde, şakaklarda gözden kaçmayacak gibi 
kırlaşmaya başlamış saçlar, ama sakal izine rastlanma
yıp biraz şiş duran beyaz bir yüz. Ve tıraşlı değildi yüz, 
yoksa anlaşılırdı. Yer yer yumuşak, belli belirsiz, yeni 
yetmemsi tek tük ayva tüyleriyle örtülmüştü. Bu da 
�te tuhaf bir izlenim bırakıyordu· insanda. Kahverengi 
ceylan gözlerin ışıl ışıl bakışı bir yumuşaklığı içeriyor
du;  burun basık ve fazla etliydi. Ayrıca, Bay Spinell'in 
Romalılar gibi dışa kıvrık ve gözenekli bir üst dudağı 
bulunuyordu, kocaman çürük dişleri vardı, ayakları sey
rek rastlanır bir büyüklükteydi. Sanatoryumun bacak
larına SÖZ geçiremeyen O sakinlerinden biri, alaycı ve 
şakacı bir bay, kendisine «kokuşmuş bebek» lakabını 
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takmıştı. Ne var ki, kötü niyetle uydurulmuş, pek yerin
de denemeyecek bir isimdi bu. -- Bay Spinell iyi giyi
niyor ve giyim kuşamında modaya uyuyor, sırtında 
uzun, siyah bir ceket ve renkli benekleri içeren bir ye
lekle ortalarda dolaşıp duruyordu. 

Onun bununla pek konuşup görüşen biri değildi, 
Bay Spinell; sanatoryumda kimseyle ahbaplık ettiği 
yoktu. Ancak, kimi vakit hoş sohbet, sevecen ve coşkulu 
birine dönüşüyordu, bu da estetik duygular içinde ya
şadığı, güz.el bir nesnenin manzarasının, iki renk arasın
daki hoş bir uyumun, biçiminde soyluluk yatan bir va
zonun, batan güneşin ışıklarına gömülmüş bir tepenin 
kendisini sınırsız bir hayranlığa sürüklediği zamanlar
da karşılaşılan bir durumda çokluk. Böyle zamanlarda 
başını yana yatırıp omuzlarını kaldırıyor, parmaklarını 
aralayıp burnunu kıvırıyor, dudaklarını büz.erek : «Aman 
ne güzel ! »  diye söyleniyordu. ııTanrım! Şu güzelliğe ba
kın bir! »  Söz konusu anlarda Bay Spinell, ister erkek, 
ister kadın, sanatoryumdaki o kibar ve seçkin kişilerin 
doğrusu boyunlarına coşkuyla sarılabilirdi. 

Kendi yazdığı bir kitap, odasına giren herkesin gö
züne çarpacak gibi masanın üzerinde duruyordu. Orta 
büyüklükte bir romandı bu; kapağı insanın ne diyece
ğini bilemediği bir resimle donatılmış, her biri Gotik ka
tedrale benzeyen harflerle kahve filtre etmekte kulla
nılan bir tür kağıda basılmıştı. Froylayn Osterloh, boş 
bir vaktinde romanı okumuş, pek ıışeytanca» bulmuş
tu ve «şeytanca» sözcüğü, Froylayn Osterloh'nun «pek 
sıkıcııı sözünü bir başka türlü dile getirmekte başvurdu
ğu deyimdi. Romanın konusu, sosyetik hanımların seç
kin eşyalarla bezenmiş, yerlere Goblen halıları yayılmış, 
antika mobilyalar, değerli porselenler, paha biçilmez ku
maşlar ve türlü türlü değerli öteberilerle tıka basa dol
durulmuş şehvet kokan odalaı:ında geçiyordu.  İlgili nes-
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neler alabildiğine bir şevkle anlatılıyor, bu arada sanki 
Bay Spinell'in burnunu sürekli kıvırıp durduğu görülü
yor, «Ne güzel! Amaıı Tanrım, şu güzelliğe bakın! »  de
diği işitilir gibi oluyordu. Beri yandan, onun bu tek r0-
man dışında daha başkalarını yazmayışına şaşmamak 
elde değildi; çünkü öyle anlaşılıyordu ki, Bay Spinell 
kendini vererek, coşkuyla kaleme alıyordu yazdıklarını. 
Günrün: büyük bölümünü odasında yazıp çizerek geçiri
yor, sağa sola alışılmışın üstünde çok mektup yolluyor
du. Günde hemen bir, iki mektup. Ne var ki, kendisinin 
son derece seyrek mektup alması sanatoryumda dik
kati çekiyor, herkesi yadırgatıp eğlendiriyordu. 

5 

Sofrada Bay Klöterjahn'ın eşinin karşısında oturu
yordu, Bay Spinell. Bay ve Bayan Klöterjaıhn Einfried' 
deki ilk sofraya oturuşlarında, Bay Spinell ek binanın 
zemin kattaki yemek salonuna her zamankinden biraz 
geç gelmi.ş, yumuşak bir sesle orada.kileri topluca se
lamlayarak sofradaki yerini almış, bunun üzerine Dr. 
Leander kendisini sanatoryumun yeni konuklarına 
pek seremoniye kaçmadan tanıtriııştı. Bay Spinell, k0-
nukların önünde eğilmiş, kollarının daracık yenlerin
den dışarı ta.şan o iri, beyaz ve zayıf elleriyle çatal ve 
bıçağı pek yapmacık biçimde sağa sola oynatarak, bes
belli biraz alıklaşmış durumda yemeğini yemeye koyul
muştu. Ne var ki, ardından sıkılganlığı geçmiş, serin
kanlı bakışlarla bir Bay Klöterjahn'a, bir eşine bakıp 
durmuştu sürekli. Beri yandan, Bay Klöterjahn da sa
natoryuma ve Einfried'in havasına ilişkin olarak ken
disine kimi sorular yöneltmiş, o sevimliliğiyle Bayan 
Klöterjahn'ın da bir iki sözcük eklediği sorulan Bay 
Spinell nazik bir edayla cevaplamıştı. Yumuşacık ve pek 
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tatlıydı sesi; gelgelelim, dişleri dilinin serbestçe devi
nimini engelliyormuş gibi biraz tutuk konuşuyor, söz
cükleri ağzından höpürdeterek çıkanyordu. 

Derken sofradan kalkılıp oturma odasına geçilmiş, 
burada Dr. I.eander'in özet olarak yeniı konuklara afi
yet olsun! Sözlerini yöneltmesi ürerine, Bay Klöterjahn' 
ın eşi, yemekte karşısında oturan bay kimin nesidir, öğ
renmek istemişti. 

«İsmi neydi beyin?» diye sormuştu. «Spinelli mi? 
Doğrusu iyi anlayamadım.» 

uSpinell, Spinelli değil,. hanımefendi! Hayır, İtalyan 
değil; bildiğim kadar yalnızca Lemberg'li.» 

Oradan Bay Klöterjahn atılmıştı bunun üzerine : 
uNe demiştiniz? Yazar mı?» Elleri rahat İngiliz panto
lonunun ceplerinde, Dr. Leander'e kulak vermiş, onun 
söylediklerini dinlerken, kimi insanlann yaptığı gibi ağ
zını açmıştı. 

«Şey, bilmiyorum! Yazıp çiziyor işte !»  diye cevap
lamıştı Dr. Leander. «Sanırım bir kitap yayınlamış, bir 
çeşit roman, gerçekten bilmiyorum hani . . .  » 

Bu tekrarlanan «Bilmiyorum! »  sözü, Dr. Leand.er'in 
yazar Spinell'e pek önem vermediğini ve kendisi için 
hiç bir sorumluluğu üstlenmeye niyetli olmadığını gÖSl
teriyordu. 

«Doğrusu çok ilginç ! »  dedi Bay Klöterjahn'ın eşi. 
«Şimdiye kadar bir yazarla hiç karşılaşmamıştım.» 

«Haklısınızıı , diye oova.pladı Dr. Leander, nazik. 
"Söylendiğine göre, belli bir ün yapmış kendisine.» 

Ve hepsi bu kadarla kalmış, yazar Spinell üzerinde 
daha fazla bir konuşma; geçmemişti. 

Derken kalkıp odalarına çekilmişti yeni konuklar. 
Dr. Leander de salondan tam ayrılmak üzereydi ki, bu 
kez Bay Spinell kendisini alıkoymuş, yeni konuklarla ll
g�li bilgi edinmek istemişti. 
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ııNeydi bu bey ile hanımefendinin ismi? » diye sor
muştu. «Sofrada söylenen isimden bir şey anlamadım 
da.» 

Dr. Leander : <cKlöterjahn» , diye cevap verip yürü
meye davranmıştı. 

ı<Adamın ismi.?ı> diye sormuştu bu kez, Bay Spinell.  
nBeyle hanımefendinin ismi Klöterjahn ! »  demişti 

Dr. Leander ve Bay Spinell'i oracıkta bırakıp savuşmuş
tu. Yazar Spinell'e doğrusu pek önem verdiği yoktu . 

6 

Bay Klöterjahn dönmüş müydü memleketine? An
latımız.da buraya kadar gelmiş miydik? Evet, Bay Klö
terjahn yine Baltık denizinin kıyısında günlerini geçi
riyor, işlerinin peşinde koşuyor, oğlu Anton'la, annesini 
pek çok acıya boğup nefes borusunda küçük bir hasara 
yol açan bu cıvıl cıvıl arsız yaratıkla ilgileniyordu. 
Oğlanın annesi, bu genç kadın ise Einfried'de kalmış ve -
belediye meclisi üyesi Bay Spatz'm eşi Bayan Spatz'la 
dostluk kurmuştu. Ama bu, Bayan Klöterjahn'ın sana
toryumun öbür sakinleriyle güzel güzel ahbaplık etmek
ten alıkoymamıştı; örneğin Bay Spinell de ilgili ki
şiler arasındaydı. Bay Spinell, herkesi şaşırtarak 
(çünkü şimdiye kadar kimseye pek sokulmamıştı sana

toryumda) başından beri Bayan Klöterjahn'a alabildi
ğine bir teslimiyet ve lutufkarlıkla bağlanmış, Bayan 
Klöterjahn da sıkı bir düzen ve disiplin içinde geçen 
günlerinden artakalan boş saatlerde Bay Spinell'le söy
leşilerde bulunmaktan zevk duymuştu. 

Bay Spinell, Bayan Klöterjahn'a alabildiğine bü
yük bir kollayış ve saygıyla yaklaşıyor, onunla konu
şuırken sesini hep titizlikle kısıyor, bu yüzden de bele
diye meclisi üyesinin kulaklarından rahatsız eşi Bayan 
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Spatz, Bay Spinell'in ağzından çıkan sözlerden çokluk 
tek kelime anlamıyordu. Bay Spinell, Bayan Klöter
jahn'ın, yüzünde bir gülümseme, nazlı nazlı oturm� 
arkasına yaslandığı koltuğa kocaman ayaklarının ucu
na basarak sokuluyor, koltuğun iki adım ötesinde du
ruyor, bir bacağını geride tutup belden yukarısını öne 
doğru eğiyor, söreükleri höpürdeten o biraz tutuk ko
nuşmasıyla usulcacık ve iSrarlı, Bayan Klöterjahn'ın • 

yüzünde bir yorgunluk ifadesi kendini belli eder etmez 
hemen geriye çekilip gözden kaybolmaya hazır, konuş.
maya başlıyordu. Ne var ki, Bayan Klöterjahn sıkılmı
yordu hiç; Bay Spinell'i kendisiyle Bayan Spatz'ın ya
nında oturmaya davet ediyor, Yönelttiği gelişigüzel so
rulara onun verdiği cevapları dinliyordu ;  çünkü Bay 
Spinell'den bazan öyle eğlenceli ve ilginç cevaplar alı
yordu ki, Bayan Klöterjahn'ın o zamana kadar hiç işit
mediği şeylerdi hepsi. 

«Neden acaba Einfried'desiniz, Bay Spinell?ıı diye 
sormuştu birinde Bayan Klöterjahn. "Nasıl bir tedavi 
görüyorsunuz burada? ıı 

<ıTedavi mi? Biraz elektrik tedavisi, o kadar. Yo, 
sözü edilmeye değecek bir şey değil. Peki, size açıkla
yayım hanımefendi, neden Einfried'deyim. Sessiz bir yer 
burası, onun için.ıı 

«Ya?ıı diye cevap vermişti Bayan Klöterjahn. Çe
nesini avucuna dayamış, tıpkı bir şey söylemek isteyen 
bir çocuk gibi dikkat kesilerek yüzünü Bay Spinell'e 
döndürmüştü. 

«Evet, hanımefendi !  Einfried eşsiz bir yer bu ba
kımdan. İşittiğime göre, eskiden bir saraymış ve yaz
lık olarak kullanılıyormuş. Ek bina sonradan inşa edil
miş, ama asıl binanın kendisi eski ve orijinal bir yapı. 
Kimi zamanlar oluyor işte, bu şahane yere gelmeden 
duramıyorum, ille gelip biraz dinleneceğim burada. tn-
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sanda şehvet duygularını gıcıklayan yumuşacık ve ra
hat mobilyalar arasında bulunmak ayrı, öyle kavisli 
çizgiler içermeyenı masalar, koltuklar ve zevkli piller
le donatılmış perdeler arasında bulunmak ayn şey kuş
kusuz. Bu aydınlık ve sertlik, bu soğuk ve buruk yalın
lık, bu kendini geride tutan katılık beni: daha: bir da
yanıklı kılıyor, vakur biri yapıyor, hanımefendi; sürek
li olınası durumunda içini temizliyor insanın, yeniden 
toparlanmasını sağlıyor, moral bakımdan yüceltiyor 
beni, hiç kuşkusuz . . .  » 

«Evet, ilginç doğrusu» , dedi Bayan Klöterjahn. 
«Biraz gayret edince, ne demek istediğinizi anlar gibi 
oluyorum.» 

Bay Spinell, söylediklerini anlamak için çaba har
camaya değmeyeceğini belirtince, her ikisi birden gül
dü. Belediye meclisi üyesinin eşi Bayan Spatz da gül
meden duramadı, Bay Spinell'in dediklerini Uginç bul
du, ama anladığını tla söylemedi bunları. 

Salon geniş ve güzeldi. Bitişikteki bilardo oyna-
. nan odanın beyaz boyalı yüksek kapısı ardına kadar 
39lmış . duruyor, salonda bacaklarına söz geçiremeyen 
baylar ve sanatoryumun daha başka sakinleri eğleni
yordu. Ayrıca, bir cam kapıdan geniş terasla bahçe 
görülmekteydi. Kapının yanıbaşında ise bir piyano du
ruyordu. Salonda üzerine yeŞil örtü yayılmış bir de oyun 

masası vardı ve masada şeker hastası general birkaç 
bayla oturmuş vist* oynuyordu. Salondaki hanımların 
ise kimi bir �Y okuyor, kimi bir el işiyle oyalanıyordu. 
Demir döküm bir soba ısıtmaktaydı salonu, ama için
de kor gibi kırmızı kağıtlara sarılmış sözde kömürlerin 
yer aldığı şömine karşısında: oturup sohbet edilecek 
raıhat yerler bulunmaktaydı. 

* Bir iskambil oyunu (Ç.N.). 
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«Anlaşılan siz sabahlan erken kalkıyorsunuz, Bay 
·Spinell?» dedi Bayan Klöterjahn. ccSizi tesadüfen iki, 
üç defa sabah saat sekizde sanatoryumdan çıkıp gider
ken gördüm.)) 

ccErken mi dediniz? Duruma göre, hanımefendi, du
ruma göre! Doğrusunu isterseniz, erken kalkmamın ne
deni, gündüz geç saatlere kadar uyuduğum içindir.» 

«Ama bunu açıklamalısınız bana, Bay Spinell! » 
- Belediye meclisi üyesinin eşi Bayan Spatz da aynı 
görü�teydi. 

«Şey . . . erken kalkan biriyseniz, sanırım erken kallc
mak zorunda değilsinizdir. Vicdan diyeceğim, hanım
efendi, vicdanla şakaya gelmiyor hiç ! Ben ve benim 
gibiler, bütün ömrümüz boyu vicdan denilen şeyle ce
belleşip dururuz, onu yanıltıp oyuna getiırmeye, onu 

küçük doyumlarla başmuman savmaya çalışmaktan 
göz açamayız. Hiç bir işe yaramaz kimseleriz anlaya

cağınız; ben ve benim gibiler; kendimize olumlu bir 
gözle baktığımız hepsi üç beş saati çıkın, bütün zaman 
hiç bir işe yaramadığımızın bilinciyle dolanıp durur, 
bu yüzden hasta düşeriz. Yararlı şeylerden nefret eder, 
yararlı şeylerin bayağı ve çirkin olduğunu bilir, dola
yısıyla bu gerçeği, insanın . mutlaka gereksinme duy
duğu gerçekler gibi savunuruz. Ama yine de bir vic
dan rahatsızlığı öylesine kemirip durur içimizi. bizi öy
lesine yer bitirir ki, sağlam bir yerimizin kaldığı söy
lenemez artık. Bu yetmiyormuş gibi, bütün içsel var

oluş biçirr.imiz, tiünya görüşümüz, çalışma tarzımız kor
kunç derecede sağlığa aykırı, yıkıcı ve yıpratıcı biır etki 
yapar üzerimizde, bu da beri yandan işi kötüleştirir. Du
rumu hafifletecek hiç bir yatıştırıcı ilaç da yoktur orta
da, bunlar da olmadı mı, kısaca dayanılacak gibi değil
dir. örneğin, yaşam biçimimizde belli bir düzene uy
mak, sağlığın korunmasına yönelik sert önlemlere · ·uaıj.. 
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vurmak, aramızdan bazıları için zorunlu bir şeydir. Er
ken kalkmak, erken kalkıp soğuk bir duş almak, dışarı 
çıkıp karlar içinde dol�mak, belki bir saat için kendi 
kendimi7.den memnunluk duymamızı sağlar. Hani na
sılsam öyle davransaydım, inanınız bana, ikindiye ka
dar çıkınaroını yataktan. Erken kalkmam, doğrusu ri
yakarlıktan başka bir şeyle açıklanamaz.» 

((Yo, yo, ned· •yle olacakmış, Bay Spinell ! Bana 
sorarsanız, nefsiı. :nmektir bu, öyle değil mi Bayan 
Spatz?» - Evet, belediye meclisi üyesinin eşi bayan 
Spatz da aynı görüşteydi. 

((İster riyak8:rlık deyin, ister nefsini yenme, hanım
efendi! Hangi .sö7.cüğü yeğlerseniz artık. Beni öylesine 
kaıhredip duran bir açıkyürekliliğim var ki . . .  » 

"Tamam işte. Kendinizi fazla üzüntüye soktuğunu
za kuşkıU yok.» 

<ıEvet, hanımefendi, fazla üzüntüye sokuyorum ken
di.mi.» 

- Güzel hava sürüyordu. R�arsız ve aydınlık 
bir don havası içinde, göz kamaştırıcı parlak mavimsi 
gölgelere bürünmüş, beyaz, katı ve temiz, uzan
mış yatıyordu çevre; dağlar, sanatoryum binası ve bah-

• çe uzanmış yatıyor, pınl pırıl sayısız nesnelerin, ışıl ışıl 
kristallerin horo teper göründüğü nazlı ve narin mavi
likte bir gökyüzü, bu sayılanların tümü üzerinde leke
siz bir kubbe oluşturuyordu. Bay Klöterjahn'ın eşinin 
durumu için oldukça iyi denebilirdi; ateşlenmiyor, he
men hiç öksürmüyor ve fazla bir iştahsızlık gösterme
den yiyip içiyor, verilen direktife uyarak güneşli don 
havasında sık sık terasa çıkıp oturuyordu. Baştan tır
nağa battaniyelere ve kürklere sarınmış, karda oturu
yor, nefes borusu hesabına yararlı bir iş yapmış olmak 
için' temiz, buzsu havayı umutla .soluyordu. Gözleri ba
zan Bay Spinell'e ilişiyor, onun da kalın giysilere bü-

96 



rünmüş, ayaklarını alabildiğine büyük gösteren içi puf
Ionlu ayakkabılarla bahçede gezindiğini görüyordu. Bay 
Spinell, yeri yoklayan adımlar atıp kollarını belli bir 
temkin ve katı bir zarafeti açığa vurur gibi tutarak kar
lar içinde yürüyor, terasa yaklaştığında Bayan Klöter
jahn'ı saygıyla selamlıyor, ardından merdivenin birkaç 
basamağını çıkıp onunla küçük bir, söyleşiye koyulu
yordu : 

«Bu sabah gezintiye çıktığım.da güzel bir kadın 
gördüm, hanımefendi. Tannın, ne kadar da güzel bir 
kadındı ! »  diyerek ba�ını yana yatırıyor, ellerini ileriye 
uzatıp parmaklarını açıyordu. 

«Sahi mi, Bay Spinell? Anlatsanıza bakayım. nasıl 
bir kadınmış bu?l> 

diayır, anlatamam. Yoksa ona ilişkin yanlış bir 
imaj uyandırırım sime. önünden geçerken sadece göz 
ucuyla bir baktım kendisine. Gerçekte onu görd\.,m di
yemem. Ama bende bıraktığı silik imaj, hayat gücümü 
uyararak güzel bir kadmm görüntüsüyle yanından uzak
laşmamı sağladı. Tannın, ne güzel bir kadın! »  

Bay Klöterjahn'ın eşi güldü. «Siz gü7.el kadınlara 
böyle mi bakarsınız, Bay Spinell?» 

oEvet, hanımefendi! Gözlerimi dikip onların yü
züne kaba ve gerçeğe s usamı.ş  biri gibi bakmaktan ve 
kendileriyle ilgili olarak iıatalı gerçek bir izlenim edin
mekten daha iyidir böylesL» 

«Gerçeğe susamışlık . . .  Ne acayip bir söz! Tam bir 
yazarın ağzına göre, Bay Spinell! Ama beni etkilediğini 
de söylemek isterim doğrusu. Benim biraz sezinlediğim 
kimi şeyler saklı bu sözie, bağımsız, öı.gürce bir şey, 
yeryüzünde varolan en saygıya değer bir nesne, saygı
değerliğin kendisi olan gerçek'ten bile saygıyı esirge
yen bir şey saklı. . .  Sonra, elle tutulup göde. görülenin 
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dışında bir şeyin, narin bir şeyin saklı yattığını da an
lamıyor değilim ilgili sözde. »  

Sesi ansızın tuhaf bir sevinçle titreşerek: 1<Ben yal
nız bir yüz biliyorum» , dedi Bay Spinell ;  ardından yum
ruk yapılmış ellerini omuzlarına götürdü, çürük dişleri
ni göstererek yapmacık bir gülüşle güldü. cıBen yalnız 
bir yüz biliyorum, hayal gücüme dayanarak gerçekliğin
de düzeltmelere başvurmakla günah işlemiş olacağım bir 
yüz� Seyredeceğim, gözlerimi üzerinden bir yere ayırma
yacağını, dakikalar, saatler değil, bütün bir ömür boyu 
bakışlarımla kucaklayacağım, içinde yitip gideceğim, bu 
dünyayla ilgili ne varsa, hepsini aklımdan silip atabile
ceğim bir yüz . . .  " 

(<öyle, öyle, Bay Spinell! Yalnız şu Froylayn Oster
loh'un kepçe kulakları olmasa! ıı 

Bunun üzerine Bay Spinell sustu ve Bay Klöter
jahn'ın eşinin önünde nerdeyse yerlere kadar eğildi. Be
lini tekrar doğrultur doğrultmaz, gözleri şaşkınlık ve 
acı karışımı bir ifadeyle, Bayan Klöterjahn'ın adeta say
dam alnının duruluğunda, soluk mavi ve hastalıklı, pek 
çok dala ayrı lan o küçük ve tuhaf damarcığa takıldı. 

7 

Antika bir adam, görülmemiş derecede antika bir 
adam şu Bay Spinell ! Bay Klöterjahn'ın eşi bazan Bay 
Spinell'le ilgili düşüncelere dalıyordu, çünkü düşünme
ye ayıracak pek çok vakti vardı . Hava değişiminin olum-
1 u etkisi kaybolmaya mı yüz tutmuştu, yoksa daha baş
ka zararlı bir şey etkisini üzerinde hissettirmeye mi baş
lamıştı, nedense sağlık durumunun eskisi kadar iyi ol
duğu söylenemezdi, nefes borusunun hali hiç de iç açıcı 
değildi ;  Bayan Klöterjahn güçsüz ve yorgun hissediyor
du kendini, iştahtan kesilmişti, sık sık da ateşleniyordu, 
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Dr. Leander kesinlikle dinlenip fazla hareket etmemesi
n'i, kendini kollamasını salık vermişti.' Bayan Klöterjalın . 
yatakta yatmadığı zamanlar belediye meclisi üyesinin 
eşi Bayan Spatz'la oturuyor, pek kalkmıyor yerinden , 
kucağında hiç el sürmediği bir örgü, kafasından şu ya 
da bu düşünceyi geçirip duruyordu. 

Evet, antika bir adam olan Bay Spinell, Bayan Klö
terjahn'ı düşündürüyordu;  işin ilginç yanı, düşüncelerin 
yalnız Bay Spinell'in şahsıyla değil, aynı zamanda Ba· 
yan Klöterjahn'm kendisiyle ilgili olmasıydı; nasılsa 
Bay Spinell , onda kendi varlığı konusunda tuhaf bir me
rak, o zamana kadar hiç bilmediği bir ilgi uyandırmıştı. 
Günlerden bir gün bir söyleşi sırasında şöyle demişti .  
Bay Spinell : 

«Yo yo, hepsi de bilmece dolu şu kadınların. Yeni 

bir şey değildir yaptığınız. ama yine de karşılarında di

kilip şaşkm şaşkın onlara bakıp durmaktan kendinizi 
alamıyorsunuz. Bir kadın görüyorsunuz, harika bir şey, 

bir melek, bir peri, masalsı bir düş. Ne yapıyor peki? 

Gidiyor, bir panayır pehlivanının ya da bir kasabın 
eline teslim ediyor kendini .  Bakıyorsunuz herifin kolu

na girmiş geliyor ileriden, hatta belki başını adamın 

omuzuna yaslanmıştır, bir taraftan da sinsi sinsi çev
resine bakınıyor, şöyle söylemek istiyor adeta : Evet, bu 
gördüğünüz manzara kaqısında kafa patlatın bakalım ! 

Ve biz de kafa patlatıp duruyoruz. » 
Bay Spinell'in ilgili sözleri, Bay Klöterjahn'ın eşi

nin ikide bir kafasını kurcalamıştı . 
Bir başka gün de Bayan Spatz'ı hayrete sürükle 

yen şu konuşma geçmişti Bay Spinell' le Bayan Klöter
jahn arasında : 

«Acaba sorabilir miyim, hanımefendi, biraz fazla 
merak etmiş gibi olacağım ama, soyadın ız nedir, yani 
gerçek soyadınız? ıı 
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uBiliyorsunuz, Klöterjahn, Bay Spinell.ıı 
«Hım. - Biliyorum, evet. Daha doğrusu, sevmiyor, 

yadsıyorum bu soyadım. Benim bilmek istediğim, tabii 
sizin soyadınız, sizin kızlık soyadınız. Size Bayan Klö
terjahn demeye kalkacak kişinin kırbaçlanmayı haket
tiğini, sanırım elinizi vicdanınıza koyup kabul edersiniz, 
hanımefendi.  ıı 

Bu sözleri işitince, Bay Klöterjahn'ın eşi öylesine 
yürekten gülmüştü ki, kaşının üzerindeki o mavi da
marcık korkutucu bir belirginlikle öne çıkmış ve narin, 
tatlı yüzünü enikonu tasalandırıcı bir zorlanmışlık ve 
sıkıntı ifadesiyle donatmıştı. 

«Hayır! Allah korusun, Bay Spinell! Kırbaçlanmak 
mı? Klöterjahn soyadını bu kadar korkunç mu bulu
yorsunuz?» 

ccEvet, hanımefendi !  İlk duyduğum andan beri bu 
soyadından bütün kalbimle nefret ediyorum. Komik ve 
insanı deli edecek kadar çirkin bir ad. Sürüp gelen bir 
adeti, eşiniz beyefendinin soyadım sizin de taşımanızı 
isteyecek kadar ileri götürmek bir barbarlık, bir alçak
lık bence.ıı 

ııPeki, ya F.ckof? F.ckof daha mı güzel sizce? Ba
bamın soyadı yani?» 

«Bakın, gördünüz mü! F.ckof, hiç Klöterjahn'a ben
ziyor mu? Hatta büyük bir oyuncu vardı, onun soyadı 
da Eckof idi. Eckora söz yok doğrusu. - Ama babamın 
soyadı dediniz sadece. Anneniz hanımefendi. . .  » 

ııAnnem ben daha küçükken öldü.» 
«Ya? - Bana kendinizden biraz daha fazla bahseder 

misiniz lütfen? Sizi yoracaksa, kalsın tabii. O zaman 
dinlenmenize bakın, ben size geçen günkü gibi yine Pa
ris'ten anlatının. Ama çok yavaş konuşabilirsiniz her
halde? Evet, fısıldayarak konuşmanız her şeyi daha da 
güzelleştirecektir. Bremen'de mi doğmuştunuz?» Ve Bay 

100 



Spinell, bu soruyu, sanki Bremen eşi bulunmaz bir yer
miş, dile gelmez serüvenleri ve suskun güzellikleri sine
sinde banndıran, içinde doğmuş olmanın insanı gizem
sel bir yücelikle donattığı bir kentmiş gibi saygılı ve çok 
şey anlatan bir ifadeyle, söwükleri pek vurgulamaksı
zın yöneltmişti Bayan Klöterjahn'a. 

«Evet, düşünün bir ! "  dedi Bay Klöterjahn'ın eşi. 
uBremen'liylın.ıı 

Bay Spinell, düşüncelere dalmış : «Bir ara Bremen' 
de bulunmu.ştumıı , diye cevapladı. 

«Olamaz! Bremen'de bulundunuz demek? Hay Al
lah! Sizin, Bay Spinell, Tunus'la Spitzbergen arasında 
sanırım görmediğiniz yer kalmamış! »  

((Evet, bir ara Bremen'de bulunmuştum» , diye tek· 
rarladı Bay Spinell. «Bir akşam, kısa süre, birkaç saat. 
Anımsadığıma göre, eski ve dar bir sokak olacaktı, iki 
yanındaki binaların dik çatılan üzerinden ay görülüyor· 
du, yana yatmış, tuhaf bir duruşu vardı. Sonra bir ta· 
vernaya uğradım, yerin altında bir yerdeydi, içerisi şa

rap ve küf kokuyordu. Anısı bileğime işledi iyice.» 
((Ya? Neredeydi bu taverna acaba? - Evet işte. böy

le dik çatılı gri evlerin birinde, çın çın öten holü ve be· 
yaz 18.! � sofasıyla eski bir tüccar evinde doğdum ben. ıı 

ıı .. ..a.banız beyefendi bir tüccar demek ki?ıı diye sor
du Bay Spinell, biraz duraksayarak. 

«Evet. Ama bunun dışında, hatta bundan daha çok 
bir sanatçıdır o.ıı 

· 

«Bak sen ! Bak sen ! Sanatın hangi koluyla ilgileni
yor acaba?n 

ııKeman çalıyor. Ama bu söZ, pek fazla bir şey an
latmaz tabii. Nasıl çalıyor, ona bakın siz ! Ne zaman 
biraz bir şey çalsa da dinlesem, yaşlar dolar gözüme, 
yakıp kavurur gOOlerimi, ba.şka hiç bir şeyde böyle ol· 
muyoruın. İnanmayacaksınız . . .  » 
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ııİnanıyorum ! Hem de nasıl inanıyorum bilseniz! 
Söyler misiniz bana, hanımefendi, aileniz eski bir aile
dir sanırım? Eminim bugüne kadar pek çok kuşak, o 
dik çatılı gri evde yaşadı, o evde çalıştı ve gözlerini 
dünyaya yumdu?" 

«Doğru, Bay Spinell. - Peki ama neden soruyorsu 
n uz bunu?ıı 

«Çünkü seyrek görülmeyen bir şeydir : Pratiğe yö
nelmiş, kentsoylu ve kuru geleneklerle yoğrulmuş bir SÜ· 
lale, bir de bakarsınız ömrünün sonuna doğru sanatın 
nuruyla aydınlanır, parıldamaya başlar. ıı 

«Öyle mi? -- Evet, babama gelince, kendine sanatçı 
diyen, bu alanda ün yapmış ve bu ünle yaşamını sürdü 
ren bazı kişilerden daha çok sanatçı sayılacağı kuşku -
suz. Ben hepsi biraz piyano çalarım, o kadar. Şimdi çal· 
marn yasak tabii ; ama bir zaman, evimizdeyken çalı
yordum. Babam ve ben, birlikte çalıyorduk. Evet, bütün 
o yılların tatlı anıları hala belleğimde yaşıyor; hele o 
bahçe yok mu, bizim bahçemiz, evin arkasındaki bahçe. 
acınacak derecede bakımsız; sağını solunu azgın otlar 
sarmıştı ve üzeri yosun tutmuş ufalanıp dökülen duvar
lar arasındaydı ve bütün bunlar da bahçeyi p€' Jiizel 
leştiriyordu doğrusu. Ortasında fıskıyeli bir ha� . var
dı, öbek öbek mavi zambak bir çelenk gibi kuşatıyordu 
çevresini. Yaz oldu mu, kız arkadaşlarımla saatlerce bu 
bahçede oyalanırdım. Hepimiz, portatif iskemlelerimizj 
alıp havuzun başına sıralamrdık.ıı 

«Ne güzel ! •> dedi Bay Spinell, omuzlarını kaldırarak. 
•·Havuzun çevresinde oturuyor, şarkılar mı söylüyor
dunuz?» 

ııHayır, örgü örüyorduk çokluk.»  
«Olsun, olsun ! >ı 
«Evet, örgü örer, ordan burdan konuşurduk, altı ar

kadaşım. bir de ben . . . ıı 
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!<Ne güzel! Tanrım, gerçekten ne güzel ! ,. diye sesini 
yükseltti Bay Spinell. Yüzü tümüyle çarpılmıştı . 

«Bunda o kadar güzel bulduğunuz şey nedir aca · 

ba, Bay Spinell?» 
«Ne mi hanımefendi? Söyleyeyim : Sizden başka al 

tı kişi olması, sizin bu sayının içinde bulunmayışınız, 
adeta bir kraliçe gibi altı kişinin dışında kalmanız. Al· 
tı arkadaşınızın arasından sivrilip öne çıkmanız. Küçük 
bir altın taç, pek gösterişsiz, ama önem ve anlamı bü· 
yük, saçlarınızı süslüyor, başınızda ışıl ışıl parlıyordu. " 

«Saçma ! Taç falan yoktu.» 
«Yo, vardı ve gizli gizli ışıldıyordu. Dediğiniz saat ·  

lerden birinde kimse farketmeden bir çalının arkasında 
dikilseydim, tacı görürdüm kuşkusuz. saçlarınızı açık · 
ça süslediğini görürdüm onun. ıı 

«Ne görürdünüz, Allah bilir !  Ama bir çalının ardın 
da siz dikilmediniz işte; benim şimdiki kocam yanın · 
da babamla bir çalının gerisinden ansızın ortaya çıkı · 
verdi. Korkanın, hayli zaman kulak verip bizim b�
boğazlıklarımızı dinlemişlerdi.» 

«Demek kocanız beyefendiyle bahçede tanıştınız. 
hanımefendi ?ıı 

«Evet, bahçede tanıdım kendisiniıı , dedi Bay Klöter
jahn'ın eşi, sesini yükselterek ve neşeli. Gülümserken, o 
narifı mavi damarcık, kaşının üstünde bir zorlanmışlık 
ifadesiyle tuhaf bir şekilde öne çıktı. uBabama bir iş zi · 
yaretinde bulunmuştu anlayacağınız. Ertesi gün için de 
babam yemeğe davet etti kendisini. Derken bir üç gün 
daha geçti aradan, bana evlenme önerisinde bulundu. 11 

«Gerçekten mi? Her şey böyle başdöndürücü bir hız
la olup bitti mi?» 

«Evet. Daha doğrusu, evlenme önerisinden sonra bi · 
raz tavsadı iş. Çünkü babam, bu evlenmeye aslında pek 
razı görünmüyordu. Anlayacağınız, düşünüp taşınaca-
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ğını söyledi, uzunca bir üı.manı şart koştu bunun için. 
Bir kez beni yanından ayırmayı pek istemiyordu, sonra 
da daha başka birtakım tereddütleri vardı. Ama . . .  » 

«Anla ne?» 
uAma ben olmasını istedim bu evliliğin»,  dedi Bay 

Klöterjahn'ın eşi gülümseyerek, soluk mavi damarcık 
zorlarunış ve hastalıklı bir ifadeyle bütün o şirin yüzü 
yeniden ele geçirdi. 

uDemek öyle, demek siz istediniz, hanımefendi?» 
uEvet, gördüğünüz gibi, pek sağlam ve saygıya de

ğer bir irade gücü gösterdim bu konuda . . . ıı 

'ıGördüğüm gibi, evet.» 
'' . . .  ve babam da sonunda dayanamayıp razı gel-

di. .. 
uSiz de böylece babanızı ve kemanınızı terkettiniz; 

eski evi, o dört bir yanını otlar sarmış bahçeyi, fıskıye
Jeli havuzu ve altı arkadaşınızı bırakıp Klöterjahn Beye
f endi'nin peşinden gittiniz! »  

((Peşinden gittim. Öyle bir ifade tarzınız var ki, Bay 
Spinell ! Nerdeyse İncil'deki gibi konuşuyorsunuz! - E
vet, bütün bu saydıklarınızı terkedip gittim, doğa böy
le istiyordu çünkü.ıı 

«Evet, öyle istiyordu herhalde.»  
,,Sonra benim mutluluğum söz konusuydu.ıı 
ı•Elbette. Ve kavuştunuz mutluluğa.» 
uNe zaman küçük Anton'u, bizim küçük Anton'u 

getirip kucağıma verdiler, ne zaman Anton'umuz o kü
çük sağlıklı ciğerleriyle bastı çığlığı, o güçlü ve sağlıklı 
Anton'umuz, işte o zaman kendimi mutlu hissettim.»  

«Sizi, küçük Anton'unuzun sağlığından ilk kez bah
sederken işitmiyorum, hanımefendi. Olağanüstü dere
cede sağlıklı bir çocuk olsa gerek, küçük Anton?» 

«öyledir. Kocama da o kadar benziyor ki, hınk de
miş, burnundan düşmüş sanki:.» 
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«Bakın hele! - Evet, demek böyle oldu. Ve şimdi de 
Eckof değil, bir başka soyadı taşıyorsunuz, sağlıklı kü
çüle bir Anton'unuz var ve nefes borusundan rahatsız
sınız.» 

«Evet. - Sizin de, Bay Spinell, bir bilmeceden hiç 
farkınız yok doğrusu.» 

Belediye meclisi üyesi Bay Spatz'ın eşi Bayan Spatz: 
uEvet, Allah biliyor ya, bilmece gibisiniz gerçekten» , di
ye söze karıştı, çünkü o da bu söyleşide hazır bulunu
yordu. 

Ancak, söyleşi, Bay Klöterjahn'ın eşinin zihnini pek 
çok kez meşgul etti. Ne kadar boş şeyleri içerse de, yi
ne de temelinde bazı şeyler saklıydı söyleşinin, Bay Klö
terjahn'ın eşinin kendi şahsı üzerindeki düşünceleri için 
bir besin oluşturuyordu. Bayan Klöterjahn'ın üzerinde 
varlığım duyuran olumsuz etki, bu muydu yoksa? Bay 
Klöterjahn'ın eşi giderek daha bir halsiz düşmüş, sık 
sık ateşlenir olmuştu, suskunluk içinde bir kor gibi ya
nıyor ateş, Bayan Klöperjahn yumuşak bir coşkuyla 
bu ateşin içinde dinleniyordu, düşüncelere dalarak, yap
macık, kendini beğenmiş ve biraz incinmiş bir hava için
de bu ateşin eline bırakmıştı kendini. Yatakta yatmMı 
gerekmeyip de Bay Spinell kocaman ayaklarının uçla
rına basarak yanına yaklaştığı, iki adım uzağında dur
duğu, bir ayağını geride tutup belden yukarısını öne 
eğerek sesini kıstığı, sanki onu ürkek bir tapınmay
la yumuşacık tutup yükseklere kaldırarak bulutlardan 
döşeklerin, minderlerin üzerine yatırdığı, öyle ki hiç bir 
sesin, hiç bir dünyevi temasın kendisine erişemediği za
manlar, kocası Klöterjahn'ın : «Dikkatli ol, Gabriele, 
tek çare, meleğim, ağzını da kapa! »  deyişindeki hava
yı anımsıyordu; öyle bir hava ki, sanki kocası Klöter
jahn iyi niyetli ve sertçe omuzuna vuruyormuş gibi geli
yordu kendisine. Ama derken Bayan Klöterjahn bu 
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anımsamaya sırt çeviriyor, Bay Spinell'in kendisi için 
hazırladığı bulutlardan döşeklerin üzerinde dinlenmeye 
koyuluyordu. 

Günlerden bir gün Bayan Klöterjahn, soyu sopu ve 
gençliğiyle ilgili olarak Bay Spinell ile yaptığı söyleşiye 
döndü ansızın. 

«Demek tacı gerçekten başımda gördünüz, Bay 
Spinell?ıı İlgili söyleşinin üzerinden iki hafta gibi bir za

man geçmesine karşın, Bay Spinell neyin söz konusu 
edilmek istendiğini anlamıştı ve bir vakit bahçedeki fıs
kıyeli havuzun başında altı arkadaşının arasında otu
rurken, Bayan Klöterjahn'ın başında küçük tacın ışıl 
ı,şıl parıldadığını, saçlarında gizliden gizliye parıldadığı
nı c�kuhı ve heyecanlı sözlerle kesin olarak belirtti. 

Bundan birkaç gün sonra da sanatoryum sakinle
rinden biri nezaket gösterip evde kalmış küçük Anton' 
unun sağlık durumunu sordu Bayan Klöterjahn'a. Ba
yan Klöterjahn, o yakında bulunan Bay Spinell'e acele 
bir göz attıktan sonra, biraz sıkılmış cevap verdi : 

«Mersi! Nasıl olsun? - Anton'umun ve kocamın 
sağlık durumu iyidir.» 

8 

Şubat sonunda ortalığın ayaza çektiği, geçmişte ya
şananların hepsinden daha temiz ve ışıl ışıl bir gün
dü, Einfried neşe ve coşkudan geçilmiyordu. Kalp has
tası beyler ve hanımlar,. yanakları al al, konuşup duru
yordu aralarında; şeker hastası general, tıpkı bir deli
kanlı gibi kendi kendine bir �arkı tutturmuştu ; bacakla
rına sahip olamayan beyler ise neşelerinden kabına sığa
mıyordu. Neydi peki olup biten? Öyle önemsenmeyecek 
bir şey değil, hep birlikte bir pikniğe çıkılacaktı, bir kı
zak partisi, birçok kızakla yola düşülecek, çıngırak ses-

106 



leri ve kırbaç şaklamaları arasında dağlara doğru w.a
rulacaktı. Dr. Leander, hastaların eğlenmesi için böyle 
bir gezi düzenlenmesine karar vermişti. 

Tabii, 'ağırlar' sanatoryumda kalacaktı. Zavallı 
'ağırlar' ! Herkes başını sallayarak bunu onaylamış, ağır
lara geziden hiç söz açılmaması konusunda anlaşmaya 
varılmıştı; kendini biraz acıma duygusuna kaptırmak ve 
başkalarını düşünmek herkesi memnun etmişti. Ama 
geziye pekal.fı. katılabilecek gibi olanlardan birkaçı da 
sanatoryumda kalmayı yeğlemişti. Froylayn Osterloh'ya 
gelince, o zaten katılamıyordu eğlenceye; onun gibi iş
ten göz açamayan biri, kızak partilerini ciddi olarak dü
�ünemeroi. Sanatoryumdaki işlerin görülmesi mutlaka 
onun varlığını gerektiriyordu. Sözün kısası, sanatoryum
da kalıyordu Froylayn Osterloh. Ne var ki, Bay Klö
terjahn'ın eşinin de sanatoryumda kalmak istediğini 
açıklaması, herkesin canını sıkmıştı. Dr. Leander, temiz 
havada yapılacak böyle bir gezinin sağlığına iyi gelece
ğini ne kadar söylemişse de, razı edememişti kendisini. 
Bayan Klöterjahn keyifsiz olduğunu, migreni tuttuğu
nu, kendini halsiz hissettiğini ileri sürmüş, geziye ka
tılacaklar da buna karşı bir şey diyememişlerdi Ama sa
na toryumdaki o alaycı ve şakacı bay, bunu fırsat bilerek 
�le konuşmuştu : 

«Dikkat edin, şimdi o ağzı süt kokan yavrucuk da 
gelmez bizimle.»  Ve haklı da çıkmıştı; çünkü Bay Spinell, 
o gün öğleden sonrası için çalışmak istediğini açıkla · 
mıştı, kimsenin bir anlam veremediği o meşguliyeti için 
ııçalışmakıı sözcüğünü kullanmaya bayılıyordu. öte 
yandan, onun geziye katılmamasına da hayıflanan çık 
mamıştı; aynca, kızak yolculuğu kendisini tutacağı 
için, Bayan Spatz'ın sanatoryumda kalıp genç arkadaşı 
Bayan Klöterjahn'a eşlik etmeye karar vermesine de 
kimse fazla üzülmemişti. 

107 



O gün saat heınüz on ikiye gelmeden servis yapılan 
öğle yemeğinin yenmesinden sruıra kızaklar gelip Ein
fried'in önünde durmuş, sanatoryum sakinleri cıvıl cı
vıl gruplar oluşturarak, kalın giysilere bürünmüş, me
rak ve heyecanla bahçeden geçip kapıya doğru yürü

meye koyulmuştu. 
Bayan Klöterjalın, belediye meclisi üyesinin eşi Ba

yan Spatz ile terasa açılan cam kapının yanıbaşında, 

Bay Spinell ise odasında pencerenin önünde dikiliyor, 
kafilenin yola çıkı.şını seyrediyordu. Şaka ve gülüşme

ler arasında kızaklarda en iyi yeri kapmak için küçük 
çapta kavga döğü.şler yapılıyor, Froylayn Osterloh, boy

nunda yılan derisinden bir kürk atkı, kızağın biriyle 
ötekisi arasında mekik dokuyor, azık dolu sepetleri otu
rulacak yerlerin altlarına itip yerleştiriyordu. Dr. Le
ander, başında kürk kasketi, gözlük camlan ışıl ışıl 
panldayarak her şeyi bir kez daha gözden geçirdikten 

sonra kendisi de bir kızağa binip hareket işaretini 
verdi. Atlar kızaklara. asıldı birden, hanımlardan bir

kaçı çığlıklar atarak arka üstü yıkıldı, çıngıra.klar' çın
gırdamaya başladı, kısa saplı kamçılar şakladı, uzun 
lüleri kızakların ardından karda sürükleniyordu. Bah
çe kapısında dikilen Froylayn Osterloh, kızaklar yolun 
ilk dönemecini kıvrılıp gözden kaybolarak şen şakrak 
sesler işitilmez oluncaya kadar gidenlerin ardından 

mendil salladı, sonra bahçe içinden dönüp gelerek işi
nin başına k�tu. Bayan Klöterjahn ile Bayan Spa.tz 
cam kapıdan ayrıldılar; onlarla hemen aynı zamanda 

Bay Spinell de, dışarısını seyretmek için dikildiği pen-
-cerenin önünden çekildi. 

Einfried'i sessizlik bürüdü derken. Kafilenin akşam
dan önce döneceği yoktu. 'Ağırlar' odalarında yatıyor 
ve acı çekiyordu. Bay Klöterjalın'ın eşi ve onun yaşça 

kendinden büyük arkadaşı Bayan Spatz, kısa bir ge · 
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zintiden sonra odalarına çekildiler. Bay Spıinell de oda
sında bulunuyor, kendince oyalanıyordu. Saat dörde dQğ
ru Bayan Klöterjahn ile Bayan Spatz'a yarımşar litre 
süt, Bay Spinell'e ise açık bir çay servisi yapıldı. Arası 
çok geçmeden, Bay Klöterja:hn'ın eşi, kendi odasını be
lediye meclisi üyesinin eşi Bayan Spatz'ın odasından 
ayıran duvarı tıklattı: 

<1Salona inelim, ister misiniz, Bayan Spatz? Odada 
sıkıldım doğrusu, nasıl vakit geçireceğimi bilemiyo 
rum.n 

<ıHemen geliyorum hayatım» , diye cevapladı Bayan 
Spa.tz. <1İzin ver de şu çizmeleri geçireyim ayağıma. 
Yatağa uzanmıştım anlayacağın.n 

Tahmin edileceği gibi, salonda kimseler yoktu. Ba
yan Klöterjahn ile Bayan Spatz, şöminenin karşı.sına 
geçtiler. Bayan Spatz, bir kanavi�e parçasının üzerine 
nakıştan çiçekler işlemeye koyuldu, Bay Klöterjahn'ın 
eşi de elindeki işe birkaç iğne attı, ardından kucağına 
koydu elini, sandalyenin kolluğunun üzerinden gözleri
ni boşluğa dikip düşlere daldı. Sonunda bir söz çıktı 
ağzından, dişlerinin aralanmasına değmeyecek kadar 
önemsiz bir söz. Ama Bayan Spatz yine de: ((Anlama
dım?» deyince, Bayan Klöterjahn tenezzül gösterip bü
tün cümleyi ister istemez tekrarladı. Bayan Spatz, ye
niden: ((Anlamadım» , dedi. Ne var ki, o anda salonun 
girişinde ayak sesleri duyuldu, derken kapı açılıp Bay 
Spinell göründü. 

Henüz eşikte: <1Rahatsız etmiyorum ya?» dedi yu
muşacık bir sesle. Gözlerini Bay Klöterjahn'ın eşine 
dikmiş, belden yukarısını narin, adeta havada süzülür 
gibi öne eğmişti. Bay Klöterjahn'ın genç eşi, buna şöy
le karşılık verdi: 

<1Ne münasebet, Bay Spinell? Bir kez bu salon her
kese açık bir liman olarak düşünülmüştür. Aynca, bizi 



ne bakımdan rahatsız edeceksiniz bilmem ki! Hem Ba
yan Spatz'ın yanımda sıkıldığını kesinlikle hisseder gi
biyim.» 

Bunun üzerine, Bay Spinell, veercek cevap bulama
dı; gülümseyerek çürük dişlerini göstermekle yetindi ; 
bayanların bakışlarını üzerinde hissederek, hayli tutuk 
adımlarla yürüyüp cam kapıya geldi, kapının önünde 
durup dışarı bakmaya koyuldu; görgü kurallarına bi
raz aykın davranarak bayanlara sırtını çevirmişti. Der
ken geriye doğru yanın döndü, dışarı bakmasına ara 
vermeden şöyle dedi: 

«Güneş çekildi. Ansızın bulutlarla örtüldü gökyüzü 
Şimdiden ortalık kararmaya başladı.» 

«Sahi, her şeyin ürerine gölge düştüıı , diye cevap
ladı Bay Klöterjahn'm eşi. ((Bizim kızak gezintisine çı
kanlar, anlaşılan kara yakalanacak. Dün bu vakit he
nüz güpegündümü ortalık; bugün ise şimdiden karan
lık çökmeye ba.şladı.ıı 

«Böylesi daha iyi» , dedi Bay Spinell. ((Bütün o aşı
n ölçüde aydınlık haftaların ardından bu karanlık, göz
ler için iyidir. Ben, güzel'i de, çirkin'i de hi� ayrım 
gözetmeksizin arsız ve sırnaşık aydınlatan bu güneşe, 
nihayet kendini çekip biraz geriye aldığı için bayağı 
minnettarım.» 

«Güneşi seviyor musunuz, Bay Spinell?ıı 
«Ressam olmadığıma göre. Güneş, kendi iç dünya

sına yönelmekten alıkoyuyor insanı. - Kalın, beyazım
sı gri bir bulut tabakasıyla örtülmüş gökyüzü. Belki 
karlar erimeye, buzlar çözülmeye başlar yarın. - Hem 
salonun arkalarına çekilmiş, elinizdeki işe gözlerinizi di
kip durmasanız iyi olur, hanımefendi ! »  

«Yo, yo, üzülmeyin, Bay Spinell ! Zaten elimdeki 
işe baktığım yok. Ama zamanı da nasıl geçireceğim. 
bilmem ki?» 
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Bay Spinell, piyanonun önündeki döner iskemleye 
oturmuş, bir kolunu piyanonun kapalı kapağına daya
mıştı. 

ııMüzikıı , diye cevapladı. «Biraz müzik çalan olsa 
da dinlese insan ! Bazan ıu İngiliz ailenin çocukları Zen -
ci şarkıları söylüyorlar, hepsi o kadar.ıı 

«Dün öğleden sonra da Froylayn von Osterloh ayak 
üstü Mmnastırın Çanları'nı çaldı» ,  dedi Bay Klöter
jahn'ın eşi. 

nAma siz piyano çalıyorsunuz ya, hanımefendin . 
dedi Bay Spinell, bir rica tonuyla ve doğrulup ayağa 
kalktı. «Eskiden babanız beyefendiyle her Allahın gü 
nü birlikte çaldığınızı söylemiştiniz.» 

«Öyle, Bay Spinell, bir vakitlerdi o !  Fıskıyeli havuz 
zamanında anlayacağınız. ıı 

«Peki, bugün de çalamaz mıydınız! »  diye rica etti 
Bay Spinell. «Bugün de bir yol şöyle biraz dokunuverse
niz tuşlara ! Bilseniz, sizi dinlemek için nasıl can atı
yorum ! >> 

cıHem ev doktorumuz, hem burada Dr. Leander. pi 
yano çalmamı kesinlikle yasakladı, Bay Spinell.» 

«Ama onlar burada yok şimdi, ne biri, ne de öteki ' 
Şu an özgürüz. Şu an özgürsünüz. Dilediğiniz gibi dav -
ranabilirsiniz şu an, hanımefendi ! Tuşlar üzerinde hep
si birkaç melodi, o kadar.n 

ııHayır, Bay Spinell, hayır, ben yokum bu işte. Al
lah bilir, ne olağanüstü şeyler bekliyorsunuzdur ben
den. Oysa bildiklerimi unuttum, inanın bana! Ezbere 
nerdeyse lıiç bir şey çalamam artık.» 

cıPeki o zaman bu dediğiniz nerdeıyse hiç bir şey'i 
çalın ! Hem notalar da buracıkta, piyanonun üzerinde 
duruyor. Yo, bunu bırakalım. Ama buyrun, Chopin si
ze ! ıı 

uChopin mi?» 
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«Evet, nokturn'ler. Şimdi yapılacak tek şey kalıyor, 
piyanonun üzerindeki mumları yakmak.» 

«Hiç umutlanmayın, Bay Spinell ! Çalamam. Ba
karsınız sağlığıma zararı dokunur sonra.» 

Bay Spinell sustu. Kocaman ayakları, uzun ve siyah 
redingotu, tepesindeki saçlar ağarmış başı, silik ve sa

kalsız yüzüyle piyanonun iki ucunda yakılmış mumla
rın ışığında dikiliyordu, elleri iki yanına düşmüştü. 

«Artık rica etmeyeceğimıı , dedi. sonunda, alçak ses
le. «Madem sağlığınıza zarar vereceğinden korkuyorsu
nuz, hanımefendi, o zaman bırakın, parmaklarınızın 
altında. seslerini duyurmak için bekleyen gürellikler ölü 
ve suskun kalsın. Ama her zaman, hiç değilse güzelliğe 
sırt çevirmenizi haklı gösterecek, şimdikine ters bir du
rum söz konusu olduğunda, bu kadar aklı başında dav
ranmamıştınız. Vücudunuzun sağlığını düşünmemiş, 
şimdiki gibi duraksamadan daha sağlam bir iradeyle 
kalkarak fıskiyeli havuzu bırakıp gitmiş, o küçük al
tın tacı başınızdan çıkarıp atmıştınız.» Bir aradan son
ra, sesini daha da alçaltarak: «Dinleyin» , diye ekledi 
Bay Spinell, «şimdi bu piyanonun başına oturur, baba
nızın yanıbaşınızda dikilip de kemanından sizi ağlatan 
sesleri çıkardığı o eski günlerdeki gibi elinizi tuşlarda 
geroirixseniz, bakarsınız 3 küçük altın taç, gizliden giz
liye yine ışıldamaya başlar saçlarınızda.» 

«Sahi mi?ıı diye sordu Bay Klöterjahn'ın eşi ve gü
lümsedi. 

Ne var ki, ağzından bu söz çıkarken sesinde bir 
tutukluk oldu, ilgili sözcüğü yarı kısık, yarı virgusuz 

bir şekilde söyleyebildi ancak. Ufak ufak öksürdü, ar
dından sordu : 

«Oradaki notalar gerçekten Chopin'in noctumları 
mı?» 
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«Elbette hanımefendi, açılmış duruyor hepsi. Her
'f?ey hazır.» 

«Madem öyle, birini çalayım peki» , dedi Bayan Klö
terjahn. «Ama birini yalnız, duydunuz mu? Zaten birini . 

çaldım mı yeter, bir daha bir şey çalmamı istemezsi
niz. ıı 

Bunun üzerine, ayağa kalktı Bayan Klöterjahn, elin
deki işi bir kenara bırakıp piyanoya doğru yürüdü. 
Üzerinde ciltli birkaç nota defteri duran döner iskemle
ye oturdu, şamdanlara bir çeki düzen verip notaların 
sayfalarını karıştırmaya başladı. Bay Spinell, bir san
dalye çekip müzik öğretmeni gibi onun yanıbaşına otur
muştu. 

Derken Bay Klöterjahn'ın eşi, Es-Dur, opus 9,2 no
lu nocturn'u çalmaya başladı. Dediği gibi gerçekten 
unuttuğu �eyler olmuşsa, daha önce tam bir virtüöz gi
bi piyano çalıyor demekti . Piyano öyle pek ahım şahım 
değildi, ama tuşlara ilk birkaç dokunuştan sorıra güve
nilir bir beğeninin sahibi olduğunu gösteren bir usta
lıkla kullanmaya başlamıştı onu. Bayan Klöterjahn, ay
rımlaşmış tınılara karşı asabi bir algılama gücünü içe
riyor, ritmik devingenlikten olağanüstülüğe dek varan 
bir haz duyuyordu. Tuşlara dokunuşunda hem bir sert
lik, hem bir yumuşaklık vardı.  Ellerinin altında melodi, 
tüm çarpıcılığını sonuna dek ortaya döküyor, süsleme
ler duraksamalı bir zarafetle parmaklarına sarılıp do
lanıyordu. 

Bayan Klöterjahn'ın üzerinde sanatoryuma geldiği 
günkü giysi vardı. Başını ve ellerini dünyevilikten öyle
sine uzak bir nazeninlik görünümüyle donatan koyu 
renk, kadifeden kabarık arabesklerle bezenmiş bir ce
ket geçirmişti sırtına. Yüz ifadesinde piyano çalarken 
bir değişiklik olmamışsa da, dudaklarının kenar çizgileri 
sanki daha bir belirginlikle öne çıkmış, gözlerinin köşe-
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lerindeki gölgeler koyulaşmıştı. Nocturn'u çalıp bitir
dikten sonra ellerini kucağına koydu, ama gözlerini no
talardan ayırmadı. Bay Spinell, sesini çıkarmayarak ve 
kımıldamadan sandalyesinde oturuyordu . 

Bay Klöterjahn'ın eşi bir nocturn daha çaldı, der
ken bir ikincisi, ardından bir üçüncüsü izledi bunu. Son
ra doğrulup kalktı; ama piyanonun üst kapağının üze
rinde daha başka notalar aramak için yapmıştı bunu. 

Bay Spinell'in birden aklına gelmiş, döner sandal
ye üzerinde siyah karton kapaklar arasında duran nota 
ciltlerini gözden geçirmeye koyulmuştu. Ansızın anla
şılmaz bir ses çıkardı ağzından, kocaman beyaz elleri 
bu ihmal edilmiş nota ciltlerinden birinin üzerinde hırs
la gezindi. 

1<0lamaz ! Gerçek değil bu ! ıı diye yükseltti sesini 
ardından. 11Ama yo, yanılmıyorum . Biliyor musunuz, ne
dir elimdeki? Neymiş bu iskemle üzerinde duran? Bu 
elimde tuttuğum nota neymiş? ıı 

«Neymiş?ıı diye sordu Bay Klöterjahn'ın eşi. 
Bunun üzerine Bay Spinell, bir şey demeden Bayan 

Klöterjalm'a nota cildinin kapağını gösterdi. Benzi sa
rarmıştı; notayı tutan elini indirdi aşağı, dudakları tit
reyerek Bayan Klöterjahn'a baktı. 

1<Gerçekten? Nasıl gelmiş buraya? Verin şunu ba
kayım)) , dedi Bayan Klöterjahn kısaca ; noı.aları sehpa
nın üzerine koyup yerine oturdu, bir anlık bir sessizliğin 
ardından ilk sayfayı çalmaya başladı. 

Bay Spinell, Bayan Klöterj ahn'ın yanıbaşında otu 
ruyordu, öne doğru eğilmişti; elleri dizlerinin arasında 
kenetlenmiş, başı önüne düşm".iştü. Bayan Klöterjahn, 
yapıtın başlangıç bölümünü aşırı derecede uzatarak, 
kahredici bir yavaı;lıkla çalıyor, tek tek figürler arasın
daki notaları insanı tedirginliğe sürükleyecek kadar açıp 
yayıyordu. Özlem motifi, gecede tek başına, yolunu şa-
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şınnış dolaşıp duran bu ses, alçak 'perdeden ve ürkek 
sordu sorusunu. Suskunluk ve bekleyiş. Derken yanıt 
geldi : Aynı ürkek ve yalnızsı ses, biraz daha tiz perde
den, biraz daha narin. Yeni bir suskunluk. Ansızın bo
ğuk ve harikulade sforzato'yla sevi motüi göründü ; tut
kunun toparlanışı ve mutlulukla başkaldırışı yükselip 
geldi aşağılardan, bir kendinden geçmişlikle savaşarak 
yukarılara tırmandı, tatlı bir sarmaş dolaşlığın ardın
dan çözülüp ayrıldı, yeniden düştü aşağılara, ağır ve 
acılı bir hazzı içeren o pes perdeden aryasını söyledik
ten sonra yerini çellolara bıraktı; meloqiyi çellolar alıp 
götürmeye başladı. 

Bayan Klöterjahn, külüstür piyanoda orkestranın 
etkileyici gücünü başarıyla vermeye çalışıyordu. Yapıtın 
doruk noktasında kemanların ışıl ışıl bir özenle sesleri 
duyuldu. Bayan Klöterjahn, huşu dolu bir tapınma ey
lemini gerçekleştirir gibi çalıyor, her figürde inançla 
duruyor, tek tek figürleri, o en kutsal nesneyi kaldırıp 
başının üzerine koyan bir rahip gibi alçakgönüllü alı
yor, buyrun bakın ! der gibi yukarılara kaldırıyordu. Ney
di parçanın konusu? İki güç, birbirinden ayrı düşmüş 
iki varlık, acı ve mutlulukla birbirine ulaşmaya savaşı 
yor, o Ebedi ve Mutlak'ın kendinden geçmişlik ve çılgın
lık taşan özlemiyle birbirine kucak açıyordu. ön oyun, 
bir alev gibi parlayıp sönmüştü. Bayan Klöterjahn, sah 
nede perdenin açıldığı yere gelip durmuş, ardından nota
lara suskun bakmaya başlamıştı. 

Bu arada belediye meclisi üyesi Bay Spatz'ın eşi 
Bayan Spatz'ın can sıkıntısı, insanın yüzünü çarpıtıp 
gözlerini yuvalarından oynatan, onu tıpkı bir ölü yüzü 
gibi dehşet verici görünümle donatan bir aşamaya ulaş
mıştı. Ayrıca, bu tür bir müzik Bayan Spatz'ın mide si
nirlerini olumsuz yönde etkilemiş, sindirim güçlüğü çe
ken vücuduna korkulu. anlar yaşatmaya başlamıştı. So-
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nunda Bayan Spatz, bir kramp nöbetine yakalanacağın
dan tasalanır olmuştu. Ansızın : 

«Benim odama çıkmam gerekiyor>> , dedi güçsüz bir 
sesle. ((Hoşça kalın ! Sonra dönerim yine.»  

Ve gitmişti Bayan Spatz. Ortalık iyice kararmıştı. 
Terasa kaıın lapa lapa ve sessiz yağdığı görülüyordu. 
Piyanonun üzerindeki iki şamdan, titrek ışıklarıyla an
cak sınırlı bir alanı aydınlatmaktaydı. 

((İkinci perde, ikinci perdeyi ! »  diye fısıldadı Bay 
Splnell Ve Bayan Klöterjahn, sayfaları çevirip ikinci 
perdeyi çalmaya koyuldu. 

Korno sesleri işitildi uzaklarda. Nasıl? Yoksa ağaç
larda hışırdayan yaprakların sesi miydi bu? Pınarın yu
muşak çığıltısı ya da? Gece, şimdiden suskunluğunu 
evlerin, bayırların üzerine döküp saçmıştı, bundan böy
le tüm yalvarıp yakarmalar özlemin yürüyüşünü dur
duramazdı. Kutsal giz, bir bütünlük kazandı. Işık sön
dü. ansızın maskelenmiş tuhaf bir sesle ölüm motifi yu
kandan indi aşağı, dolu dizgin bir sabırsızlıkla kollarını 
açmış karanlıkta kendisine doğru seğirten sevgilisinden 
yana beyaz tülünü dalgalandırmaya başladı. 

Ah, nesnelerin ebedi uzağında birleşmenin taşkın ve 
doyumsuz kıvancı ! O kahredici yanılgıdan sıyrılmış, za
man ve mekanın zincirlerinden kurtulmuş sen ile ben' 

in kaynaşması. Senin ve benim'in yüce bir hazza dönü
�ümü. Gündüzün sinsi hile ve düzeni onları birbirinden 
::ı.yırabilmişti ; gündüzün övüngen yalanı, gözleri gecede 
görmeye başlamış sevgilileri bundan böyle yanıltamaz
dı. Her kim sevi yolunu izler de ölümün gecesini ve on
daki tatlı gizi görürse, ışığın aldatıcılığında bir tek ÖZ
lem bekler onu, kutsal geceye özlem, ebedi, gerçek ve 
teke indirgeyen geceye . . .  

'* 

Çök ey sevginin gecesi, özledikleri unutmayı ver 
onlara, sonsuz hazzınla kucakla, yalanların ve ayrılık-
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ların dünyasından çözüp al onları ! İşte, en son ışık sön -
dü! Düşünce ve sanılar kutsal karanlığa gömüldü, sa
yıklamaların acıları üzerine yayılarak dünyayı esenliğe 
kavuşturan kutsal karanlıktan çekilip içeri alındı. O 
serap silinip gittiğinde, gözlerim hazla kendinden geçe
rek kapandığında : gündüzün yalanının beni dışladığı. 
özlemimin dindirilmez acısının karşısına dikilen şey - - o 
zaman bile, ey gerçekleşmelerin mucizesi, dünyayım 
ben. -- Ve derken Brangrenen'in o karanlık Dikkat 
Edin! aryasıyla birlikte kemanların tüm ussal'dan :rü
ce seslerini duyuruşu. 

«Ben, bütün bunların hepsini anlamıyorum, Bay 
Spinell ! Pek çoğunu seziyorum yalnız. Ne demek bu 'o 
zaman bile dünyayım'?» diye sordu Bayan Klöterjahn. 

Bay Spinell, bunun ne demek olduğunu alçak sesle 
ve kısaca açıkladı . 

«Evet, öyle! Peki nasıl oluyor, siz bunu bu kadar 
iyi anlıyorsunuz da çalamıyorsunuz?ıı 

Ne tuhafsa Bay Spinell, bu masum soru karşısında 
tutunamadı, kızarıp bozardı, ellerini oğuşturdu ve ade
ta yer yarılıp oturduğu sandalyeyle birlikte içine girdi. 

((Bu söylediğinizin ikisi seyrek bir arada bulunur» , 
dedi sonunda kahrolmuş. «Hayır, çalmaya gelince çala
mam. - Ama siz devam edin.»  

Ve gizler oyununun o esrik aryalarında yollarına de
vam ettiler. Hiç sevginin öldüğü görüldü mü? Tristan' 
ın sevgisi? Senin ve benim Isolde'mizin sevgisi? Oh, ölü
mün oyunları o ezeli ve ebedi nesneye erişemez! Tris
tan'da bizi rahatsız eden, birleşenleri yanıltarak birbi
rinden ayıran şeyden başka ne ölebilirdi? Sevgi, tatlı bir 
Ve ile her ikisini birbirine bağlamıştı. Ölüm, içlerinden 
birinin canını alarak bu bağı parçalayabilirdi ancak. Ve 
gizemsel bir düet, sevi ölümünün isimsiz umudunda, 
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gecenin harika ülkesinde ebedi ayrılıksız bir kucaklaş
mada birleştirdi onları. Tatlı gece! Ebedi sevi gecesi ! 
Mutluluğun her şeyi sarıp kuşatan ülkesi ! Seni sezgiler
de algılayan, nasıl ürkmeden gündüzün yavanlığında 
gözlerini açabilir? Ey sevgili ölüm, bu korkuyu uzak
laştır onlardan ! Özlemle yanıp tutuşanları, uyumaların 
zorunluğundan çözüp al tümüyle! Ey ritimlerin akıl al
mayacak fırtınası ! Ey metafizik bilişlerin yukarılara tır
manıp çıkan renkli coşkusu !  Işığın ayrılık acılarından 
uzak, bu sonsuz hazzı nasıl tutuyor, nasıl bırakıyorlar? 
Yalansız ve korkwıuz yumuşak özlem, yüce ve acısız sö
nüp gidiş, sonsuzluk içinde aşırı mutluluklarda söken şa
fak! Sen Isolde, ben Tristan, Tristan değil artık, Isolde 
değil. . .  

Ansızın korkunç bir şey oldu, bir karaltı bir diğeri
nin koluna yaslanmış olarak salona girdi. E.infried'deki 
hastalardan biriydi gelen; o da kızak partisine katıla
mamış, bu akşam saatini sanatoryumda içgüdüsel bir 
zorlamanın hüzünlü turlarıyla geçirmek istemişti, dün
yaya on dokuz çocuk getiren ve akli melekesini tümüy
le yitirmiş bulunan kadındı bu, bakıcısının kolunda ge
zip dolaşan Rahip. Höhlenrauch'ın eşiydi. Başını kaldı
rıp salondakilere bakmadan ağır ağır attığı gezgin 
adımlarıyla salonun arka kısmından geçti ve karşı kapı
dan çıkıp kayboldu, suskun, gözleri bir noktaya dikil
miş, amaçsız ve bilinçsiz. Derken salona bir ses.5izlik 
çöktü. 

«Rahip Höhlenrauch'ın eşi Bayan Höhlenrauch bun , 
dedi Bay Spineil . 

«Evet, zavallı Bayan Höhlenrauch ! »  dedi Bay Klö
terjahn'ın eşi. Ardından nota defterinin sayfalarını çe
virdi ve yapıtın son bölümünü çalmaya koyuldu, Isolde' 
nin sevi bölümünü çaldı. 

Ne kadar da soluk ve saydamdı dudakları, gözleri-
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nin köşelerindeki gölgeler nasıl da koyulaşmıştı ! Kaşı
nın üstünde, saydam alnının içinde o uçuk mavi da
marcık bir zorlanmışlık ifadesiyle endişe verici biçim
de giderek daha bir belirgin öne çıkıyordu. Tuşlar üze 
rinde gezinen ellerinin altında o eşsiz yücelme eylemi 
gerçekleşiyor, ansızın kendini açığa vuran adeta hain 
pianissimo bu gerçekleşme sürecini ikiye bölüyordu; üze
rine basılan yeri adeta ayaklar altından çekip alıyor, in 
sanı yüce bir özlemin derinliklerine gömüyordu. Dev
cileyin bir çözüm ve gerçekleşme boy gösterdi ansızın ; 
ölçüsüz bir doyumun kulakları sağır eden uğultusu. 
doymak bilmeksizin ikide bir yinelenip durdu, ardın
dan gerilere çekilerek biçim değiştirdi, adeta can çeki . 
şecek gibi oldu, bir kez daha özlem motifini kendi ar
monisinin dokusu içine çekip aldı, son nefesini verdi 
derken, soluğu çıkmaz oldu. Koyu bir sessizlik . 

Bay Klöterjahn'ın eşiyle Bay Spinell, her ikisi de 
kulak kabarttı birden, başlarını yana yatırıp dinledi
ler. 

«Çıngırak sesleri! »  dedi Bay Klöterjahn'ın eşi. 
«Kıı.aklar! n  dedi Bay Spi.nell. ((Ben gidiyorum! n  
Sonra ayağa kalkarak yürüdü. Salonun dip tarafın-

daki kapıya gelince arkasına döndü, bir süre vücudunun 
ağırlığını bir ayağından öbür ayağına aktarıp durdu . 
Sonra Bay Klöterjahn'ın eşinin beş, on adım uzağında 
diz üstü çöktü, suskun çöktü dizlerinin üzerine. Uzun 
ve siyah redingotu yerde açıldı; ellerini ağzının üzerin
de kavuşturmuş tutuyor, omuzları titriyordu. 

Bay Klöterjahn'ın eşi, elleri kucağında, piyanoya 
sırtını dönüp öne doğru abanmış, Bay Spinell'e bakıyor
du. Belli belirsiz, sıkıntılı bir gülümseme seçiliyordu yü
zünde; gözleri düşünceler içinde ve öylesine zahmetle loş 
salonda ileriye bakıyordu ki, bakışlarında hafif bir şa
şılığın varlığından söz açılabilirdi. 
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Çok uzaklardan çın�ırak sesleri, kamçı şaklamaları 
ve iç içe girmiş insan sesleri giderek yaklaşıyordu. 

9 

Sonradan herkesin uzun süre sözünü edip durduğu 
kızak partisi 26 Şubatta düzenlenmişti. 27 Şubatta, her 
şeyin yumuşayıp eriyerek damla damla yere düştüğü ve 
akıp gittiği böyle bir günde, Bay Klöterjahn'ın eşinin 
sağlık durumuna diyecek yoktu. 28' Şubatta ise birazcık 
kan geldi ağzından. Oh, öyle önemsenecek gibi değil ; 
ama yine de kan kandı. Beri yandan, bir halsizlik çök 
tü Bayan Klöterjahn'ın üzerine, böylesi şimdiye kadar 
hiç görülmemişti ;  Bayan Klöterjahn, yatağa yatmak 
zorunda kaldı. 

Dr. Leander kendisini muayene etti, muayene sı·  
rasında Bayan Klöterjahn'ın yüzü buz gibi soğuktu. Dr. 
Leander, tıbbın öngördüğü ilS.Çlar verdi kendisine : Buz 
parçacıkları, morfin ve kesin istirahat. Ne var ki, daha 
ertesi gün üzerindeki yükün fazlalığını bahane ederek . 
Bayan Klöterjahn'ın tedavisini Dr. Müller'e havale etti; 
o da, sanatoryumla anlaşmasının gereğini yerine geti
rerek Bay Klöterjahn'ın eşinin tedavisini tam bir uysal
lıkla üstlendi; sessiz, soluk benizli, önemsiz ve melanko
lik bir adamdı, bir ünden yoksun olup fazla iddialı sayıl
mayan hekimlik çalışmaları, sanatoryumun sağlıkları
na nerdeyse kavuşmuş sakinleriyle iyileşmelerinden 
umut kesilmiş hastalarına ayrılmıştı. 

Dr. Müller'in daha çok benimsediği bir görüşe göre, 
karı koca Klöterjahn arasındaki ayrılık pek uzun sür
müştü . Tıkır tıkır yürüyen işlerinin izin vermesi duru 
mumla, Bay Klöterja:hn'ın vakit geçirmeden Einfried'e 
gelerek bir yol karısını dolaşması yerinde olacaktı. İl
gili durum kendisine bildirilebilir, belki birkaç kelimelik 
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bir telgraf çekilebilirdi bunun için. Einfried'e gelirken 
yanına küçük Anton'u da alırsa, genç anneyi mutlu kı
lar, sevindirir, ona güç kazandırabilirdi. Hem bu sağlıklı 
küçük: Anton'la tanışmak, Einfried'deki hekimler için de 
bayağı ilginç olacaktı. 

Ve Bay Klöterjahn çıkagelmişti . Dr. Müller'in kısa 
telgrafını almış, Baltık denizi kıyısından kalkıp Einfried' 
in yolunu tutmuştu. Arabadan iner inmez kahve getirtip 
içti, sandviç yedi; pek şaşırmış görünüyordu. 

«Sayın Doktor» , dedi Dr. Müller'e. «Ne var, ne ol
du? Neden buraya gelip karımı görmemi istedittlz? n  

«Şu sıra eşiniz hanımefendinin yanında bulunmanız 
yararlı olacak da» , diye cevapladı Dr. Müller. 

«Yararlı olacakmış, yararlı olacakmış. Ama gerek
li mi böyle bir şey aynı zamanda? Ben kazandığım pa
raya bakarım, bayım! Dar zama.n.larda yaşıyoruz, tren 
biletleri ateş pahasına. Bu bir günlük yolculuğıın ille de 
yapılması şart mıydı? Diyelim akciğerde bir rahatsızlık 
söz konusu olsa, ağzımı açıp bir şey söylemezdim niha
yet. Ama, Tanrı'ya şükür, hastalık yalnız nefes borusun
da olduğuna göre.» 

«Sayın Klöterjahnıı , dedi Dr. Müller, yumuşak bir 
tonla. <(Birincisi, nefes borusu önemli bir organdır.>> Yan
lış olarak 'birincisi' sözcüğünü kullanmıştı, çünkü ardın
dan 'ikincisi' diye bir sözcük ağzından çıkmadı. 

Ne var ki, Bay Klöterjahn ile kırmızılar giymiş, İs
koç kıyafeti ve altın sırmalar içinde tombul bir kadın 
da gelmişti Einfried'e ve oğul Anton Klöterjahn'ı, o kü
çük ve gürbüz Anton'u kucağında taşıyordu. Evet, gel
mişti Anton, kimse de onun gerçekten aşırı derecede 
sağlıklı bir çocuk olduğundan kuşku duyamazdı. Pes
pembe ve ak pak, yeni değiştirilmiş giysiler içinde terte
miz, sırma şeritli bakıcısının çıplak kırmızı kollarına, 
tombalak ve burcu burcu, yan gelip kurulmuştu; içtiği 
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sütün, yiyip yuttuğu kıyma etin haddi hesabı yoktu. 
Bağınp çağırıyor, kendisini her bakımdan içgüdülerinin 
kılavuzluğuna bırakmış bulunuyordu. 

Odasındaki pencereden, yazar Spinell, Bay Klöter
jahn'm Einfried'e gelişini izlemişti. Küçük Anton ara
badan alınıp sanatoryum binasına taşınırken, bir tuhaf, 
peçeli, ama yine de keskin bakışlarıyla onu süzmüş, da
ha sonra da, yüzünde aynı ifade, uzun zaman pence
renin başından ayrılmamıştı. 

O vakitten beri de oğul Anton Klöterjahn'la sanator
yumda karşılaşmaktan elden geldiğince kaçınmıştı. -

10 

Bay Spinell, odasında oturuyor ve «Çalışıyordu.» 
Einfried'deki öteki odalar gibi bir odaydı kaldığı 

yer; eski moda, sa.de ve kibar. Odadaki kocaman konsol, 
madenden yapılma aslan başlarıyla donatılmıştı. Yük
sek duvar aynası, dümdüz tek bir yüzeyden değil, her 
biri kurşunla çevrelenmiş kare biçiminde bir alay kü
çük parçadan oluşuyordu. Mavimsi lake zemini örten bir 
halı falan yoktu görünürde, mobilyaların kaskatı ba
cakları açık seçik gölgeler yaparak döşemenin üzerinde 
uzanıp gidiyordu. Geniş bir masa pencerenin yanıbaşın
da durmaktaydı; roman yazarı Bay Spinell, pencerenin 
önüne sarı bir perde çektirmiş, belki böylelikle kendi iç 
dünyasına daha çok yönelmek istemişti. 

Sarımsı loşlukta masada oturuyor, başını eğmiş, bir 
şeyler çiziktiriyordu; her hafta postaya verip yolladığı, 
ama iş.in komik yanı hiç birine cevap alamadığı mektup
lardan birini yazmaktaydı. önünde kocaman ve kalın 
bir yaprak kağıt duruyor, sol üst köşesindeki acayip bir 
kır manzarasının altında tamamen yeni moda harflerle 
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Detlev Spinell ismi okunan kağıdı, alabildiğine temiz ve 
ufak el yazısıyla özen göstererek dolduruyordu. 

«Bayım! ıı  diye başlıyordu mektup. e<Aşağıdaki satır
ları size yazıyorum, çünkü yazmadan duramayacağım, 
çünkü anlatacaklarım baştan aşağı dolduruyor içimi, 
beni kahredip titretiyor, sözcükler öylesine bir güçle üze
rime doğru akıp geliyor ki, bu mektubu yazarak onlar
dan kendimi kurtaramadım mı boğulup gideceğim . . .  » 

Hani doğruyu söylemek gerekirse, ((akıp gelme» de
nen şeyin kısaca aslı yoktu; Allah bilir, hangi kof ne
denlere dayanarak böyle bir şeyi Bay Spinell ileri sür
mekteydi. Çiziktirdiği sözcükler, hiç de bir sel gibi ken
disine akıp geliyora benzemiyordu; toplum içinde mes
leği yazarlık olan biri için acınacak kadar ağır bir tem
poyla ilerliyordu mektup; bu sırada onu görenler, ya
zar denilen kişinin yazma işini herkesten güç kıvırabilen 
biri olduğu sanısına kapılmaktan kendilerini alamazdı. 

İki parmağının ucuyla yanağındaki o acayip ayva 
tüylerinden birini tutmuş, hanidir döndürüp duruyor
du, Bay Spinell. Beri yandan, gözlerini dikmiş boşluğa 
bakıyor, kimi bir süre tek bir satır bile ilerlediği görül
müyordu. Derken birkaç çıtkırıldım sözcük çiziktiriyor, 
ama ardından yine duraklıyordu. Ancak şurası da itiraf 
edilmeli ki, sonunda ortaya çıkan mektup, içerik yönün
den tuhaf, sağlamlığı su götürür, hatta çokluk anlaşıl
maz niteliğine karşın, canlı ve pürüzsüz bir izlenim 
uyandırmaktaydı. 

«İçimde öyle bir gereksinim var ki» , diye devam 
ediyordu mektup, «benim gördüğüm ve haftalardır silip 
atamadığım bir vizyon olarak gözlerimin önünden git
meyen bir şeyi size de göstermek, sizin de onu, benim iç 
gözümün önünde nasıl duruyorsa, yani sözcüklerden olu
şan bir aydınlık içinde görüp algılamanızı sağlamak is
tiyorum. Dolayısıyla, şimdi dinleyin beni! 
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Ne olup bitmişse, ne olup bitiyorsa, bunları söyle
yeceğim size, yalnızca bir yaşam öyküsünü aktaraca
ğım; insanı akıl almaz ölçüde çileden çıkaran pek kısa 
bir öyküyü yorumsuz, açıklamasız, suçlamalara kaçma
dan, yargılar vermeden, kendi sözcüklerimle dile 
getireceğim. Gabriele F..ckof'un öyküsüdür bu, bayım; si -
zin, benim eşim dediğiniz bir kadının öyküsü. Ve şunu 
iyi bilin ki, bu öyküyü yaşayan sizdiniz, ama onu ger
çekten yüceltip önemli bir yaşam öyküsüne dönüştüre
cek olanı benim, benim sözlerimdir. 

O bahçeyi anımsıyor musunuz, bayım, o gri kona
ğın arkasındaki dört bir yanını otlar bürümüş eski bah
çeyi. Baıhçenin düşler içindeki yabansılığını kuşatmış o 
ufalanıp dökülen duvarlardaki oyuklardan yeşil yosun
lar fışkırıyordu. Bahçenin göbeğindeki fıskıyeli havuzu 
da anımsıyor musunuz? Mor zambaklar, havuzu çevre
leyen yıkıldı yıkılacak: duvara doğru bel veriyor, fıskı
yeden fışkıran su gizemsel bir söyleşiyi sürdürerek yer 
yer çatlakları içeren taşlar üzerine düşüyordu. Yazdı ve. 
gün kavuşmak üzereydi. Yedi genç kız, havuzun etrafın
da bir halka yapmış oturuyordu. Ama batmakta olan 
güneş pırıl pırıl bir yücelik nişanını kızlardan yalnızca 
yedincilerinin, yedi kız içinde biricik olanın, bir tek ola
nın saçlarına gizli gizli dokuyor, işliyordu adeta. Kız
lardan yedincisinin gözleri ürkek düşler gibiydi, ama yi
ne de duru saydam dudakları gülümsüyordu. 

Kızlar, şarkılar türküler söylüyordu. İnce uzun yüz
lerini, fıskıyeden fışkıran suyun eriştiği yüksekliğe, onun 
yorgun ve soylu bir eğri çizerek havuza düşmeye yönel
diği noktaya çevirmişlerdi, hafiıf ve tiz sesleri boşlukta 
süzülerek suyun zarif raksını sarıp sarmalıyordu. Şarkı
larını söylerken, belki de nazenin elleriyle dizlerini ku
caklamışlardı. 

Bu tabloyu anımsıyor musunuz, bayım? Gördünüz 
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mü onu? Görmediniz; gözleriniz onu görebilecek, kulak
larınız ondaki melodiyi işitebilecek yetenekten yoksun
du çünkü. Onu görseydiniz, nefes alıp vermeyi göze ala
maz, yüreğinizin çarpmasına izin vermezdiniz. Geri dö
ner, ya.şanım içine, kendi y�ınızın içine döner, gör
düğünüz şeyi, bu yeryüzünde yaşayacağınız hayatın ka
lan bölümünde el sürülemeyecek, örselenip zedeleneme
yecek kutsal bir nesne gibi ruhunuzda saklardınız. Siz 
ne yaptınız oysa? 

Bu tabloya son verdiniz, bayım! İlle gelip onu mah
vetmeniz, onuı bayağılıklar ve çirkin acılar içinde yaşa
mını sürdürmeye zorlamanız mı gerekiyordu? Doku
naklı ve huzur dolu bir tanrılaştırma eylemi söz konu
suydu, bir yıkılışın, bir dağılıp çözülüşün ve silinip gi
dişin akşam vakti beliren bir aydınlıktan çekilip içeri 
alınması gibi bir durum vardı ortac!a. Eski bir kuşak, faz
lasıyla yorgun düşmüştü; eylem ve yaşam için fazla
sıyla soyluluğa ulaşmış, ömrünün sonuna gelmiştir, son 
dışavurumları sanat alanında çıkardığı sesler, peşinden 
ölümü sürükleyip getirecek bir olgunluğa eriştiğini bil
menin hüznünü içeren birkaç keman sesidir. Bu seslerin 
gözyaşlarına boğduğu gözleri gördünüz mü? Altı arka
daşın gönülleri hayata yönelikti belki; ama onların pren
ses kardeşlerinin gönlü güzelliğe ve ölüme adanmıştı. 

Siz gördünüz onu, bu ölüm güzelliğini gördünüz ve 
ona sahip olmak istediniz. Onun duygulandırıcı kutsal
lığı karşısında en ufak bir saygı hissine kapılmadınız, en 
ufak bir ürkeklik hissetmediniz yüreğinizde. Bu güzel
liği seyretmeyi yeterli görmediniz; onu ele geçirmeden, 
onu sömürmeden, kutsallığını kirletmeden rahat etme
diniz. Seçiminize hiç diyecek yoktu doğrusu ! Ağzının 
tadını bilen birisiniz, bayım, ağzının tadını bilen kaba 
biri, zevk sahibi kaba bir köylü. 

Asla sizi aşağılamak gibi bir niyet beslemediğimi 
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bilmenizi rica ederim. Hakaret olsun diye değil, yalnız
ca bir şeyi anlatmak için, sizin o �ikolojik açıdan il
ginçlikten tümüyle uzak basit kişiliğinizin �ikolojik 
yoldan basit bir anlatımını yapabilmek amacıyla söy
lüyorum bunları. Böyle davranmamın nedeni, içimden 
bir şeyin beni, davranış ve karakterinizi sizin için biraz 
daha açıklığa kavuşturmaya itmesidir, olaylan tüm çıp
laklığıyla dile getirmemin, onları konuşturmamın ve bi
linçaltına ışık tutmamın, benim bu yeryüzün.de elinden 
yakamı kurtaramayacağım mesleğim olmasıdır. Dünya 
benim 'bilinçsiz tip' diye nitelediğim insanlarla dolu; 
ben de işte katlanamıyorum onlara, bu 'bilinçsiz' tiple
re! Bütün bu küf kokan, bilgisiz ve bilnçsiz yaşam ve 
eylemlere katlanamıyorum, insanın sinirlerini ayağa 
kaldıran çevremdeki bu safdilliğe katlanamıyorum. Kar
şı koyamadığım kahredici bir dürtü, çevremdeki her şe
yi gücüm yettiği kadar açıklamaya, dile getirmeye, bi.
linç önüne çıkarmaya zorluyor beni; ama bunun ileri
ye ·götürücü ya da engelleyici bir etkisi olurmuş, avutup 
acıları yatıştırır ya da insanı ıstıraplara boğarmış, hiç 
aldırdığım yok. 

Siz, bayım, dediğim gibi ağzının tadını bilen kaba 
bir adamsınız, zevk sahibi kaba bir köylüsünüz. Gerçek
te zevksiz hantal bir yapıya sahip olan ve gelişim mer
diveninin en alt basamaklarının birinde bulunan siz, 
servetiniz ve koltukta oturarak yaşama biçiminizle sinir 
sisteminin ani, tarihsellikten uzak barbarca bir çökün
tüsünde aldınız soluğu, bu da zevk gereksiniminizin şe
hevi diye nitelenebilecek belli bir incelimine yol açtı. 
Kim bilir, belki de Gabriele Eckhof'u ele geçirmeye ka
rar verdiğiniz zaman, tıpkı nefisı bir çorba ya da tadına 
doyum olmayan bir yemek karşısında bulunuyormuş gi
bi yutak kaslarınız, ağız şapırtısını andıran bir sesle de
vinmeye başladı. 
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Gerçekten de onun düşlü istemini tutup yanlış yola 
yöneltiyorsunuz. Onu, dört bir yanını otlar sarmış bah
çeden çıkarıyor, yaşamın ve çirkinliğin içine götürüp bı
rakıyorsunuz. Kendisine sizin o bayağı soyadım veriyor, 
onu kendinize eş ediniyor, onu bir ev kadınına dönüş
türüyor, onu anne yapıyorsunuz. Ölüme adanmış olup 
da o yüce işe yaramazlığı içinde çiçeklenen bu yorgun 
ve ürkek güzelliği, hiç bir olağanüstülüğü içermeyen 
günlük yaşamın ve doğa denilen o sersem, kaba ve aşa
ğılık tanrının hizmetine koşuyor, köylü vicdanınızda 
böyle bir girişimin -ölçüsüz kepazeliğine ilişkin en ufak 
bir se�i uyanmıyor. 

Bir kez daha sorayım : Nedir olan? Ürkek ve çekin
gen düşleri andıran gözleriyle, size bir çocuk armağan 
ediyor, o; babasının rezil yaşamının bir uzantısı sayılan 
bu yaratığa, kan ve yaşam adına nesi varsa veriyor hep
sini ve kendisi ölüyor. Kendisi ölüyor, bayım! Bayağı
lık içinde göçüp gitmiyor da, her şeye karşın aşağılan
manın o derin uçurumundan son bir kez başını kaldırıp, 
güzelliğin ölümcül öpücüğü altında onurlu ve mutlu, ölü
me yollanıyorsa, bunu sağlamayı ben kendime iş edin
diğim içindir. Bu arada sizin işiniz ise, o sır vermeyen 
sanatoryum koridorlarında oda hizmetçileriyle gönül eğ
lendirmek oldu kuşkusuz. 

Ama onun çocuğu, Gabriele Eckhof'un oğlu serpi
lip büyüyor, yaşıyor ve düğün bayram ediyor. Kimbilir, 
belki de babasının yaşamını sürdürecek, ticaretle uğra
şan, vergi ödeyen ve güzel güzel yemekler yiyen bir bur
juıva olacak; bir asker ya da bir memur belki, devletin 
hiç bir şeyden haberi olmayan becerikli bir dayanağı; 
ama her durumda güzel sanatlarla ilgisiz, normal çalı
şan bir makine gibi yolunda yürüyen, acımasız, ileriye 
güvenle bakan, güçlü ve aptal biri. 

Size şunu itiraf edeyim ki, bayım, nasıl liay.attan, 
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sizin sergilediğiniz o bayağı, gülünç, öyleyken bir ı.a.f er 
havası içinde sürdürülen hayattan, ölümün bu oldum 
olası can düşmanı ve karşıtından nefret ettiğim gibi, siz
den ve sizin çocuğunuzda.n da nefret ediyorum. Si
� küçümsediğimi söyleyemem. Hayır, yapamam bunu, 
dürüstlüğüm alıkor beni bundan. Siz benden daha güç
lüsünüz. Ancak, bir tek silahla çıkabilirim sizin karşını
?.a, güçsüzlerin o yüce silahı ve intikam aracı : Zeka ve 
söz. Bugün işte adı geçen silaha başvurdum. Çünkü mek
tup -bu sözümde de yine dürüstlükten şaşmıyorum, ba
yım--- bir intikam eyleminden başka bir şey değil. Mek
tupta bir tek söreük sizi şaşkınlığa uğratır da size ya
bancı bir gücün varlığını hissettirirse, o kaba serinkan
lıllğınızda bir an için sizi bocalatacak keskinliği, parlak
lığı ve güzelliği gösterebilirse, sevincimden dünyalar be
nim olacaktır. 

Detlev Spinell. » 

Ve Bay Spinell, mektubu zarflayıp pulladı, nazlı ve 
narin bir yazıyla gereken adresi yazdı üzerine, ardından 
postaya verdi. 

11 

Bay Klöterjahn, Bay Spinell'in odasının kapısını 
vurdu; elinde temiz pak yazılmış kocaman bir yaprak 
kiı.ğıt tutuyor, enerjik bir şekilde davranmayı kafasına 
koymuş biri gibi görünüyordu. Posta idaresi üzerine dü
şeni yapmış, mektup izlemesi istenen yolu izleyerek. 
Einfried.'den Einfried'e o şaşılacak yolculuğu geride bı· 
rakmış ve dosdoğru postalanan kişinin eline geçmişti. 

Bay Klöterjahn içeri girdiğinde, Bay Spinell kane
pede oturmuş, kapağında insanın aklını karıştıran o re· 
simle kendi kaleminden çıkmış romanı okumaktaydı. 
Birden ayağa kalkıp böyle bir ziyaretçiyi hiç beklemi-
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yormuş gibi soran bakışlarla gözlerini Bay Klöterjahn'a 
çevirdi, oysa kızarıp bozard1ğı açıkça görülüyordu. 

«İyi günJerıı , dedi Bay Klöterjahn. uİşinizin arasın
da sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın ! Ama sorabilir 
miyim acaba, bu mektubu siz mi yazdınız?» Temiz pak 
bir yazıyla doldurulmuş koc��man bir yaprak kağıdı sol 
eliyle havaya kaldırmış, sağ eliyle kağıda vuruyor, bu da 
kağıdın yüksek sesle hışırdamasına yol açıyordu. Ar
dından sağ elini geniş, ve rahat pantolonunun cebine 
soktu, Bay Klöterjahn; başını yana yatırdı, bazı kim
selerin başvurduğu bir davranışla, karşısı�dakinin söy
leyeceklerine kulak verip dinlemek için ağzını açıp 
bekledi. 

Bay Spinell, ne tuhafsa gülümsüyordu; nazik, biraz 
şaşalamış, yarı özür dileyerek, elini başına götürüp dü
şünür gibi yaptı. 

oHa evet, doğru . . .  evet . . .  mektubu izninizle ben . . · "  

Şuydu sorun : Bay Spinell, bugün her zamanki nor
mal kişiliğine bürünüp öğleye kadar yatmıştı, bu yüz
den de vicdanı rahat değildi, başı sersem gibiydi, sinirli 
bir hal vardı üzerinde, direnci biraz azalmış hissediyor
du kendini. Bu yetmiyormuş gibi, başgösteren ilkbahar 
havası onu bitkin düşürmüş, biraz karamsar birine dö
nüştürmüştü.· Hani Bay Klöterjahn ile arasında geçen 
sahnede öyle alabildiğine sersemce davranışını açıklaya
bilmek için, bütün bunların belirtilmesi gerekiyor. 

«Demek öyle? Bak sen ! Güzel ! »  diye cevapladı Bay 
Klöterjahn; çenesini göğsüne bastırmış, kaşlarını kal
dırarak kollarını gerip ileriye uzatmış ve benzeri daha 
bir sürü hazırlığa başvurarak, formalite gereği sorduğu 
sorunun ardından hemen insafsızca sadede gelmek is
temişti. Ne var ki, kendi şahsına karşı beslediği hayran
lıktan, ilgili hazırlıkta biraz fazla ileriye gitmiş olacak
tı; çünkü sonunda sergilediği davranışın, bu uzun boy-
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l u  mill)iksel hazırlıklardaki gözdağı veren havaya pek 
de uygun düştüğü söylenemezdi. 

«Çok güzel ! ıı diye tekrarladı. «O zaman, istenilen 
saatte karşısına çıkılıp kendisiyle konuşulabilecek birine 
sayfalar dolusu mektuplar yazmanın saçmalığını dü
şünerek, izin verin de cevabımı size sözlü vereyim, azi
zim Bay Spinell ! ıı 

ııŞey . . .  saçmalık» ,  dedi Bay Spinell gülümsemeli, 
özür dileyerek, nerdeyse boynu bükük. 

ııSaçmalık ! ıı  diye tekrarladı Bay Klöterjahn ;  da
vasının haklılığına ne kadar güvendiğini, bu güveni hiç 
bir şeyin sarsamayacağını göstermek üzere şiddetle ba
şını salladı. ((Hani bu mektup müsveddesi için tek bir 
söz harcamaya değmezdi; ne yalan söyleyeyim, sandviç 
sarmak için bile kullanmak istemeroim onu; ne var ki, 
şimdiye kadar aklımın almadığı bazı konularda aydınla
tıyor beni, bazı değişiklikleri anlamann sağlıyor. Tabii 
bunlar sizi ilgilendirmez, ayrıca bizim de bunlardan söz 
açmamızın sırası değil. Ben iş güç sahibi bir adamım. 
sizin o dile gelmez vizyonlarınızdan daha iyi şeylere ka
famda yer vermem gerekiyor.» 

uBen 'silinip atılamayan' diye yazmıştım» ,  dedi Bay 
Spinell ve doğrulup ayağa kalktı. Bay Klöterjahn ile 
arasında geçen bütün sahne boyunca şöyle biraz onuru
nu koruyabildiği tek bir an varsa, o da buydu. 

«Silinip atılamayan . . .  dile gelmeyen . . .  ! ı ı  diye karşı
lık verdi Bay Klöterjahn ve gözlerini elindeki mektuba 
dikti. 11Öyle bir yazınız var ki, berbat mı berbat, azizim! 
Bu yazıyla size benim büroda iş vermezdim doğrusu. İlk 
bakışta pek temiz bir yazı gibi görünüyor, ama biraz 
dikkat edince boşluklarla, sarsak çiziktirmelerle dolu. 
Ne var ki, bu sizin sorununuz, beni ilgilendirmez. Şim
di buraya gelmemin nedeni, bir kez sizin bir palyaço-
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dan farkınız olnıadığını söylemektir ki, bunu umarım 

siz de biliyorsunuzdur. Ayrıca korkağın tekisiniz; bu

nu da, sanırım size uzun boylu kanıtlamanın gereği yok. 

Karımın bana yazdığına göre, rastladığınız kadınların 
yüzlerine bakamıyor, gerçek'ten korktuğunuz için sade
ce yan gözle bakıp gördüğünüz şeyle ilgili tatlı bir iz
lenim edinmeye çalışıyormuşsunuz. Ne yazık ki karım 

sonradan yazdığı mektuplarda sizden pek söz açmaz 

oldu; yoksa hakkınızda daha başka şeyler de anlatabi· 
lirdim. Ama siz işte böyle birisiniz. 'Güzellik' ,  iki keli
mede bir ağzınıza aldığınız sözcük sizi,n, ama. aslında 

ödleklikten, sinsilikten ve kıskançlıktan başka şey de
ğil, onun için de «sır vermeyen sanatoryum koridorlanıı 
18.fını ediyorsunuz kuşkusuz; hani benim kalbime bir 
bıçak gibi saplanacağı düşünülmüş bir laf, ama yalnız

ca eğlendirdi beni. Eğlendirdi, o kadar ! Nasıl, şimdi öğ

rendiniz mi öğreneceğinizi? Sizin ne mal olduğunuzu bi 

raz olsun gözlerinizin önüne serebildim mi, sizi sefil ya
ratık? 'Benim için sakınılmaz bir iş' değilse de. Güleyim 

bari . . . » 

<(Kaçınılmaz diye yazmıştım n ,  dedi Bay Spinell. Ama 

hemen sustu ardından. Yürekler acısı durumda, saçları 
ağarmış yaşlı bir okul öğrencisi gibi çaresizlik içinde. 
fena halde paylanıp azarlanmış, oracıkta dikiliyordu. 

((Kaçınılmaz, sakınılmaz . . .  Siz nesiniz, biliyor mu 
sunuz? A§ağılık ödlek herifin biri. Her Allahın günü be
ni sofrada görüyor, beni selamlıyor, bana gülümsüyor
sunuz; bana yemek doldurulmuş tabakları uzatıyor, gü
lümsüyorsunuz; afiyet olsun ! diyor, gülümsüyorsunuz. 
Sonra da bir gün kalkıp suçlamalarla dolu böyle bir 
paçavrayı yolluyorsunuz bana. Ha ha! Evet, iş yazıya ge

lince, cesur biri olup çıkıyorsunuz hemen ! iş bu mas
kara mektupla kalsa neyse. Ama benim aleyhimde bir

takım dolaplar çevirdiniz, arkamdan bana karşı birta-
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kını entrikalara giriştiniz, şimdi çok iyi anlıyorum bu
nu. Gelgelelim yaptıklarınızın size bir yaran dokundu
ğunu da hayal etmeyin sakın ! Karımın kafasına birta
kım saçma düşünceler yerleştirdiğinizi umuyorsanız, 
yanlış kapı çaldınız; kanın, bunlara kapılmayacak ka
dar aklı başında bir kadındır. Hatta daha da ileri gidip, 
buraya geldiğimizde beni, benimle oğlumuzu her za
mankinden bir başka türlü karşıladığını sanıyorsanız., 
o münasebetsizliğinize tüy dikmiş olursunuz ! Küçük 
Anton'umuzu öpmediyse, bunu yalnızca onu kollamak 
için yaptı, çünkü son zamanlarda nefes borusundan de
ğil, c iğerlerinden rahatsız olabileceği söylenmeye başla
dı, eh böyle bir durumda da insan tabii bilemez . . .  Beri 
yandan, h enüz hiç kesinlik kazanmış değil ciğerlerinden 
rahatsız olduğu ya, neyse. Ve mektubundaki 'o, ölü
yor' sözlerini yazan size de, bayım, eşek demekten baş
ka yapacak şey kalmıyor.ıı  

Konuşmasının burasında Bay Klöterjahn kendini 
biraz toparlamaya, nefes alıp verişini biraz düzene sok
maya çalıştı. İyice çileden çıkmış bulunuyordu ; sağ eli· 
nin işaret parmağını boşlukta durmadan Bay Spinell'e 
doğru uzatıp çekiyor, sol elindeki mektubun iler tutar 
yerini bırakmıyordu. İngilizler gibi sarışın favoriler ara
sında kalan yüzü korkunı; derecede kızarmıştı, bulutlar
la ç evrelenmiş alnını şişip kabarmış damarlar gazap 
şimşekleri gibi oyuklarla donatmıştı. 

«Benden nefret ediyormuşsunuzıı , diye sürdürdü 
konuşmasını. «Evet, beni aşağılayacakmışsınız ama, 
sizden daha güçlü biriymişim. Evet, öyleyim, sizi men
debur herif, yüreğim konuşuyor benim, sizde ise yü
rek ne gezer ! O 'zeka ve sözcükleriniz' ile sizi, siz kuş 
beyinli sinsi herifi bir güzel benzetirdim ama, ne ya
parsın ki yasalar buna izin vermiyor. Ama bu d emek 
değildir ki, azizim, sizin hakaretlerinizi hiç sesimi çı-
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karmadan sineye çekeceğim. Eve döndüğümde, altında 
açıkça adınız soyadınız yazılı bu mektubu avukatıma 
göstereyim de, dünyanın kaç bucak olduğunu anlar mı
sınız, anlamaz mısınız, bakalım ! Benim adım saygın 
bir addır, bayım ve bunu da çalışmalarımda gösterdi 
ğim liyakate borçluyum. Gelgelelim bu isimle size bir 
metelik borç veren olur mu acaba? Bir düşünseniz fe
na olmaz hani. Sizi miskin türedi sizi ! Sizinle en iyi.si 
yasal yoldan. hesaplaşmak ! Siz, herkes için tehlikeli 
birisiniz ! İnsanların aklını başından alıyorsunuz! Ama 
bu kez başarılı olduğunuz kuruntusuna kapılmanız için 
hiç bir neden yok, sizi koruyucu melek rolünde sinsi 
alçak sizi ! Sizin gibilerin karşısında pes edeceğimi sa
nıyorsanız, aldanıyorsunuz. Ben de yürek var, yürek ! ·• 

Bay Klöterjahn'ın artık iyiden iyiye tepesi atmış
tı, bağırıyor, bende yürek var ! deyip duruyordu. 

11'Şarkılar' söylüyorlardı. Nokta.  Hiç de şarkı söy
ledikleri yoktu ! Örgü örüyorlardı. Ayrıca, işittiğim ka
dar, rendelenmiş çiğ patates kızartılarak yapılan bir ye
mek reçetesi üzerinde konuşuyorlardı. Şu 'yıkılış' ve 
'dağılıp gidiş' sözlerinizi kayınpedere gösterdim mi, o 
da sizi mahkemeye verecektir, bundan hiç kuşkunuz 
olmasın! 

'Tabloyu gördünüz mü, gördünüz mü onu?'  Tabii 
gördüm, ama ne diye bu yüzden nefesimi tutacakmışım 
da kaçıp .gidecekmişim oradan, bilmem ! Ben, sizin gi 
bi  göz ucuyla bakmam kadınlara, onları gereği gibi gö
rür, gözden geçiririm. Hoşuma giderler ve beni ister
lerse, alır giderim onları. Bende yürek var, yürek ! ıı 

Tam bu anda kapı vuruldu. Birçok defa çabuk ça
buk, ard arda tekrarlanan ufak, sert ve korkutucu vu
ruşlar Bay Klöterjahn'ı susmaya zorladı; dur durak 
bilmeyen, çaresiz kalmış sürekli ileri fırlayan bir ses 
aceleyle: 
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«Bay Klöterjahn, Ba}'._ Klöterjahn ! Hay Allah ! Bay 
Klöterjahn burada mı?» diye sesleniyordu. 

uBekleyin dışarda ! »  diye· tersledi Bay Klöterjahn. 
ııNe var? Burada biriyle konuşuyorum şimdi! »  

Bocalamalar içinde, kesik kesik konuşan ses: «Bay 
Klöterjahn! Gelmeniz gerekiyor ! »  dedi. «Doktorlar da 
geldiler. Aman yarabbi !  Ne kadar üzücü bir olay ! n 

Bunun üzerine, Bay Klöterjahn koşup açtı kapıyı. 
Dışarda belediye meclisi üyesi Bay Spatz'ın eşi Bayan 
Spatz dikiliyordu. Mendilini ağzına tutmuş, uzun ve 
iri gözyaşları çifter çifter yanağından yuvarlanıp men
dile akıyordu. 

uBay Klöterjahnıı , dedi güçlükle Bayan Spatz. ııNe 
müthiş, ne üzücü bir şey ! Ağzından o kadar çok kan 
geldi ki ! Korkunç denecek kadar çok ! &lkin sakin ya
takta oturmuş, bir melodi mırıldanıyordu. Birden kan 
boşandı ağzından! Aman Tanrım, ne çok kan ! ıı 

HÖldü mü yoksa?» diye bağırdı Bay Klöterjahn. 
Bayan Spatz'ı kolundan tutmuş, eşikte sağa sola çe
kiştirip duruyordu. HHayır, hemen ölmedi, öyle değiJ 
mi? Henüz büsbütün ölmedi, beni görebilir henüz. Yi
ne birazcık kan geldi ağzından, öyle değil mi? Ciğerle
rinden ha? Öyle, _belki gerçekten ciğerlerindendir.» Bir
den : «Gabriele ! »diye ·haykırdı Bay Klöterjahn. Gözleri 
adeta yuvalarından fırlamıştı ; sıcak, iyilik dolu, insan
cıl  ve dürüst bir duygunun. nasıl yüreğinden fışkırdığı 
görülüyordu. «Peki, geliyorum!  ıı dedi ve uzun uzun 
ad ımlar atarak yürüdü; Bayan Spatz'ı da çekip odadan 
çıkararak koridorlarda peşi sıra sürükledi. Dönemeçler 
yapan koridorun sapa bir yerinden Sef!i geliyor, ses hız
la. uzaklara kayıyordu : ııBüsbütün ölmedi, değil mi? Ci
ğerinden ha? ıı 

134 



12 

Bay Spinell, Bay Klöterjahn'ın öyle ansızın yarıda 
kesilen ziyareti sırasında hangi yerde durmuşsa yine 

I 
orada dikiliyor, Bay Klöterjahn'ın giderken açık bırak-
tığı kapıya bakıyordu. Sonunda kapıdan dışan çıkıp 
koridorda birkaç adım ilerledi, kulak kabartıp uzaklan 
dinledi. Çıt yoktu; derken yine dönüp odaya girerek ka
pıyı arkasından kapadı. 

Bir süre aynada kendini seyredip ardından masaya 
yöneldi, bir göulen küçük bir şişecikle minik bir bardak 
çıkardı, kimsenin kendisini bu yüroen ayıplamayacağı 
bir davranışla kadehe konyak doldurup içtL Sonra ka
nepeye uzanıp gözlerini yumdu. 

Pencerenin üst kanadı açık duruyordu. Einfried ' 
in bahçesinde kuşlar ötüşüyor, bu ufak, narin ve ar
sız seslerde ilkbahar, incecikten ve derinlere nüfuz ede
rek tümüyle kendini açığa vuruyordu. Bir ara Bay Spi
nell, kendi kendine mırıldandı : uSakınılmaz iş . . .  ıı Son
ra başını sağa sola oynattı, şiddetli bir sinir ağrısına 
yakalanmış gibi ha vayı dişlerinin arasından içine çek
ti. 

Bir türlü yatışıp kendini toparlayamıyordu. İnsan 
az önceki gibi kaba ve hoyrat yaşantılar için yaratıl
mayınca ! - Ruhunda geçip çözümlenmesi uzun süre
cek bir olayın ardından Bay Spinell, kalkıp biraz ha
reket etmesinin, açık havaya çıkıp biraz dolaşmasının 
iyi olacağı kararına vardı. Şapkasını alıp odadan çıktı. 

Sanatoryumu geride bırakıp da kendini yumuşak ve 
burcu burcu bir havanın ortasında bulunca, başını 
döndürüp gözlerini yavaş yavaş sanatoryum binasının 
yukarılarına kaydırdı; kapalı bir pencereye gelince, ba
kışları, vakur, sağlam ve karanlık, bir süre ayrılmadı 
buradan. Sonra ellerini sırtında. kavuşturup çakıl dö-
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şeli yolda ilerlemeye koyuldu. Derin düşüncelere dal- · 
mıştı. 

Tarhların üzeri hasırlarla örtülüydü, ağaçlarla ça
lılar ise henüz çıplaktı ; ama kar kalkmıştı, yollarda ıs
lak izleri görülüyordu yalnız. Yapma mağaraları, üzeri 
sarmaşıklarla örtülü yolları ve kameriyeleriyle bahçe, 
koyu gölgeleri, doymuş ve altınsı ışığıyla öğle sonrası
nın o görkemli ve aydınlık renk cümbüşü içinde . uzan
mış yatıyor, ağaçların karanlık dalları aydınlık gök
yüzünde keskin ve narin çizgiler oluşturuyordu. 

Güneşin bir şekle büründüğü, biçimden yoksun 
ışık kitlesinin yavaş yavaş aşağılara inip gözle görülür 
bir diske dönüştüğü, diskin daha bir doygun ve yu
muşak yangınına gözlerin katlanabildiği bir saatti yak
laşık olarak. Bay Spinell, güneşi göremiyordu; izlediği 
yol, güneşin önünü kapıyor, saklıyordu onu. Bay Spinell .  
başını önüne sarkıtmış yürüyor, kendi kendine bir me
lodi mırıldanıyordu, kısa bir şey, ürkek ve yakınmalı 
tırmanıp yukarılara çıkan bir figür, özlem motifi. . .  Ama 
birden, var gücüyle kısa bir soluk alarak olduğu yere 
çivilenmiş gibi durdu, şiddetle çatılmış kaşlarının al
tından gözleri iri iri açılarak, korkunun yol açtığı bir 
savunma ifadesiyle dosdoğru ilerde bir noktaya dikildi. 

Yol bir dönemeç yapmış, batan güneşe doğru yö
nelmişti. Altın yaldızdan kenarlarıyla dar ve aydınlık 
iki bulut şeridinin yarıp geçtiği güneş diski, kocaman 
ve çapraz, gökyüzünde duruyor, ağaçların doruklarını 
ateşe veriyor, sarı kırmızı parıltısını bahçenin üzerine 
saçıyordu. Btı altınsı aydınlıkla, tepesinde güneş diski
nin o kocaman halesi, sırtında İskoçyalılar gibi altın 
sırmalarla bezenmiş kırmızı bir giysi, tombul bir ka
dın yolda dimdik duruyor, sağ elini dolgun kalçasına 
dayamış, sol eliyle zarif bir çocuk arabasını ileri geri 
sallıyordu. Ama arabada çocuk oturuyor, oğul Anton 
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Klöterjahn oturuyor, Gabriele Eckhof'un şişman oğlu 
oturuyordu. 

Sırtında tüylü beyaz bir ceket, başında kocaman 
beyaz bir şapka, tombul yanaklı, görkemli ve uslu uslu 
oturuyordu Anton Klöterjahn ; gözleri, neşeyle ve yo
lundan şaşmaksızın, Bay Spinell'in gözlerini arayıp bul
muştu. Romancı Bay Spinell kendini toparlamak üze

reydi, koskoca bir adamdı nihayet, bu beklenmedik ışıl 
ışıl yaratığın önünden geçip gidebilecek gücü göstere 
bilir, gezintisini sürdürebilirdi. Ama derken korkunç 
bir şey oldu, Anton Klöterjahn gülmeye ve sevincinden 
çığlıklar atmaya başladı : nedeni belirsiz bir sevinçle 
haykırıp duruyordu, doğrusu dehşete kapılmamak elde 
değildi. 

Allah bilir, böyle neşelendiren neydi Anton Klö
terjahn'ı? Karşısındaki siyah giysili kimse mi onu bu 
çılgın sevince boğmuştu? Yoksa hayvanca bir neşe nöbe 
tine mi kapılmıştı. Bir elinde ısırmak için kemikten 
bir halka, ötekisinde tenekeden bir zımbırtı tutuyor
du. Her iki nesneyi de elleriyle sevincinden çığlık çığ· 
lığa güneşe doğru uzatıyor, havada sallayıp birbirine 
vuruyor, sanki böylelikle alay edip eğlenerek belli bir 
kimseyi oradan kovmak, uzaklaştırmak istiyordu. 
Gözleri zevkten nerdeyse yumulmuştu. Ağzı öylesine 
açıktı ki, pespembe damağını görmek mümkündü. Hatta 
sevinç çığlıkları atarken, ileri geri sallıyordu başını. 

Bay Spinell, ansızın dönüp oradan uzaklaştı. Pe
şinde küçük Klöterjahn'ın sevinç çığlıkları, kolunu 
özenle ve katı-zarif bir pozla tutarak çakıl yolda yü
rüyor, koşa koşa oradan uzaklaşmak istediğini gizleme
ye açlışırcasına adımlarını yavaş bir tempoyla atmaya 
özen gösteriyordu. 
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T o n i o  K r ö g e r 

Kış güneşi, sıkışık kentin tepesindeki bulut kat
manlarının gerisinde cılız bir parıltı ol.arak, sütümsü 
ve mat, seçilebiliyordu. Dik çatılı evleriyle sokaklar ıs
lak ve esintiliydi; bazan gökten bir çeşit yumuşak do
lu yağıyor, ne kara benziymdu, ne de buza. 

Okul dağılmıştı. Özgürlüklerine kavuşmuş öğren
ciler, kaldırım döşeli avludan küme küme geçerek par

maklıklı bahçe kapısından sel gibi sokağa akıyor, dı
�arıda ikiye ayrılıp bir bölümü yolun sağına, bir bö
lümü soluna saparak hızla uzaklaşıyordu. Büyükler 
kitap tomarlarını vakur bir edayla sol omuzlarına bas
tırmış, sağ kollarını rüzgara karşı kürek gibi kulla
nıyor, evde kendilerini bekleyen öğle yemeğine doğ
ru seğirtiyorlardı. Küçükler ise, güle oynaya koştu
rup yerdeki kardan lapayı etrafa sıçratıyor, fok deri
sinden çantalarındaki ders araçları takur tukur ses
ler çıkarıyordu. Ama hepsinin de, zaman zaman, va
kur adımlarla karşıdan gelen bir öğretmenin Wotan 
ı;apkası ve Jüpiter sakalının önünde uysal ve masum 
bakışlarla kasketlerini çıkarıp selam verdiği görülü
yordu. 

Uzun süredir yolun üzerinde bekleyen Kröger : 
uHele şükür gelebildin, Hans! »  dedi; yanında başka
ları, konuşa konuşa kapıdan çıkan ve onlarla tam yü-
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rüyüp gitmek üzere olan Hans'a doğru gülümseyerek: 
ilerledi. Arkadaşı Hans : «Anlamadım» , dedi Tonio'ya 
bakarak . .  , «Ha, evet ! Peki, dolaşalım biraz.» 

Tonio sesini çıkarmadı, gözleri bulutlarunış.tı. 
Yoksa unutmuş muydu, Hans? Bugün öğleyin birlikte 
biraz ge7.eeekleri şimdi mi aklına gelmişti? Oysa ken
disi önceden kararlaştırdıkları gezintiyi düşünerek se
vinip durmuştu hep. 

Hans Hansen : «Eh, size uğurlar olsun! »  dedi ya
nındakilere. «Ben Kröger ile dolaşacağım biraz.» Ya
nındakiler yolun sağına sapıp ellerini kollarını salla
yarak uzaklaşırken, Hans ile Tonio sola yöneldiler. 

Harıs ile Tonio, okul dağıldıktan sonra biraz gezip 
dolaşmaya vakit ayırabiliyordu, çünkü ikisi de evlerin
de saat dörtten önce öğle yemeğine oturulmayan iki ai
lenin çocuğuydu. Babaları kentin ileri gelen tüccarla
nndandı, resmi görevleri vardı ayrıca, kentin nüfuzlu 
kişilerindendiler. Aşağıda, ırmak kenarında geniş bir 
alanı kaplayan kereste depolan pek çok ku.şak öncesin-. 
den bu yana Hansen'lere aitti; depolardaki devcileyin 
hızarlar, toprukları cızırdayıp tıslayarak kesip biçiyor
du durmadan. Ama Tonio, üzerlerinde firmanın koca
man siyah damgası, tahıl çuvallarının kent sokakla
rından her Allahın günü arabalarla taşındığı Konsul 
Kröger'in oğluydu; atalarından kalmış büyük ve eski 
evleri, kentin en görkemli konağıydı. İki arkadaş yol
da giderlerken pek çok tanıdığa rastlıyor, sık sık kasket
lerini çıkarıp selam vermek zorunda kalıyorlardı. Ba
zan da., henüz ondördünde olmalarına karşın, daha ön
ce davranıp 'kendilerine selam verenler görülüyordu. 

Her ikisi de okul çantalarını omuzlarına atmıştı, 
her ikisinin de temiz pek kalın giysiler vardı üzerinde ; 
Hans, sırtına kısa bir denizci paltosu geçirmişti, palto
nun omuzlarıyla arka kısmını bir den:IBci üniforması-
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nın geniş ve mavi yakası örtüyordu. Tonio ise gri renk
te kemerli bir pardösü giymişti. Hans, Danimarkalı 
tayfalar gibi başına kısa kokartlı bir kasket oturtmuş, 
kasketin altından keten: sarısı bir tutam saç dışarı fır
l amıştı. Pek sevimli ve yakışıklı bir oğlandı;  geniş omuz
lu, dar kalçalıydı; göz yuvalarında serbestçe devinen 
keskin bakışlı ve çelik mavisi gözleri vardı. Oysa Tonio' 
nun kürk şapkanın altında tastamam güneylilere �ü 
keskin çizgili esmer yüzünde narin gölgelerin çevreledi
ği siyah iki göz, fazla ağır göz kapaklarıyla biraz ürkek 
ve hülyalı bakıp duruyor, ağız ve çene seyrek rastlanır 
bir yumuşaklığı içeriyordu. Tonio, savsak ve düzensiz 
adımlarla yürüyor, oysa Hans siyah çoraplı ince ve uzun 
bacaklarıyla gayet esnek ve düzgün adımlar atıyordu. 

Tonio konuşmuyordu. Bir sızı hissediyordu yüre
ğinde. Biraz eğik duran kaşlarını çatmıştı; dudaklarını 
sivriltmiş bir ıslık öttürüyor, başını yere eğmiş, uzak
lara bakıyordu. İlgili tavır ve yüz ifadesi, kendisine 
fü.gü bir şeydi. Ansızın Hans, Tonio'nun koluna girdi ve 
göz ucuyla ona baktı, çünkü Tonio'nun neden öyle dav
randığını çok iyi anlıyordu. Tonio, konuşmadan birkaç 
adım daha attı, derken enikonu bir yumuşama hissetti 
içinde.. 

Başını eğip gözlerini kaldırıma dikerek : ccSakın 
unuttum sanına, Tonio)> , dedi Hans. «Ben sadece dü
şünmüştüm ki, bugün gezemeyiz pek, hava çok yağışlı 
ve rüzgarlı çünkü. Ama benim için sorun değil. Bu ha
vada yine de beni beklemen çok güzel doğrusu. Oysa 
ben, çoktan evin yolunu tutmuşsundur diyerek sana 
içerliyordum.» 

Bu sözler üzerine, Tonio'nun ruhunu bir bayram 
sevinci kapladı;· bir neşe, bir cümbüş aldı yürüdü için
de. 

«Öyleyse şimdi setlerin oraya gidiyoruz» , dedi coş-
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kulu bir sesle. ((Mühlen Seti'yle Hosten Seti'ne. Sonra 
da seni eve kadar geçiririm, Hans. Benim eve tek başı· 
ma dönmemin hiç sakıncası yok, inan bana! Bir da· 
haki sefer sen yaparsın aynı şeyi.» 

Doğrusu Hans'ın söylediğine pek de inanmamıştı, 
Tonio; birlikte yaptıkları gezintileri Hans'ın hiç de ken
disi kadar önemsemediğini çok iyi sezmekteydi. Ama 
Hans'ın bugünkü gezintiyi unuttuğu için pişmanlık 
duyduğunu ve şimdi onun gönlünü almaya çalıştığını 
da görüyordu. Kendisi de Hans'a olan kırgınlığını daha 
fazla uzatmak niyetinde değildi. 

Hani şuydu sorun : Hans'ı seviyordu Tonio ve bu 
sevgi yüzünden şimdiye kadar çok acı çekmişti. İki ki§i· 
den en çok seveni altta.dır hep ve ister istemez acı çe
ker. Tonio'nun on dört yaşındaki ruhu, bu yalın ve çe
tin gerçeği şimdiden almıştı hayattan; öyle bir yara
dılışı vardı ki, bu gibi dersleri aklında tutuyor, adeta 
içine yazıyor onları, bir bakıma böyle yapmaktan haz 
duyuyor, ama ilgili derslerin gösterdiği doğrultuda ya
şamına çeki düzen vereyim demeyerek, bunlardan pra
tikte yararlanmaya bakmıyordu. Ve yine öyle bir yara
dılışı vardı ki, ilgili dersleri, okulda kendilerine zorla 
belletilen bilgilerden çok daha değerli ve ilginç buluyor, 
hatta okulun Gotik tavanlı sınıflannda onları tüm,.de
rinliğiyle ruhunda yaşatıyor ve tüm ayrıntılarıyla üzer
lerinde düşünüp kafa yoruyordu. 

Bu da, tıpkı odasında bir aşağı bir yukarı gezinerek 
elindeki kemandan - çünkü keman ;alıyordu Tonio -

çıkarabildiği alabildiğine yumuşak nağmeleri, bahçede
ki yaşlı ceviz ağacının dallarının altındaki havuzun fıs
k.iyesinden rakseder gibi fışkıran suyun şıpırtısına kat
tığı zamanlar ruhunda uyanan kıvanca benzer bir duy
guyla dolduruyordu içini. 

Fıskıyeli havuz, yaşlı ceviz ağacı, keman ve uzak-
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!ardaki deniz, yaz düşlerine tatillerde kulak verip din· 

leyebildiği Baltık denizi, bunlar Tonio'nun sevdiği şey
lerdi; Tonio, çevresini adeta bunlarla sarıp örüyor, iç 
yaşamı bunların arasında akıp gidiyordu. Hepsi de öyle 
nesnelerdi ki, sadece isimJ.erinin geçmesi şiir dizelerine 
güç katabilirdi ve gerçekten de Tonio'nun bazan kale
me aldığı şiirlerde ikide bir yankılandıkları duyuluyor

du. 
Yazdığı şiirleri içeren bir defteri olduğu, kencii ha

tası yüzünden herkesin kulağına gitmişti ve okuldaki 
arkadaşlarınca alay konusu yapılıyor, öğretmenleri ta
rafından hoş karşılanmıyor, dolayısıyla Tonio'ya pek 
zaıran dokunuyordu. Böyle bir defter tutmasına kızıp 
içerlemelerini Konsul Kröger'in oğlu budalaca ve ba
yağı buluyor, yakışıksız dawanışlarından hazetmediği. 
kişisel zaafları keskin bakışlı gözlerinden kaçmayan ar
kadaşlarıyla öğretmenlerini bu yüzden küçümsüyordu. 
Ama beri yandan, şiir yazmaya bizzat kendisi anormal 
ve uygunsuz gözle bakıyor, bunun yadırgatıcı bir uğ
raş sayan herkese bir bakıma hak veriyordu çaresiz. 
Ne var ki, bu onu şiirler kaleme almaktan yine de vaz
geçiremiyordu. 

Evde zamanını başka şeylere harcadığı, sınıfta ka
fası doğru dürüst çalışmadığı, derslere kendini vereme
diği ve öğretmenlerince mimlenmiş olduğu için, okul
dan eve her zaman en berbat karneleri getiriyor, ceke
tinin yakasındaki i1ik yerirıe hep lJir kır çiçeğj takan dü
şünceli mavi gözleriyle uzun boylu. şık giyimli babası da 
buna pek kızıyo:: ve üzülüyordu. Ne var ki, Tonio'nun 
annesi, adi Consuelo olan ve Konsul Kröger'in kendisi · 
ru bir vakit dünya haritasının çok aşağılarındaki bir ül
keden alıp geldiği, dolayısıyla kentteki öbür harnmla
ra pek benzemeyen bu siyah saçlı kadın için, karneler 
iyiymiş ya da kötüymüş, hiç farketmıiyordu. 
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Tonio, harikulade piyano ve mandolin çalabilen an
nesini seviyor, esmer tenli ve ateşli bir kadın olan an
nesinin toplum içindeki tartışmalı konumunu kendine 
dert etmeyişinden memnunluk duyuyordu. Ama baba
sının kızıp içerlemelerini çok daha yüce ve saygıdeğer 
buluyor, babası tarafından paylanıp azarlanmasına kar
şın aslında onunla aynı görüşü paylaşıyor, annesinin şen 
şakrak umursamazlığına ise biraz yakışıksız bir gözle 
bakıyordu. Örneğin kimi vakit şöyle geçiriyordu için
deki : 'Nasılsam öyle oluşum, değişmek istemeyişim ve 
değişemeyişim, savsaklığını, dikbaşlılığım ve benden 
başkasının aklına hayaline gelmeyen şeylerle düşüp 
kalkışım yeter bir kez. Bu durumun hiç değilse öpüp ok
şamalar, çalıp söylemelerle geçiştirilmemesi, bu yüzden 
ciddi olarak cezalandırılmam gerekir. Öyle ya, bizler 
yeşil arabalar içinde başı boş dolaşıp duran çingeneler 
değiliz nihayet, namuslu ve dürüst insanlarız. Konsul 
Kröger'leriz, Kröger ailesinin bireyleriyiz.' Seyrek olma
yarak da şöyle düşünüyordu : 'Ne diye sanki bu kadar 
acayip biriyim, her şeye ters düşüyorum, öğretmenlerle 
aram açık, sınıftaki öğrenciler arasında yabancı hisse
diyorum kendimi. Şu iyi öğrencilere, şu sıradan öğren
cilere bak bir! Öğretmenlerini gülünç bulmuyor hiç bi
ri, şiir yazmıyor, herkesin düşünüp yüksek sesle açığa 
vurmaktan çekinmediği şeylere kafalarında yer veri
yorlar yalnız. Kendilerini ne kadar kusursuz görüyor, 
her şey ve herkesle ne kadar uyum içinde hissediyor 
olmalılar! Bu da iyi bir şeydir sanırım. Peki, benim 
durumum? Bütün bunların nereye varacak sonu?' 

Gerek kendisini, gerek yaşamla ilişkisini bu şekil
de gömen geçiri.şi, Tonio'nuın Hans Hansen'e karşı duy
duğu: sevgide önemli rol oynuyordu. Tonio, bir kez yakı
şıklığı için seviyordu Hansen'i;  ona karşı sevgisinin bir 
başka nedeni de, Hans'ı her bakımdan kendisine karşıt 
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biri görmesiydi. Hans Hansen, eşi lilllunmaz parlak bir 
öğrenciydi; aynca çok iyi ata binen, jimnastik yapan, 
yüzen ve herkesçe sevilen neşeli, cıvıl cıvıl bir oğ
landı. Öğretmenler kendisine adeta sevecenlikle dav
ranıyor, her bakımdan ona arka çıkıyorlar, arkadaşla
rı onun gözüne girmeye bakıyor, beyler ve hanım- 
l ar  yolda onu durdurup Danimarka'lı denizcilerin 
giydiği kasketin altından ta.şan keten sarısı saç perçe
mini tutarak : ((İyi günler, Hans Hansen ! Ne de tatlı bir 
perçemin · var böyle ! Hala sınıfın birincisi misin baka -
yım? Annene ve babana relam söyle, olmaz mı, benim 
aslan evladım ! ıı diyorlardı.  

· 

İşte böyle biriydi Hans Hansen ve Tonio, ne zaman 
kendisini görse, yüreğinde hep bir özlem depreşiyor, kıs
kançlık dolu özlem göğsünün üst tarafında sesini duyu
ruyor, içini yakıp kavuruyordu. Kimde öyle mavi gözler 
bulunabilir? diye düşünüyordu Tonio. Kim senin gibi 
tüm çevresiyle barışık, mutlu bir birlik ve beraberlik 
içinde y�ayabilir? Kimsenin toz konduramayacağı, her
kesin saygıyla karşıladığı bir işin var hep. Okul ödevle
rini yaptın diyelim, binicilik dersi alır ya da kıl teste
reyle çalışmaya koyulursun. Deniz kıyısında geçirdiği
miz tatillerde bile, ben, aylak ve yitik, kumların üzerine 
uzanmış yatar, denizin yüzünde suların kaşla göz ara
sında belirip kaybolan değişken ve gizemsel oyunlarına 
bakıp dururken, sen kürek çeker, yelkenle dolaşır ve 
yüzerek geçirirsin vaktini. Ama gözlerindeki o aydınlık 
da buradan kaynaklanmıyor mu? Ah, senin gibi olmak 
Hans . . .  

Tonio'nun Ha.ns Hansen gibi olmaya çalıştığı da söy
lenemezdi, belki de böyle bir isteği pek ciddi olarak duy
muyordu. Ama Hans'ın kendisini nasılsa öyle sevmesi 
için acıyla yanıp tutuşuyor, onun sevgisini kazanmak 
için kendine özgü bir tarzda çaba harcıyordu. Bir ya-
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vaşlığı, içliliği, bir teslin.ıyeti, acı çekmeyi ve hüznü 
kendisinde barındıran bir tarzdı bu; öyle bir hüzün ki, 
bir anda patlak veren tüm tutkulardan daha yakıp ka
vurucu, yadırgatıcı görünümünden beklenilmeyecek ka 
dar içe işleyici, daha yiyip bitiriciydi. 

Tonio'nun Hans'ın sevgisini kazanmaya yönelik ça·
balarınıri b�a gittiği de söylenemezdi, çünkü zaten To
nio'daki belli bir üstünlüğün farkındaydı Hans, onun 
anlatımı ror şeyleri dile getirebilmesini' sağlayan güzeJ 
konuşma yeteneğini takdirle karşılıyordu;  Tonio'nun ru
hunda kendisine karşı alabildiğine güçlü ve narin bir 
duygunun yaşadığını çok iyi sn.erek bundan şükran duy
gularını esirgemiyor, g-()<:terdiği yakınlıkla Tonio'ya ki
mi mutlu anlar yaşatıyor, ama beri yandan kimi kıs
kançlıkları, düş kırıklıklarını ve aralarında manevi bir 
bağ oluşturmaya yön�lik çabalarının sonuçsız kalmasın
dan kaynaklanan kimi acılı anları ona yaşatmaktan da 
geri kalmıyordu. Çünkü tuhaf bir şey varsa, Hans'ın ya
şam biçimine imrenen Tonio, onu habire kendi yaşam 
biçiminden yana çekmeye uğraşıyor, bunu da en çok kı
sa süre için, o da yalnız görünürde başarabiliyordu. 

ııBu yakında harikulade bir şey okudum, �hane bir 
şeyıı , dedi Tonio. Değirmen Sokağı'ndaki bakkal Iwersen· 
den on fenik verip aldıkları bir külah meyveli bonbonu 
birlikte yiyerek yürüyorlardı.  «Sen de okumalısın, Hanı: ! 
Schiller'in Don Carlos'u ! İstersen vereyim bak, sonra 
geri alırım senden. ıı 

<lYO kalsınıı ,  diye cevapladı Hans, «Kalsın, Tonio! 
Bana göre değil. Ben, atlar üzerine yazılmış kendi ki
taplarımı okuyayım daha iyi, anlatabiliyor muyum. İç
lerinde ne güzel resimler var, bilsen ! Bir gün bize geldi
ğinde sana gösteririm. Enstantene çekilmiş fotoğraflar 
hepsi. Atları tırısa kalkmış durumda, dört nal giderken, 
engel atlarken, kısaca hızlı koşarlarken normalde 
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algılanamayacak bütün pozisyonlarda görebiliyorsun. ıı 

«Bütün pozisyonlarda mı?» diye sordu Tonio. «Gü
zel şey tabii. Ama Dem Carlos'un güzelliği sözle anlatı
lacak gibi değil. İçinde öyle şahane, öyle nefisı yerler var 
ki, görmelisin! Okuyunca çarpıyor insanı, adeta bir kır
baç gibi: şaklıyor üzerinde! ıı 

«Kırbaç gibi şaklıyor mu?» diye sordu Hans. «Na
sıl yani?» 

«Marki tarafından ı:::ldatılan kralın ağladığı yer 
örneğin. Ama Marki prensi düşünerek aldatıyor kralı, 
prens için kendini feda; ediyor. Kralın ooasından bek
leme salonuna ansızın kralın ağladığı haberi! ulaşıyor. 
'Ağladı mı? Kral ağladı mı?' Bütün saray halkı bir şa
şırıyor, bi:r şaşırıyor ki! İnsanın işte öylesine içine işli
yor haber. Nasıl işlemesin, normalde kolay kolay ken
dini duygusallığa kaptırmayan sert bir kral bu. Beri 
yandan, ağlamasını da insan pekala anlayabiliyor. Doğ
rusu kralın kendisi, prensle Marki'nin ikisinden de çok 
etkiledi beni. Hep yalnız, hep sevgiden yoksun yaşayan 
bi:r kral; tam dost birini bulduğuna, inanıyor, o da kal
kıp kendisine ihanet ediyor . ıı  

' · Hans, göz ucuyla Tonio'nun yüzüne baktı; bu yüz
de kendisini konuya ilgi göstermeye zorlayan bir şey 
olmalıydı, çünkü ansızın yine Tonio'nun koluna girerek 
sordu : 

«Peki, Marki ne bakımdan ihanet ediyor krala? ıı 

Tonio heyecanlandı. 
«Olay şu» , diye başladı anlatmaya. "Brabant ve 

Flander'e yollanan bütün mektuplar . . .  » 
Birden : «Bak sen, şu gelen Erwin Jimmerthal de

ğil mi?» dedi Hans. 
Tonio sustu. 'Yerin dibine batsın şu Jimmerth8.l! '  

diye geçirdi içinden. Gelip bizi rahatsız etmese olmaz 
sanki! Bari yine hemen çekip gitse de bütün yol boyu 
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binicilik dersinden konuşmasa ! Çünkü Erwin Jimmer
thal da binicilik dersi alıyordu. Banka müdürünün oğ
luydu Jimmerthal, evleri de bu yakında, kale kapısının 
önündeydi. Okul çantasını çoktan eve bırakıp dönmüş, 
Hans'la yürüdükleri ağaçlıklı yolda çarpık bacakları ve 
çekik gözieriyle karşıdan kendilerine doğru yaklaşı
yordu. 

«Merhaba Jimmerthal ! ıı  dedi Hans. «Kröger'le do
l�şıyorduk biraz. ıı 

«Ben de kente inip bir şeyler alacağımıı ,  dedi Jim
merthal. «Ama isterseniz biraz gelebilirim sizinle. O eli
nizdeki bonbon herhalde? Teşekkür ederim, bir, iki tane 
alayım. Yarın yine ders var, Hans.» 

Binicilik dersiydi söylemek istediği. 
cıHarika! ıı dedi Hans. «Deri getirleri hak ettim ar

tık, biliyor musun ; son yazılım on. ıı 
ııSen binicilik dersi almıyorsun galiba, Kröger?ıı di

ye sordu Jimmerthal. Gözleri çil çil iki yarıktan oluşu
yordu. 

Kesinlik taşımayan bir vurgulamayla : "Hayırıı , di
ye cevapladı Tonio. 

"Babana söyle den , dedi Hans, cısana da binicilik 
dersi aldırsın, Kröger.ıı 

"Söylerim» ,  dedi Tonio, acele ve umursamaz. Hans 
kendisine soyadıyla hitap ettiği için, bir an boğazına bir 
�ey gelip düğümlenir gibi oldu. Hans da bunu sezmi.'} gi
biydi, çünkü bir açıklamada bulunmak isteyerek ekle
di : 

ııSana Kröger dedimse, yani soyadınla hitap ettim
se, çok acayip bir ismin var, onun için, tamam mı! Ku
sura bakma ama, şu isminden hiç hoşlanmıyorum. T0-
nio. . .  İsim denecek nesi var bunun bilmem ! Ama senin 
bunda hiç suçun yok kuşkusuz. n 

ııTabil yok. İsminin böyle olması, eksotik bir ha-
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vayı içermesinden. Ayrıca, orijinal bir isim» , dedi Jim
merthal, adeta Tonio'nun gönlünü almak isteyerek. 

Tonio, bir seyirme hissetti ağzında. Kendini topar
layarak : «Doğru, budalaca bir isim, Allah biliyor yaıı , 
diye cevapladı. «İsmim Heinrich ya da Wilhelm falan 
ol..3a daha çok sevinirdim inanın. Ama işte annemin bir 
erkek kardeşi varmış, Tonio imiş adı, bana da vaftiz sı
rasında bu ismi koymuşlar. Annem İtalyan asıllı da.» 

Derken sustu Tonio, Hans ile Jimmerthal'ı atları ve 
deri getirleriyle baş başa bıraktı. Hans, Jimmerthal'm 
koluna girmiş, 'Don Carlos' konusuna göstermesi asla 
sağlanamayacak çok sıcak bir ilgiyle konuşuyordu dur
madan. Tonio, zaman zaman bir ağlama isteğinin bir 
kaırıncalanma duygusuyla genzinden yukarılara doğru 
tırmandığını hissediyor, beri yandan, sık sık bir titre
menin gezindiği çenesine hakim olmakta güçlük çe
kiyordu. 

İsminden hoşlanmıyordu Hans, buna karşı elinden 
ne gelirdi? Onun kendi ismi Hans idi, Jimmerthal'ınki 
ise Erwin. Herkesçe el üstünde tutulan güzel isimlerdi 
bunlar. Kimseyi yadırgattıkları yoktu. Ama Tonio'da 
başka isimlere benzemeyen yabancı bir ha va vardı. Doğ -
ru, h'. "  bakımdan başkalarından ayrılan biriydi kendi
si  de, ..:e çare böyleydi, yalnızdı ve yeşil arabalarla ordan 
oraya dolaşan bir çingene değil, Konsul Kröger'in oğlu, 
Kröger ailesinin bir üyesiydi, ama yine de o kusursuz 
ve sıradan insanlarca dışlanıyordu. Peki ama yalnız
larken Hans niçin ona Tonio diyor, üçüncü bir kişinin 
yanında ise bu ismi ağzına almaktan utanç duyuyor
du? Bazan Hans'ın sevgisini ve gönlünü kazanmış gö
rüyordu kendini, doğru. 'Peki, Marki krala ne bakımdan 
ihanet ediyor, Tonio?' diye sormuştu Hans, koluna gi
rerek. Ama Jimmerthal'ın gelmesi üzerine rahatlamış 
gibi bir nefes almış, kendisinden yüz çevirmiş, durup 
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dururken yadırgatıcı ismini onun başına kakmıştı. Bü
tün bunların hiç gözünden kaçmaması, ne kadar üzü
yordu Tonio'yu. Yalnızlarken Hans'ın kendisini biraz da 
olsa sevdiği söylenebilirdi, hani biliyordu bunu. Ama bir 
üçüncü kişi yanlarına gelmeye görsün, Hans böyle dav
randığına utanıp onu gözden çıkarıyor, Tonio da yine es
ki yalnızlığına dönüyordu. Kral Philipp geldi aklına. 
Kral ağladı . . .  

((Eyvah ! ı> dedi Erwi.n Jimmerthal. ((Daha çok va
kit kaybetmeden kentin, yolunu tutmalıyım. Şimdilik 
hoşça kalın! Meyveli bonbonlar için teşekkürler! »  An
sızın sıçradığı gibi yolun kena:rındaki bir bankın üzeri
ne çıktı, çarpık bacaklarıyla koşturdu bankın üzerinde, 
sonra aşağı atlayıp hızlı hızlı yürüyerek uzaklaştı. 

((Şu Jimmerthal hoş çocuk ! ıı dedi Hans, sözcükle

rin üzerine basarak. Sevgi ve nefret duygularını açığa 
vuruşunda, onları adeta lütfen çevresindekilere buyur 
edişinde şımarık ve kendine güvenen bir ed a  vardı. Der
ken yine binicilik dersinden konuşmaya başladı, çün
kü bir kez havasını bulmuştu. Beri yandan, Hans'lann 
evi de pek uzak sayılmazdı artık; setler üzerinden eve 
varmak, pek fazla zamanı gerektirmiyordu. Ağ" 1arın 
çıplak dallarını çatırdatıp inildeten hoyrat ve ıslı rüz
gar karşısında kasketlerine sımsıkı sarılmış, baş.arını 
eğerek yürüyorlardı. Hans konuşurken, Tonio yalnraca 
arada bir, o da yapmacık bir tonla : 'Yok canım! '  ya da; 

'Evet, öyle! '  gibi bir laf sokuşturuyord.u araya; konuş
manın coşkusu içinde Hans'ın yine koluna girmesinden 
kıvanç duymuyor, çünkü bunun sözde bir yakınlık jes
tinden başka şey sayılmayıp hiç bir değer -taşımadığını 
biliyordu. 

Sonunda istasyona yaklaştılar, setler geride kaldı, 
hantal bir acelecilikle paf puf ederek önlerinden geçen 
bir treni seyrettiler, biraz oyalanmak için vagonları say-
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dılar ve en san vagonun tepesinde paltosuna bürünmiış 

tüneyen adama el salladılar. Nihayet Ihlamur Meyda
nı'nklııdeki tüccar Hansen'in villasının önüne gelip dur

dulaır. Hans, ayaklarını bahçe kapısının alt kenarına da

yayıp, garç gurç gidip gelen kapı kanadıyla sallanmanın 

ne eğlendirici şey olduğunu uzun uzadıya gösterdi To
nio'ya. Ardından birbirlerine veda ettiler. 

«Eh, artık gireyim içeri ! »  dedi Hans. ııHoşça kal,. To
nio! BiT dahaki sefer ben seni geçiririm eve kadar, me
rak etme ! »  

((Hc:şça kal, Hans ! »  diye cevapladı Tonie. «Ne güzel 

dolaştık değil mi ! »  
Birbirlerini sıkan elleri ıpıslaktı ve bahçe kapısın

daki demirlerin pası bulaşmıştı Üzerlerine. Tonio'nun 
gözlerinin içine bakan Hans'ın sevimli yüzünde, ansızın 
pişmanlık dolu anımsamaya benzer bir ifade belirmişti . 

«Şey» , dedi aceleyle, «Don Carlos'u okuyacağım ilk 
fırsatta. Odasında kralın ağladığı yer nefis olmalı.»  Son
ra çantasını koltuğuna sıkıştırıp bahçenin içinden koşa
rak uzaklaştı. Eve girip gözden kaybolmadan, bir kez 
daha dönüp başıyla selam yolladı Tonio'ya. 

Tonio da, içi gülerek, adeta kanatlanmış uçarak yü
rüyüp oradan ayrıldı. Arkadan esen rüzgar kendisini 
ileriye doğru itiyordu ; ama adımlarını böylesine kolay 
atmasının tek nedeni kuşkusuz bu değildi. 

Don Carlos'u okuyacaktı Hans, daha sonra da yal
nız ikisinin üzerinde konuşabileceği ortak bir konu ola
cak, ne Jimmerthal, ne de bir başkası ilgili konuda bir 
söz söyleyebilecekti. Birbirlerini ne kadar da iyi anlıyor
lardı ! Kimbilir, belki Hans'ın da kendisi gibi şür yaz
masını sağlayabilirdi. Ama yo, böyle bir şeyi gerçekten 
istediği söylenemezdi; Hans, Tonio gibi olmamalı, nasıl 
sa öyle kalmalı, herkesin, en başta Tonio'nun kendisi
nin sevdiği haliyle kalmalıydı, öylesine aydınlık, öyle-
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.-sine güçlü ! Ama Don _Carloo'u yine de okuyabilirdi, 
kendisine bir zararı dokunmazdı bunun. Tonio, eski ve 
alçak kale kapısından geçti, rıhtım boyunca yürüdü, 
sonra dik çatılı binaların sıralandığı esintili ve ıslak yo
kuşu tırmanarak evlerine geldi. O zamanlar kalbi diriy
di, yaşıyordu, özlemle doluydu henüz, hüzün taşan bir 
kıskançlık, biraz küçümsmee ve el değmemiş bir mut-
1 u lukla doluydu . 

2 

Sarışın Inge, Ingeborg Holm, Pazar Meydanı'nda. 
\·üksek, sivri ve kat kat Gotik çeşmesiyle bu meydanda 
'ıturan doktor Holm'un kızı; işte buydu Tonio'nun on 
altı yaşındayken sevdiği kız. 

Nasıl doğmuştu bu :>evgi? Tonio, o zamana kadar 
Inge'yi belki yüzlerce kez görmüştü. Ama bir akşam bir 
başka ışık altında görmüş onu, bir kız arkadaşıyla 
konuşurken şuh bir edayla başını yana atışını, elini, hiç 
de pek narin, hiç de pek zarif denemeyecek o genç kız 
elini belli bir biçimde ensesine götürüşünü, bu arada 
giysisinin tülden beyaz yeninin dirseğinden geriye kayı
.şını izlemiş, onun bir sözcüğü, sözcükler arasında rasge
le birini nasıl belli bir biçimde, sesinde sıcak bir çınla
mayla vurguladığını işitmiş, içini hemen bir hayranlık 
kaplamışt1. Eskiden, henüz küçük ve sersem bir oğlan
ken, Hans'a baktığı zaman yüreğinde duyduğundan çok 
daha güçlü bir hayranlıktı, bu. 

O akşam
· 

Inge'nin hayalini, şarısın iri saç topuzu, 
gülen mavi badem gözler ve çillerden oluşan hafif ke
merli burunla bu hayali kendisiyle birlikte eve götür
müştü. Inge'nin çın çın öten sesi kulaklarından gitme
diği için gece bir türlü uyuyamamış, o rasgele sözcükte
ki vurgulamaya usulcacık öykünmeyi denemiş, ansızın 
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bütün vücudunu bir ürperti sarmıştı. Deneyimleri, sev
gi olduğunu gösteriyordu bunun. Ama sevginin kendi
sine ister istemez pek çok acı, kahır ve aşağılanmalara 
mal olacağını, üstelik huzurunu kaçıracağını, gönlünü 
melodilerle doldurup taşırmasına karşın ilgili melodiler
den biri üzerinde doğru dürüst çalışmak, serinkanlı bir 
uğraşla bundan bir bütün kotarıp ortaya koymak için 
gereken rahatlığı kendisinden esirgeyeceğini çok iyi bili
yordu; öyleyken kıvançla kucak açmıştı bu sevgiye, ken
dini düpedüz bu sevginin eline bırakmış, ruhundaki bü
tün güçleri seferber ederek üzerine kol kanat germişti; 
sevginin insanı bir zenginlik ve dirilikle donatacağının 
bilincindeydi çünkü, sakin ve serinkanlı çalışarak bü
tünlük taşıyan bir nesneyi kotarıp ortaya koymaktansa, 
zenıpnlik ve diriliğe kavuşmanın tizleminı çekiyordu. 

Toriio, o şuh Inge Holm'a, Konsul Husteede'nin eşi 
Bayan Husteede'nin akşamkı dans dersi için boşaltıp 
hazırladığı salonda kaptırmıştı gönlünü ; kentin yalnız 
ileri gelen ailelerinin çocuklarının katılabileceği özel bir 
kurstu bu, çocuklarının dans dersi alıp görgü kuralları
f1!., öğrenebilmesi için kursiyerlerin aileleri, evlerinin sa
'lonlannı sırayla bu işe ayırıyorlardı. Her hafta bale 
öğretmeni Knaak, ilgili dersleri vermek üzere Hamburg' 
tan kalkıp geliyordu. 

Adı François Knaak idi bale öğretmeninin. Ne bi
çiın bir adamdı bu Knaak ! «Jai I'honneur de me vous 
representen> , diyordu, «mon nom est Knaak". Ve bu 
sözler damın önünde eğilirken değil, eğildikten sonra 
yeniden doğrulurken söylenir, ses kısılarak, ama yine de 
açık seçik anlaşılacak gibi yapılır bu. İnsan her Allahın 
günü kendisini karşısındakine Fransızca takdim etmek 

" Size kendimi tanıtmak şerefini bana bahşeder misiniz! 
Adım Knaak (Ç.N.). 
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durumunda kalmaz; ama bir kez de bunu ilgili dilde doğ
ru dürüst ve kusursuz biçimde başarabilen, onun Al
manca olarak da haydi haydi üstesinden gelecektir.»  
İpek kumaştan siyah redingotu dolgun kalçalarını ne 
de güzel sarıyordu Knaak'ın! Pantolonu, atlastan iri fi
yonıglarla süslenmiş rugan iskarpinlerinin üzerine yu
muşacık katlar ve kıvrımlar yaparak iniyor, kahverengi 
gözleri kendi güzelliğine doygun bir mutlulukla sağa so

la bakıyordu. 
özgüven duygusunun ve davranışlarındaki kibarlı

ğın aşırı ağırlığı altında herkesi eziyordu, Knaak. Evin 
hanımına doğru yürüyor - hani başka kimse de onun 
gibi, onun kadar esnek adımlarla, bir dalga gibi yükselip 
alçalarak, bir beşik gibi salınarak, adeta bir prens gibi 
görkemle yürüyemezdi -, önüne gelip dikilerek bir re
verans yapıyor ve ondan elini kendisine uzatmasını bek
liyordu. Evin hanımı elini uzatınca usulcacık teşekkür
de bulunuyor, bir tüy gibi kendini geriye atıyor, sol aya
ğının üzerinde çarkediyor, parmak uçlarıyla salonun ze
minine dokunan sağ ayağını yana doğru hareket ettire
rek bir yay gibi çekip alıyor yerden, inip inip kalkan 
kalçalarıyla, yanında evin hanımı, salonun ortasına yö
neliyordu. 

Bir topluluktan ayrılırken geri geri yürünür, sağa 
sola eğilerek selam verilir ve kapıdan çıkılırdı; iskemle 
bir bacağından hafifçecik tutularak götürülüp sessizce 
konulurdu yere. Ayakta dikilirken, eller göbek üstünde 
kavuşturulup dil ağız köşelerinde gezdirilmezdi; bunu 
yapacak biri çıktı mı, Bay Knaak kendisine öyle bir öy
künüşle öykünürdü ki, o kimse yaptığı şeyden ömür bo
yu tiksin,ti duyar, bir daha da böyle bir şeye kalkışmazdı. 

Bunlar gör.gü kurallarıydı işte. Dansa gelince, belki 
Bay Kmıak'm bu konu1a daha da usta oMuğu söylene
bilirdi.  İçindeki eşyanın boşaltıldığı salonu, avizede ya -
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nan gaz lambaları ve şömine üzerine ·yerleştirilmiş şam

danlar aydınlatmaktaydı. Salonun zeminine talk pudra
sı serpilmişti; kursiyerler yarım daire yapar, ses etmeden 
diklip bekleşirlerdi. Salondan bir perdeyle ayrılmış bi
tişik: odada ise kadife koltuklarda anneler, hala ve tey
zeler oturur, gözlerinde saplı gözlükler, Bay Knaak'a ba
kar, onun iki elinin ikişer parmağıyla redingotunun ete
ğini tutup biT tüy gibi esnek bacaklarıyla mazurkanın 
figürlerinin nasıl yapılacağını adaylara gösterişini izler
lerdi. Bay Knaak kendisini seyredenleri pek şaşırtmak 
istedi mi, durup dururken ayaklarını yerden kesip bir 
yay gibi havaya fıTlar, bacaklarını başdöndürü.cü bir hız
la birbirinin çevresinde burgu gibi döndürür, onları ko
nuşturur, bir kuş gibi şakıtır adeta, sonra her şeyi teme
linden sarsan boğuk bir pat sesiyle yeryüzüne dönüp ge
lirdi. 

'Ne akıl almaz bir soytarı bu Knaak ! '  diye içinden 
geçiriyordu Tonio Kröger. Ama Inge Holm'un, o şuh 
Inıge'nin çokluk kendinden geçmiş bir gülümsemeyle Bay 
Knaak'ın hareketlerini izlediği gözünden kaçmıyordu. 
Ama olağanüstü bir disiplin altında tutulan Knaak'ın 
vücuduna karşı Tonio'nun beslediği hayranlığın gerçekte 
tek nedeni değildi bu. Bay Knaak'ın bakışlarında ne en
gin bir huzur vardı, şaşırıp afallamalardan ne denli 
uzaktı bu bakışlar! Baktığı nesnelerin derinliklerine 
sokulamıyor, karmaşık ve hüzün verici bir nit-ellğe bü
ründükleri yere kadar onları izleyemiyordu; görebildi
ği tek şey, kahverengi ve ,güzel olmalarıydı nesnelerin. 
Ama da vramşlarındaki o yüce dağlan ben yarattım 
havası da işte buradan kaynaklanmaktaydı! Evet, bir 
kimsenin onun gibi yürümesi için aptal olması gerekir

di; öyleyken seviliyordu Bay Knaak, çünkü sevimliy
di. lnge'nin, o sarışın ve tatlı Inge'nin Bay Knaak'a 
bakışındaki edayı çoy iyi anlıyordu, Tonio. Peki ama, 
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kendisine onun gibi bakan bir kız hiç çıkmayacak mıy
- dı? 

Yo çıkacaktı ve çıktı : Narin ağzı, ciddi ciddi ba
kan, düşlerde gezinen o ışıl ışıl ve kocaman siyah gözle
riyle Avukat Vermehren'in kızı Magdalene Vermehren. 
Dan.sederken ikide bir tökezleyip düşüyor, ama kavalye 
seçiminde hep de gelip Tonio'yu buluyordu. Şiir yazdı
ğını biliyordu Tonio'nun; iki kez rica etmiş, yazdığı şiir
leri kendisine göstermesini istemişti. Başını eğerek, 

uzaktan çokluk Tonio'yu süzüp duruyordu. Ama bu ne 
işine yarardı Tonio'nun? O, Inge Holm'u, edebiyatla 
uğraştığı için kendisini kuşkusuz küçümseyen sarışın ve 
şuh Inge'yi seviyordu. Hep Inge'ye bakıyor, onun mut
luluk: ve alayla dolu gözlerinden gözlerini ayırmıyordu; 
kıskançlık karışımı bir özlem, Inge tarafından dışlan
manın ve ölünceye dek Inge'ye yabancı kalacak olma
nın insanı soluksuz bırakan buruk sızısı göğsünde yu
val.a.nmış, içini yakıp kavuruyordu. 

«Birinci çift en avant ! » *  demişti Bay Knaak; ada
mın 'avant' sözcüğünün o genizden seslerini çıkarışında
ki. harikulAdeliği anlatacak hiç bir kelime yoktu. Kad
ril üzerinde çalışılıyordu; Inge Holm ile aynı karede ol
duğunu gören Tonio, paniğe kapıldı ansızın. Elden gel
diğince Inge Holm'den kaçıyor, öyleyken kendini bo
yuna onun yanıba.şında buluyordu; ona bakmaktan ken
dini alıkoynraya uğraşıyor, ama yine de gözleri iki.de 
bir Inge'den: yana kayıyordu. Derken, eli kızıl saçlı 
Ferd.inand Matthiessen'in elinde, salonun zemini üze
rinde kayıp sekerek ileriden doğru geldi Inge, başını 
sallayıp saç topuzunu geriye attı, derin bir nefes alarak 
Tonio'nun önünde durdu. Piyanonun başında oturan 
Bay Heinzelmann'ın kemikli elleri tuşlara uzandı, Bay 
Knaak'ın komut veren sesi duyuldu ve kadril başladı. 

• öne çıksın! (Ç.N.). 
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Inge Holm, Tonio'nun önünde sağa sola, öne arka
ya gidip geliyor, kimi yürüyüp kimi dönüyor, saçların
dan ya da giysisinin o narin beyaz kumaşından çevre
ye yayılan hoş bir koku arada bir gelip Tonio'ya çarpı
yor, Tonio'nun gözleri giderek daha çok bulutlanıyordu. 
Seni seviyorum, sevgili, tatlı Inge ! diye içinden geçiri
yor, Inge'nin öylesine büyük bir coşku ve neşeyle ken� 
dini dansa verip onu gözü görmemesinden duyduğu tilin 
acıyı ilgili sözcüklerin içine yerleştiriyordu. Derken 
Storın'un olağan.üstü güzellikteki bir şiiri geldi aklına: 
uBen uyumak istiyorum, ama sen danset, emi.! »  Aynı 
zamanda hem sevmek, hem dansetmek zorunda olma
nın saçmalığı Tonio'yu kahrediyordu. 

ııBirinci çüt en avant ! ll  demişti Bay Knaak, çün
kü sıra yeni bir tura gelmişti. ııCompliment ! Moulinet 
des dames ! Tour de main ! » *  Bay Knaak'ın de'nin ses

siz e'sini yutuşundaki zarafeti anlatabilecek kimse yok
tur. 

ııİkinci çift en avant ! ll  Sıra Tonio ile damındaydı. 
ı•Compliment ! il Tonio, damının önünde eğildi. 11Moulinet 
des dames! il Tonio, başını yere eğip kaşlarını çatarak, 
elini dört damın, bu arada Inge Holm'un ellerinin üze
rine koydu ve kadril'in 'moulinet' figürünü yapmaya 
başladı. 

Dört bir yanda kikirdeşmeler ve gülüşmeler oldu. 
Bay Knaak, yapmacık bir dehşeti dille getiren o balet 
pozunu takınarak: ııEyvah ! ))  diye yükseltti sesini. «Du
run, durun! Bay Kröger, damların arasına karıştı. En 
arriere,** Froylayn Kröger, geriye çekilin, geriye, fi 
done ! *** Herkes anladı, bir siz kaldınız anlamayan! Kış 

• Kadril dansının figürleri (Ç.N.). 
•• FraMızca : Geriye (Ç.N.). 

*'""' Tüh! ya da Hay allah! anlamında küçümseme bildiren 
Fransızca bir deyim (Ç.N.). 
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kış! Geriye, haydi geriye! »  Bay Knaak, cebinden san 

ipek bir mendil çıkarmış, Tonio'yu bununla eski yerine 

sürüp atmaya çalışıyordu. 
Herkes gülmeye başlamıştı; oğlanlar, kızlar, bitişik 

odada perde arkasında oturan hanımlar, herkes; çünkü 
Bay Knaak, olayı pek komik duruma sokmuştu, bir ti
yatrodaymışlar gibi eğleniyordu oradakiler. Yalnızca Bay 
Helıw.elmann, bir iş adamının kuru yüz ifadesiyle elini 
tuşlar üzerinde yeniden gezdirmesi için verilecek işare-

-
ti bekliyordu, çünkü Bay Knaak'ın şaklabanlıklarını ka
nıksamıştı. 

Derken ka.dril'e devam edildi ve bir mola verildi ar
dından. Hizmetçi, üzerindeki üzüm suyu kadehler.ini 
şangı.rdatarak bir tepsiyle salondan içeri girdi, onun 
dfunen suyunda koca bir yığın kekle ahçı kadın belir
di. Ama Tonio, kimselere görünmeden sıvışıp koridora 
çıktı ve ellerini arkasında kavuşturarak pencerelerden 
birinin önünde dikilmeye başladı; pancur indirilmişken 
dışarısını göremeyeceğini, dışarı bakıyormuş gibi pen
cere önünde dikilmesinin gülünç kaçacağını aklına ge
tirmedi hiç. Ama aslında kendi içine çevirmişti gözleri
ni, yüreği üzüntü ve özlemle dolup taşıyordu. Ne deme
ye, ne demeye buradaydı sanki? Neden evlerindeki oda
cığında pencere önünde oturup Storm'un Immensee'si
ni okumuyor, arada bir başını kaldırıp yaşlı cevizin 
hantal gıcırdayıp durduğu ve akşamın yavaş yavaş çök
tüğü] bahçeye bakmıyordu? Kendi yeri orasıydı çünkü. 
Bıraksın başkaları dansetsin, neşe ve becerilerini açığa 
vursunlardı. Ama hayır, yeri yine de burasıydı onun, 
istediği kadar Inge'den uzak tek başına pencere önünde 
dikilsin, salondan gelen uğultular, kadeh şıngırtıları ve 
gülmeler · aı:asında sıcacık yaşamın çın çın yankılandığı 
Inge'nin sesini ötekilerden ayırt etmeye çalışsın, ken
dini hep Inge'nin yakınında bildiği burasıydı yeri! Na-
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sıl da mavi, gülen gözlerin var, sarışın Inge ! Senin gi
bi güzel, senin gibi şen şakrak biri olabilmek için, insa
nın Immensee gibi şeyler okumaması ve böyle şeyler 
kaleme almaması gerekir; işte işin hazin tarafı ! 

Inge gelmeliydi şimdi! Onun salondan ayrıldığını 
farketmeli, ne durumda bulunduğunu hissetmeli, kim
seye belli etmeden peşinden çıkıp gelmeli, kendisine acı
dığından bile olsa elini omuzuna koyup şöyle demeliy
di: «Haydi dön salona, aramıza katıl, üzülme, seni se
viyorum ! »  

Gerilere kulak ka.barttı ve saçma bir gerilim için
de · Inge'nin gelmesini beltledi. Ama Inge gelmedi asla. 
böyle bir şey olmadı. 

ötekiler gibi Inge de kendisine gülmüş müydü aca
ba'? Evet, gerek onun, gerek kendi hesabına ne kadar 
yadsımak istese de, bunu yapmıştı Inge. Oysa kendisi 
Inge'nin yanında düşlere daldığından moulinet des 
dames'da damlar arasına karışmıştı. Ama bütün bun
ların ne önemi vardı onun için? Belki bir gün gelecek, 
gülmeler sona erecekti. Nitekim, geçenlerde derginin bi
ri bir şiirini basmayı kabul etmemiş miydi? Ama işte 
şiir yayınlanmaya kalmadan dergi kapanmıştı. Bir gün 
gelecek, üne kavuşacak, her yazdığı yayınlanacaktı. O 
zaman görecekti bakalım, Inge Holm'un üzerinde bir 
etki yapmayacak mıydı bu. Ama hayır, hiç bir etki yap
mayacaktı, işin can alıcı yanı da buradaydı. Dans sıra
sında hep düşü düşüveren Magdalene Vermehren üze 
rinde, belki onun üzerinde bir etki yapabilirdi. Ama In
ge Holm'un, mavi gözlü şen Inge'nin üzerinde asla. Ma
dem öyle, boşuna değil miydi hep.5i? . . .  

Bunu düşünür düşünmez, Tonio'nun yüreği acıyla 
burkuldu. Cıvıl cıvıl, hüzün dolu harikulade güçlerin 
içinde oynaŞtığını hissetmek, beri yandan özlemini çek
tiği neşe dolu güçlerin nasıl erişilemeyecek giei - kar-
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şıda durduğunu bilmek, acı verir insana. Ama Tonio, 

kapalı bir pencerenin önünde yalnız, dışlanmış ve umut
suz dikilip o üzüntüyle sanki dışarısını görebilirmiş gi
bi. yapmasına karşın, yine de mutluydu ; çünkü o za
manlar kalbi diriydi, yaşıyordu henüz. Sıcak ve mah
zun, senin için çarpıyordu bu kalp, Ingeborg Holm ! 
Tonio'nun ruhu, kendini mutlu bir yadsıyışla senin o 
sarışın, aydınlık, yüce dağla!'ı ben yarattım diyen kü
çük kişiliğini kucaklıyordu. 

P�k çok kez Tonio, ateşler içinde yanan bir yüzle 
müziğin, çiçek kokuları ve bardak şıngırtılannın ancak 
hafiften sokulabildiği kuytu köşelere çekilerek şenlik
.lerin uzaktan gelen gürültüsü arasında senin çın çın 
öten sesini ayırt etmeye çalışmış, senin uğrunda acılar 
çekerek dikilip durmuştu, ama öyleyken mutlu hisset
mişti kendini. Pek çok kez, dansederken düşü düşüve
ren Magdalene Vermehren ile konuşabilmesi, onun ken
disini anlaması, kendisi güldükçe gülmesi, ağırbaşlı dav
randıkça ağırbaşlı davranması, oysa yanıbaşmda otur
sa bile sarışın Inge'nin kendisine uzak, y abancı ve ya
dırgamış görünmesi, çünkü konuştuğu dilin Inge'nin 
dili olmaması Tonio'yu kırıp incitmişti, ama öyleyken 
mutlu hissetmişti kendini. Çünkü mutluluk sevilmek 
değildir, demişti kendi kendine; sevilmek, kendini be
ğenmişlik duygusu için sağlanan iğrenç bir doyumdur. 
Mutluluk sevmek ve belki sevilen kişiye küçük çapta 
aldatıcı yaklaşımlar ele geçirmektir. Ve Tonio bu dü
şünceyi ruhuna yazmış, enine boyuna üzerinde düşün
müş, tüm derinliğiyle içinde yaşatmıştı. 

S00akat! demişti kendi kendine. Ya."$adıkça sana sa
dık kalacak, seni seveceğim, Ingeborg! İşte öylesine iyi 
niyetliydi. Ama yine de içinde hafif bir korku ve hüznün 
şöyle fısıldadığını işitiyordu : Daha önce sevdiği Hans 
Hansen de, her Allahın günü kendisini görüp konuşma-
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sına karşın, ileride aklından büsbütün çıkıp gitmemi� 
miydi? Ve içinden yükselen bu alçak perdeden kötü ni
yetli sesin haklı çıkması, çünkü aradan zaman geçip baş

ka günlerin gelmesi, Tonio'nun bundan böyle şuh Inge 
uğrunda ölmek istemeyişi, çünkü dünyada kendileyin 
bir sürü ilginç işe kalkışacak heves ve gücü varlığında 
hissetmesi, çirkin ve acınacak bir şeydi. 

Tonio, Inge'ye sadık kalmak istediği için, üzerinde 
sevginin tertemiz ve el değmemiş alevinin parıldadığı 
sunağm çevresinde özenle dönüp dolaşmış, önünde diz 
çökmüş, söz konusu alevi akla gelen her yola başvu
rup beslemeye ve canlı tutmaya çalışmıŞtı. Ama bir su
re sonra, farkına varılmaksızın, ortalığı ayağa kaldırıp 
gürültüye boğmadan, alev yine de sönüp gitmişti. 

Ne var ki, Tonio bu yeryüzünde sadakat diye bir �

yin olamayacağının şaşkınlığı ve düş kırıklığıyla soğu

muş sunağın önünde bir süre daha dikilip durmuştu. 
Ardından cmuzlarını silkmiş, çekip yoluna gitmişti. 

3 

Ve Tonio, biraz savsak ve düzensiz, k endi kendine 
bir ıslık öttürerek, başını yana yatırıp gözlerini uzakla
ra dikerek yürümesi gereken yolda yürümeye koyulmuş

tu. Sapa yolda yürümüşse, bazıları için doğru yol diye 
bir şeyin gerçekte varolmayışından kaynaklanmıştı bu, 
kendisine ileride ne olacaksın bakalım? diye bir soru yö

neltildi mi, buna birbirinden değişik cevaplar vermişti. 
Binlerce yaşam biçimi için gerekli tüm olanakları var
lığında barındırdığını söylemişti her zaman (ayrıca, bu

nu bir yerde yazıyla da açığa vurmuştu) ; beri yandan, 
bunların olanak değil, olanaksızlıklardan başka bir şey 
sayılamayacağının içten içe bilincindeydi. 

Daha o küçük baba kentinden çekip gitmeye kalma-
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mış, k endisini buraya bağlayan tüm ipler ve bağlar çö
zülmüştü. O eski Kröger ailes i  zamanla un ufak olmuş, 
dağılıp dökülmüş, herkes Tonio Kröger'in yaşam biçi
minde de ilgili çöküşün belirtilerini haklı olarak görme
ye başlamıştı. Babaannesi, Kröger ailesinin başı sayıla
cak bu ki�i hayata gözlerini yummuş, arası çok geçme
den onu babası, ceketinin yakasındaki ilik yerine her 
vakit bir kır çiçeği takan bu uzun boylu, düşünceli, özen
le giyinen Konsul Kröger izlemişti. Ailenin oturduğu 
konak vakur tarihiyle birlikte satışa çıkarılmış, ortada 
Kröger firması diye bir şey kalmamıştı. Tonio'nun anne
si, harikulade mandolin ve piyano çalabilen, her şeye 
aynı gözle bakan bu güzel ve ateşli kadın, kocasının ölü
münün üzerinden bir yıl geçtikten sonra, bu kez İtalyan
ca isimlerle donatılmış bir müzisyen, bir virtüözle evle
nerek yeni eşinin peşine takılmış, uzak maviliklerin yo
lunu tutmuştu. Tonio, annesinin davranışım yakışıksız 
bulmuştu biraz; ama onu böyle davranmaktan ne hakla 
alıkoyabilirdi? Kendisi şiirler yazıyor, ileride ne olacağı 
sorusunu bile doğru dürüst cevaplandıramıyordu. 

Böylece Tonio, dik çatılarının çevresinde nemli rüz
garların ıslıklar çalarak dolaştığı büklüm büklüm so
kaklarıyla baba kentini terketmiş, evlerinin bahçesinde
ki fıskıyeli havuzdan ve yaşlı ceviz ağacından ayrılmış, 
o pek sevdiği denizi bırakıp gitmiş, bunu yaparken de 
yüreğinde hiç bir acı ve sızı duymamıştı. Çünkü büyü
yüp akıllanarak nasıl biri olduğunu kavramış, bunca za
man elinden bir türlü yakasını kurtaramadığı o aptalca 
ve bayağı yaşam biçimine karşı alayla dolup taşmaya 
başlamıştı içi. 

Yeryüzünde en ulu güç gözüyle baktığı, kapısında 
kulluk etmek için kendisini yaratılmış hissettiği, ana 
yücelik, şan ve şeref vaadeden gücün, bilinçsiz ve sus
kun yaşam üzerinde taht kurmuş akıl ve söz gücünün 
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eline kendini olduğu gibi teslim etmişti. Gönlündeki 
körpe tutkuyla kendini ilgili gücün eline teslim etmiş, 
bu güç de bağışlayabileceği tüm armağanlarla onu ödül· 
lendirmiş ve karşılığında herkesten aldığı şeyi gözünün 
yaşına bakmadan kendisinden de çekip almıştı. 

Ve yine söz konusu güç, Tonio'nun bakışına kes
kinlik kazandırıp insanın yüreğini kabartan büyük söz
cüklerin derinliklerine nüfuz etmesini sağlamış, gerek 
başkalarının, gerek kendi ruhuna açılan kapıyı önünde 
aralamış, onu bir kehanet yeteneğiyle donatıp söz ve 
eylemlerin ardında saklı yatan en son nesneyi gözleri· 
nin önüne sermişti. Ve Tonio'nun bütün gördüğü yalnız· 
c a  şuydu : Komedi ve sefalet -- komedi ve sefalet ! 

Derken bilmelerin o çile ve gururuyla yalnızlık de
nen şey de çıkagelmişti; çünkü Tonio, neşeyle dolup ta 
şan karanlık duyumsamalarıyla herşeyden habersiz kişi
lerin arasında yaşayamaz duruma gelmiş, beri yandan 
kendi alnında taşıdığı nişan bu kişilerin aklını karıştır
mıştı. Ama sözcüklerden ve biçim denilen şeyden duy
duğu haz giderek büyümüştü ; çünkü sanatsal anlatı
mın hazları bizi uyanık ve zinde tutmasa, ruh konu
sunda edinilecek bilgilerin tek başına insanı karamsar
lığa sürükleyebileceğini hep bilmiş Tonio ve bunu yine 
bir yazısında belirtmişti. 

Büyük kentlerde oturuyor, sanatına daha bir olgun· 
luk kazandıracağını umduğu güneyin güneşli havasında 
yaşıyordu. Kendisini güneye çekip götüren, annesinin 
damarlarında do1a§an kanıydı belki. Ama kalbi ölü ve 
sevgiden yoksundu; soluğu nefsin serüvenlerinde almış, 
şehevi hazların ve ateşten günahların derinliklerine da
larak dile gelmeyecek acılar çekmişti. Belki de kalıtım 
yoluyla babasından, uzun boylu, düşünceli, giyim kuşa· 
mma özen gösteren, ceketinin yakasının düğme iliğine 
her vakit bir kır çiçeği takan bu adamdan devraldığı 

163 



özellikJer kendisine güneyin kentlerindeki o acıları çek
tirmiş, hazan içinde, bir vakitler ya.şadığı ve sonra
ki bütün diğer hazlarda bir türlü yeniden ele geçire
mediği o manevi hazza ilişkin özlem dolu güçsüz bir 
anımsamanın depreşmesine yol açmıştı. 

Bir yandan sanatın havasını solur, içinde gizli bir 
doğurtma hazzıyla sürgünlerin sürdüğü, bir fıkırdama, 
bir kaynaşmanın başını alıp gittiği, filizlenmelerin alıp 
yürüdüğü sürekli bir baharın burcu burcu kokulardan ge
çilmeyen ılık ve baygın havasını soluyup dururken, beri 
yandan yüreği her türlü duyumsamaya karşı bir nefret 
ve hınçla dolup taşıyor, bir safiyet özlemi ve bir huzura 
susamışlık yüreğini dolduruyordu. Bu da onun aşırı uç
lar arasında gidip gelmesine, buz gibi bir ussallıkla, du
yusal hazların yakıp kavurucu ateşi arasında birinden 
ötekisine savrulup durmasına yol açıyor, vicdan amp
lan içinde insanı bitkin düşüren, mostralık, sefih ve 
olağanüstü bir yaşam sürmesinden başka sonuç vermi
yordu. Oysa böyle bir yaşam, Tonio K.röger'in nefret et
tiği şeydi. Bu nasıl bir labirent ! diye düşünüyordu ba
zan. Nasıl olabildi de bu acayip serüvenlere düştü yo.
lum? Yeşil arabayla ordan oraya dolaşıp duran bir çin
gene değilim nihayet, böyle bir aileden gelmedim. 

Ne var ki, sağlığı bozulduğu ölçüde sanatçı yanı güç
lenmiş, daha bir müşkülpesent, seçkin, değerli, ince, 
bayağılıklar karşısında hırçın, ölçülü davranış ve beğe
ni konusunda alabildiğine duyarlı nitelik kazanmıştı. 
İlk yapıtı yayınlandığında ilgililerden hayli alkış top
lamış, onları sevince boğmuştu; çünkü ortaya koyduğu 
şey değerli bir uğraşın ürünüydü, mizahla doluydu, ka
hır ve çilelerin bilinip yaşandığını gösteren bir yapıttı. 
Ve pek kısa sürede ismi, bir vakit öğretmenlerinin ken
disini paylamak üzere ağızlarından çıkardıkları bu isim, 
ceviz ağacı, fıskıyeli havuz ve deniz için kaleme alınmış 
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ilk şiirlerinin altına yazdığı, akustiğini kuzey ile güne
yin seslerinin oluşturup egzotik bir havayı içeren bu 
sıradan isim, bir mükemmellik simgesine dönüşüvermiş
ti; çünkü yaşantılarındaki o sancılı titizliğe, seyrek rast 
lanıp yılmadan sabreden şan ve şeref düşkünü bir ha
maratlık gelip katılmıştı; öyle bir hamaratlık ki, beğe
nisinin müşkülpesent hırçınlığıyla boğuşarak şiddetli 
acılar içinde olağanüstü yapıtların doğmasını .sağla
mıştı. 

Yaşamak için uğraşıp didinen herhangi biri gibi değil 
ğil de, çalışmaktan başka şeyi umursamayan, çünkü ken
disine yaşayan bir insan olarak değer vermeyip yalnıı-
ca yaratıcı bir kişi sayılmak isteyen, bir rolü sahnede 
sergilemedikleri süre bir hiç olan makyajsız oyuncular 
gibi grilikler ortasında kimsenin dikkatini çekmeden 
dolanıp duruyordu. Suskun, dışa kapalı, göze gözükme
den sürdürüyordu çalışmalarını; yeteneği toplum için
de yaşamanın bir süsü sayan ister yoksul, ister zengin 
olsun, i.Ster saçı sakalı birbirine karışmış, pejmürde giy
siler içinde dolaşsın, ister özel boyunbağlarıyla lüks bir 
yaşamı sergilesin, en başta mutlu yaşamaya, sevilen bir 
sanatçı yaşamı sürmeye bakan, iyi yapıtların ancak ber
bat bir yaşamın baskısı altında doğduğunu, yaşayan 
kimseden doğru dürüst bir çalışma beklenemeyeceğini .  
tam anlamıyla yaratıcı bir kişi olmak isteyen kimsenin 
yaşamdan elini ayağını çekmesi gerektiğini bilmeyen sa
natçılara karşı küçümsemeyle dolup taşıyordu içi. 

4 

Atelyeden içeri ayak atmadan, kapının eşiğinde : 
((Rahatsız etmiyorum ya?» diye sordu Tonio. Lisaweta 
Iwa:nowna, her derdini kendisine açabildiği bir arkada-
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�ıydı;  öyleyken şapkasını ç1karmış elinde tutuyordu, hat
ta arkad�ının önünde adeta eğilerek selam verir gibi 
yaptı. 

Lisaweta Iwanowna, �özcükler üzerinde sekip giden 
bir vurgulamayla : ı.Allahaşkına, üzme insanı, şu sero
mineleri bırak da gir içeri ! ıı diye cevapladı. «Ailen tara
fından çok iyi eğitildiğini, görgü kurallarını çok iy� bil · 
d iğini söylemeye gerek yok . n  Ardından fırçayı, sol elin · 
de tuttuğu paletin içine bırakıp sağ -elini Tonio'ya uzat 
t ı  ve gülüp başını sallayarak yüzüne baktı Tonio'nun. 

uGireyim ama, sen çalışıyorsunn ,  dedi Tonio. nDur. 
bir bakayım şunlara ! Güzel, ilerleme var ! ıı Sehpanın iki 
başındaki iskemlelerin arkalıklarına dayatılmış duran 
renkli taslakları tek tez gözden geçirdi, sonra üzeri çiz
gilerden bir ağla örülüp karelere ayrılmış büyücek tu
vale bir göz attı, karakalemle yapılmış karmaşık tas
lakta ilk boya lekeleri kendini belli etmeye başlamıştı 

Münih'te Schelling Sokağı'ndaki bir binanın arka 
c ephesindeydi atelye, birden çok merdivenle çıkılıyordu. 
Kuzeye bakan geniş pencereden mavi bir gökyüzü seçi
liyor, dışarıda kuşlar cıvıldaşıp güneş ışıl ışıl parıldıyor 
du. Tavandaki pencere açıktı, içeri akın eden baharın 
körpe ve baygın rayihası geniş atelyeyi dolduran fiksatif 
ve yağlı boya kokusuna karışıyordu. Pırıl pırıl bir öğle 
sonunun altınsı ışığı, hiç bir engelle karşılaşmaksızın 
atelyenin geniş boyutlu çıplaklığının üzerine dökülüyor. 
:;alonun biraz.harap zeminini, pencerenin önünde durup 
üzeri şişecikler, tüpler ve fırçalardan geçilmeyen hantal 
masayı, kağıt kaplamadan yoksun çıplak duvarlara 
asılmış çerçevesiz eskizleri bol keseden aydınlatıyor, ka
pının yanı başında zevkle döşenmiş dinlence köşesini atel
veden ayıran ve yer yer yırtıkları içeren ipek paravana
yı, sehpadaki henüz doğum sürecini yaşayan yapıtı, ya-
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pıt önünde dikilen kadın ressamı ve şair Tonio'yu aydın 
latıyordu. 

Lisaweta Iwanowna, aşağı yukarı Tonio'nun yaşın
da, yani otuzunu biraz geçkindi. Yer yer lekeleri içeren 
lacivert önlüğüyle alçak bir taburede oturuyordu, çene
sini avucuna dayamıştı. Sımsıkı taranıp toplanmış ve 
yanlarda birazcık ağarmış kahverengi saçları. tepede ha 
fifçe ikiye ayrılarak şakaklarım örtüyor ve künt bir bu 
run, belirgin elmacık kemikleri, ışıl ışıl kara ve küçük 
gözlerle alabildiğine sevimli esmer İslav yüzü için bir 
çerçeve oluşturuyordu. Gerilim içinde, güvensiz, adeta 
sinirli, gözlerini kısıp yan yan bakarak çalışmasını sür
dürüyordu, Lisaweta Iwanowna. 

Tonio, onun yanıbaşında dikiliyor, sağ elini kalça 
sına dayamış, sol elini çabuk çabuk hareket ettirerek 
kahverengi bıyığını buruyordu. Eğik kaşları, kasvetli ve 
yoğun bir çabayı ele veren bir devingenlik içindeydi ; her 
zamanki gibi hafiften bir ıslık tutturmuştu. özen ve t i 
tizlikle giyinmiş, sırtına fazla gösterişli denemeyecek 
bir modaya uygun çığırtkanlıktan uzak gri bir kostüm 
geçirmişti. Ne var ki, yukarısında siyah saçların olağaıı 
üstü bir sadelik ve düzgünlükte ikiye ayrıldığı kırışık 
lardan geçilmeyen alında asabi bir seyirme dikkati çe
kiyordu. Güneylilerinkine benzeyen yüzündeki hatlar 
şimdiden keskinleşmiş, adeta taş kalemle üzerinden ge 
çilmiş gibi bir belirginlik kazanmıştı ;  oysa ağzını çevre
leyen çizgiler işte öylesine tatlı, çenesinin biçimi öylesi
ne yumuşaktı. Bir süre sonra elini alnında gezdirip ba
�ını çevirdi. 

((Buraya gelmemeliydimoı . dedi. 

«Neden?ıı diye sordu Lisaweta Iwanowna. 

«Az önce masanın başından kalktım, Lisaweta. Ka
famın içi tipkı şu tuvale benziyor. Bir sehpa, yer yer ki-
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� '  
mi düzeltmelerle kirletilmiş sarı soluk bir taslak ve bir
kaç boya lekesi, evet. Ve

.
böyle bir durumda kalkıp sa 

na geliyor, aynı şeyle burada karşılaşıyorum.ıı Ardından 
havayı koklar gibi yaparak : uBeni evde kıvrandırıp dur
muş aynı çatı.Şrn.a ve çelişki de yine burada karşıma çıkı
yor)),  diye sürdürdü konuşmasını. «Tuhaf! Seni avucu
nun içine alını§ bir düşünce mi var, bakıyorsun dört bir 
yanda dile getiriliyor, açığa vuruluyor bu düşünce, . hat
ta esen rüzgarda bile onun kokusunu alabiliyorsun. Sa
nat v e  - evet, nedir ötekisi? 'Doğa' ' demeyin sakın, Li
saweta ! Doğa böyle bitkin düşürmez insanı. Hayır, ha
yır ! Buraya gelmey ip biraz dışarılarda dolaşsam, daha 
iyi olurdu sanırdım. Böyle yapsam, kendimi daha iyi his
seder miydim acaba? Bilmiyorum. Birkaç dakika önce.  
biraz ilerde bir meslektaşa rastladım. İsmi de Adalbert . 
düzyazılar yazıyor kendisi .  O saldırgan tutumuyla : 'Al 
lah belasını versin ş u  baharın ! '  dedi. 'Mevsimler için
de en berbatı şu ilkbahardır ve bu özelliğini de yitirmez 
hiç. Tutalım kanınız hayasızca karıncalanıyor, içinizde 
beliren bir sürü ilgisiz duygu sizi t edirgin ediyor, öy
le duygular ki alıcı gözüyle bir baktınız mı, ne mal ol
dukları kendilerini belli ediyor hemen; görüyorsunuz ki. 
hepsi de düpedüz bayağı ve işe yaramaz şeylerdir. Şim
di siz gelin, eli yüzü düzgün bir şey düşünün böyle bir 
durumda, en sudan espiriyi, en ucuzundan bir esini gö
nül rahatlığıyla ele alıp ç alışın üzerinde. Benim şu anda 
nereye gittiğimi sorarsan, derim ki kahveye gidiyorum. 
Kahveler, mevsimlerin değişimine k apılarını kapalı tu
tan tarafsız yerlerdir, anlıyor musun ! Edebiyatın, dış 
etkilerin uzağında kalan yüce kaleleridir; yalnız bura. 
larda soylu buluşları gerçekle.ştirebilir insan. İşte 
böyle söyledi Adalbert ve ardından kahveye yollandı. 
Ben de onulna gitseydim, daha iyi olurdu belki . »  

Lisaweta, Tonio'ya biraz takılmak istedi : 
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«Bak bu güzel, Tonio! Şu 'hayasız karıncalanma· 
lafını beğendim. Senin meslektaş haklı bir bakıma, çün
kü çalışmaların durumu ilkbaharda gerçekten pek iç 
açıcı değil. Ama şimdi dikkat et söyleyeceklerime: Ben. 
ilkbaharda yine de gördüğün şu küçük espiri, şu küçük 
esin üzerinde çalışıyorum. İşim bitsin, salona geçer, çay 
içeriz seninle, sen de bana içini dökersin; çünkü öyle 
anlıyorum ki, bugün dolusun pek. O zamana kadar ken
dine bir yer bulup oturabilirsin sanının. Örneğin. şu 
sandığın üzerine ili.şiver, o şık giysilerinin kirleneceğin
den korkmazsan tabii.» 

«Aman Lisaweta, ne istiyorsun giysimden ! Ne ya
ni, sırtıma lime lime kadife bir ceket ya da kırmızı ip.ek
ten bir yelek geçirseydim de sokağa mı çıksaydım? Sa
natçı olarak iç dünyamızda yeterince serüven meraklı 
sıyızdır zaten. Bırak da dışarıdan bakılınca iyi giyi
nelim ve adam gibi davranalım! >> Ardından: «Hayır, do
lu değilim» , diye sürdürdü konuşmasını ve Lisaweta'nm 
paleti üzerinde değişik boyalan birbirine katarak bir 
karışım hazırlayışını izledi. «Dedim ya, kafamı kurca
layan, çalışmamı aksatan bir sorun yalnızca, bir kar
şıtlık. 

Evet, neden bahsediyorduk? Anlatı yazarı Adalbert' 
ten yanılmıyorsam. Ne mağrur, ne sağlam karakterli bir 
insan! 'İlkbahar, mevsimlerin içinde en berbatıdır', de
di ve çekip kahveye yollandı. Öyle ya, insan ne istedi· 
ğini bilmeli, değil mi? Evet işte, ilkbahar benim de si
nirlerimi ayağa kaldırıyor, onun anımsama ve duyum· 
sarnalarındaki yüze gülen bay.ağılık beni de allak bul
lak ediyor. Ne var ki, ben bu yümen ona atıp tutmak 
ve onu aşağılamak yürekliliğini gösteremiyorum, çün
kü utanıyorum ondan, onun saf ve temiz doğallığından, 
onun insana pes dedirtici gençliğinden utanç duyuyo
rum. Böyle bir duyguyu tanımadığı için, Adalbert'e im-
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reneyim mi, yoksa kendisini küçümseyeyim mi? Doğru
su bildiğim yok. 

İnsan ilkbaharda gereği gibi çalı.şamıyor, orası öy
le. Çünkü yaratıcı kişinin duygu sahibi olabileceğine 
inanan, yaptığı işi eline yüzüne bulaştıran biridir. Ger
çek ve dürüst bir sanatçı, şarlatan kişilerin içine dü:ı 
tüğü bu yanılgıdaki salaklığa gülümseyerek bakar, bel
ki hüzünle karışıktır gülümsemesi, ama gülümsemeyle 
baktığı kuşkusuzdur. Çünkü bu yoldan ortaya konan 
yapıt, asla özü değil, yalnızca ilginçlikten uzak malze
meyi içerir; oysa estetik yapı, oyunsu ve serinkanlı 
bir üstünlükle davranılarak ilgili malzemeden hazırla
nıp kotarılır. Söyleyeceğiniz şey sizin için aşırı önem 
taşıyor, ,gönlünüzde ayrı bir yeT tutuyorsa, çalışmala
rınızda tam bir fiyaskoya uğrayacağınız kesindir. Coş
kulu biri olup çıkarsınız; duygusal, mıymıntı, hantal. 
miskin, başı boş, ironi duygusundan uzak, tatsız tuz
suz, sıkıcı, yavan şeyler gözlerini dünyaya açar elini
zin altında;  okuyucularda umursamazlık ve düş.kırık - -
lığı, sizin kendinizde ise bir perişanlık bunun doğal so
nucudur. Çünkü öyle değil mi, Lisaweta : Duygu, yürek
te yaşanan sıcacık duygu her zaman yavan ve işe ya
ramaz nitelik taşır; sanatsal olan, yalnızca kızıp içerle
melerdir, bizim bozulmuş, bizim artistik sinir sistemi
mizin kapıldığı soğuk cezbelerdir. Sanatçının insanlık 
dışı, insanlıkla bağdaşmayan bir tutumun sahibi olına
sı gerekir ; insanlığa ilişkin konulara sanatçının tuhaf 
bir uzaklık gerisinden bakabilmesi, dolayısıyla onlarla 
oynaması, onları ince bir beğeniyi ele veren etkili bir 
biçimde anlatı konusu yapacak gücü kazanabilmesi, kı
saca böyle bir ayartıyı kendi içinde duyabilmesi zorun
ludur. Üslup, biçim ve anlatım yeteneği, bir kez insan
lıkla sanatçı arasında güçbeğenir soğuk bir ilişkinin 
varlığını, hatta onun insanlığım belli bir ölçüde yitir-
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mesini, insanlık açısından yoksullaşmasını gerektirir. 
Çünkü sağlıklı ve güçlü duygunun beğeni denen şeyle 
hiç bir ilgisi yoktur ve her zaman için böyledir bu. 
Başka insanlar gibi yaşar, duygulara kapılarını açar
sa, sanatçının biter işi. Adalbert de bunun farkınday
dı, onun için kalkıp kahveye yollandı, kahvenin 'dış 
etkilere kapalı' atmosferinde almak istedi soluğu, 
evet! » 

((Ne yapalım, Tanrı yardımcısı olsun» ,  dedi Lisa
weta Iwanowna, ellerini bir çinko kapta yıkayarak. 
11Ama siz onu kendinize örnek almak rorunda değilsi· 
niz.» 

«Hayır Lisaweta, örnek almıyorum ve bunun da 
tek nedeni, sanatçılığımın ilkbaharı önünde zaman za
man biraz utanç duygusuna kapılabilmemdir. Bakın, 
kimi vakit bilmediğim, tanımadığım kimselerden mek
tuplar alıyorum, okuyucularımdan bazısının yolladığı 
övgü ve teşekkür dolu mektuplar, yapıtlarımdan duy
gulanmış okuyucularımın hayranlık taşan mektuplan. 
Bunları okuyup da sanatımın ilgili kişilerin yüreğinde 
uyandırdığı o sıcak ve kaba µısancıl duyguyu görün
ce içim sızlıyor, mektupların satırlarında karşıma çı
kan o coşkulu saflık karşısında bir acıma duygusuna 
kapılıyorum; kulis ardma bir göz atabilseler, alnı pak, 
sağlıklı ve dürüst insanların asla bir şey yazamayaca
ğını, bir şey çalıp besteleyemeyeceğini o 

'
masumiyetleri 

içinde anlasalar, hayranlıklarından nasıl sıyrılıp ayı
lacaklarını düşününce yüzüm kızarıyor. Ama bütün 
bunlar, söz konusu kişilerin hayranlıklarını dehamın 

hizmetinde kullanıp, onlardan kendimi yüceltmede uya. 
rıcı güç olarak yararlanmaktan, onları enikonu ciddiye 
almaktan, karşılarında büyük adam rolü oynayan bir 
maymun yüzü takınmaktaın beni alıkoyamıyor. Bırak 
itirazı Allahaaşkına, Lisaweta! Sana şunu söyleyeyim 
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ki, kendim bir insan gibi yaşamadan insanları anlat
mak, çokluk ölesiye bezgin düşürüyor beni. Sanatçı için 
kısaca bir erkek diyebilir miyiz? Bunu bir kadına sor
mak yeter ! Bana öyle geliyor ki, biz bütün sanatçılar 
Papa'nın korosundaki o hadım edilmiş şarkıcıların* yaz. 
gısını paylaşıyoruz biraz. Karşımımakileri enikonu duy. 
gulandıracak kadar güzel şarkı söylüyoruz. Gelgele
lim - » 

11Bu dediklerin için biraz utanmalısın, Tonio! Gel 
de şimdi çay içelim seninle. Su birazdan kaynar, papy
rm** istersen burada. Sopran sesli koro şarkıcılarında 
kalmış.tın, ça.yını yudumlarken devam edebilirsin k0-
nuşma.na. Ama aslında utanman gerekirdi. Hani nasıi 
göğsünü kabartan bir tutkuyla kendini mesleğine ver
diğini bilmesem! »  

ııRica ederim, şu meslek lafını ağzına alma, Lisa
weta.! F.debiyat asla bir meslek değil, bir baş bel8.sıdır, 
bunu böyle bil ! Peki ne zaman bu baş bel&sı duyurma
yaı başlar sesini? Erken bir dönemde, çok, ama çok er
ken bir dönemde. İnsanın Tann'yla ve dünyayla barı
şık ve uyum içinde yaşamayı hak ettiği bir zamanda 
bu lanet halkası geçer boynunuza, ansızın başkalarıy
la, normal kişilerle, akıllı uslu, üzerlerine toz konduru
lamayacak kişilerle akıl erdirilemeyecek bir karşıtlık 
içinde bulursunuz kendinizi; sizi insanlardan ayıran iro
ni, inançsızlık, muhalefet ruhu, bilgi ve duygu uçurumu 
d.erinleştikç : derinleşir, giderek bir yalnızlığa gömülür
sünüz, sonunda başkalarıyla hiç bir anlaşma olanağınız 
kalmaz. Nasıl bir yazgıdır bu, Lisaweta ! Kalbiniz yete-

• Hadım edilmeleri sonucu çocukluktaki tiz seslerini koru
yan, daha sonra bedensel gelişim ve eksersiz sonucu güç
lü bir nefese sahip olan şarkıcılar (Ç.N.). 

•• Ağız kısmı uzun Rus sigarası (Ç.N.). 
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rince diriliğini, canlılığını korusun, yeterince sevgi içe
riyor olsun da böyle bir yazgıyı korkunç hissetme, ola
cak şey mi! Benlik duygunuz alevlenir derken, çünkü 
binlerce kişi arasından yalnız siz boynunuzda o lanet 
halkasını taşırsınız ve bunun da hiç kimsenin gözünden 
kaçmadığını sezersiniz. Kendisi için dahi diyebileceğim 
bir oyuncu tanımıştım, insan olarak hastalık derece
sinde bir tutukluk ve dengesizlikle boğu.şup durmu.ştu. 
Aşırı ölçüde uyarılan benlik duygusu, yeterince rol üst
lenemeyip, oyuncu işlevini yeterince göremeyişiyle bir
leşmiş, sanatçı olarak mükemmel, ama insan olarak 
yoksul bu kişide ilgili duruma yol açmıştı. Bir sanat
çıyı, toplumda mesleği sanat olan birini değil de ger
çek sanatçıyı, bu iş için daha baştan seçilmiş ve ıanet 
halkası boynuna geçirilmiş bir sanatçıyı, biraz balana
sını bilen kimse öteki insanların arasından hemen bu
lup çıkarır. Soyutlanmışlık ve başkalarından ayrı baş
çekerlik, başkalarınca tanınıp izlendiği duygusu, beri 
yandan krallara, prenslere özgü bir ifade ve ne yapa
cağını bilememenin verdiği şaşkınlık yüzünde açığa vu
rur kendini. Üzerinde sivil giysilerle bir kalabalık için
den yürüyüp giden bir kralın, bir prensin yüz çizgile
rinde de benzeri bir ifade gözleyebilirsiniz. Ama sanat
çı söz konusu olunca, sivil giysi falan para etmez, Li
saweta! İstediğiniz kadar kılık değiştirin, kamüfle edin 

kendinizi, bir ateşe ya da izne çıkmış bir muhafız kıta
sı teğmeni gibi giyinin,· gözlerinizi kaldırıp da bir söz 

söyler söylemez herkes anlayacaktır ki, siz insan· değil, 
herkesi yadırgataıı yabancı bir yaratık, insandan baş
ka bir şeysiniz. 

Peki nedir sanatçı? İnsanların rahata düşkünlüğü 
ve öğrenip araştırmalara karşı üşengeçliği hiç bir soru 
karşısında bu denli büyük olmamıştır. Sanatçının etki
si altında kalan açık sözlü insanlar, alçakgönüllü dav-
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ranarak 'sanatçılık Allah vergisidir' derler ve safdil dü
şüncelerine göre, insanın gönlünü şenlendiren yüce et
kilerin kesinlikle yüce neşe kaynaklarından çıkıp gelme
si gerektiği için, belki alabildiğine berbat koşullarda 
gelişip son derece kuşkuyla bakılacak bir yeteneğin sa
natçıda varlığını kimse aklına getirmez. Sanatçının ko
lay kırılıp incindiği bilinir; beri yandan, sağlam temel
lere oturmuş bir özgüven duygusuna sahip vicdanı ra
hat kişilerde bunun her zaman doğru sayılmayacağı da 
bilinir yine. sana şunu söyleyeyim ki, Lisaweta, ruh� 
mun en derin köşesinde - işi manevi alana kaydırırsak 
- sanatçı tipine karşı, yukarıdaki o küçük baba ken
tinde şerefli atalarımın, evlerinin kapısından içeri ayak 
atan bir hokkabaza, serüven meraklısı bir oyuncuya kar
şı duydukları tüm kuşkuyu beslemekteyim. Dinle bak! 
Bir bankacı tanıyorum, saçı sakalı ağarmış bir adam, 
uzun öyküler yazmak gibi bir yeteneği var. Boş zaman
larında ilgili yeteneğinden yararlanıyor, yazdıklarına 
bazan hiç diyecek yok. Ama bu yüce yeteneğine karşın 
- karşın diyorum - adam hiç de kusursuz biri sayıla
maz; uzun süre içeride yatmış, hem de ağır bir suçtan. 
Hatta doğrusu iStenirse, böyle bir yeteneğin kendisin
de varlığını ancak hapiste yatarken farkına varmış; 
bütün yapıtlarında da ana motifi, tutukluluk dönemin
deki yaşantıları oluşturuyor. Biraz atak davrandınız mı, 
yazar olabilmek için şu ya da bu biçimde bir tutukevin
de bir süre y�amak gerektiği sonucunu çıkarabilirsi
niz. Ne var ki, sözünü ettiğim kişinin tutukevindeki ya
şantılarından çok, kendisine içeride so'luğu aldırtan ne
dıenlerin, sanatçılığının kök ve kökenleriyle ilgili olduğu 
kuşkusu ister istemez insanda uyanmıyor mu? öykü
ler kaleme alan bir baınker ! Böyle birine hayatta seyrek 
rastlanır, öyle değil mi? Gelgelelim, öyküler yazıp da 
suç işlemeye yatkın olmayan, sabıkasız ve alnı ak bir 
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banker, böyle bi:riyVe hiç karşılaşılmaz hayatta. Bakıyo
rum, gülüyorsun, ama büsbütün de şaka değil söyledik
lerim. Hiç bir sorun, dünyada hiç bir konu, sanat ve 
onun insanlar üzerindeki etkisi kadar sıkıcı ve eza ve
rici değildir. En tipik, dolayısıyla en güçlü sanatçının 
bir mucize denebilecek yapıtını alın ele, 'Tristan ve 
Isolde' gibi işte öylesine marazi ve müstehcen bir ya
pıtı alın ve onun genç, sağlıklı ve bayağı normal bir ki
şi üzerindeki etkisini gömen geçirin. İnsanı yüceltip 
güçlendirir bu etki, yalan dolandan arınmış sıcak bir 
hayranlık uyandırır, belki de karşıdakini 'sanatsal et
kinlikte' bulunmaya teşvik edici nitelik taşır. Sanatla 
uğraşan altın kalpli amatör dostumuz! Gelgelelim biz 
sanatçılarda, onun 'sıcacık yüreği' ve 'içtenlikli coşku
su' ile hayalinden geçiremeyeceği kadar de,ğişik durum. 
öyle sanatçılar gördüm ki, kadınlar ve delikanWar ta
rafından kendilerine hayranlıkla kucak açılıyor, başta
cı ediliyordu; ama ben, onların ne mal olduğunu bili

yordum. Sanatçılığın kökeni, sanatçılığa eşlik eden olay
lar ve sanatçılığın dayandığı koşullar söz konusu oldu 
mu, insan sık sık birbirinden ilginç durumlarla karşı
laşıyor.» 

«Başkaları için geçerli şeyler bunlar, Tonio! Ba
ğışla ama, yalnız başkaları için geçerli sanıyorum?» 

Tonio sustu. Eğik kaşlarını çatıp kendi kendine bir 
ıslık tutturdu. 

«Fincanını rica edebilir miyim, Tonio. Fazla demli 
değil çay. Bir sigara daha yakmaz mısın? Şey, senin de 
çok iyi bildiğin gibi konulara öyle bir açıdan bakıyor
sun ki, bence ille de o açıdan bakmak gerekli değil.» 

«Bu senin söylediğin Horatio'nun* cevabı, sevgili 

* Shakespeare'nin Hamlet oyununda oyunun baş kişisi Ham
let'in dostu ve sırdaşı (Ç.N.). 
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Lisaweta. 'Olaylara bu açıdan bakmak, onlara alıcı gö

züyle bakmak demektir', öyle değil mi?» 

<<Benim söylemek istediğim, onlara pekala bir başka 
açıdan da bakılabileceği, Tonio! Ben, resim yapan ap
tal biriyim yalnız. Senin açıklamalarına verdiğim ce
vapta, kendi mesleğini sana karşı biraz savunmakla el
bet yeni bir şey söylüyor değilim, senin de çok iyi bil
diğin bir şeyi sana anımsatmak istiyorum, hepsi bu. 
Nasıl yani? Edebiyatın pisliklerden arıtıcı ve kutsayı
cı etkisi, bilgi ve sözcüklerle tutkuların yokedilmesi, an
lamaya, bağışlamaya ve sevmeye götüren bir yol ola
rak edebiyat, dilin esenliğe kavuşturucu gücü, insan 
ruhunun en soylu bir biçimi olarak edebi ruh, kusursuz 
bir insan, bir ermiş olarak edebiyatçı, buna böyle bak
mak, yeterince alıcı gözle bakmak değil midir sence?» 

«Böyle konuşmakta haklısın, Lisaweta; seni haklı 

kılan da kendi yazarlarınızın yapıtları, demin sözünü 
ettiğin kutsal edebiyatı oluşturan o tapılası Rus yazı
mdır. Ama ben, senin itirazlarını göz ardı etmiş değilim, 

onlar da bugün kafamdan geçen düşünceler arasında 
yer alıyor. Banaı bir bak şöyle! Fazla bi:r zindelik, bir 

neşe yok üzerimde, değil mi? Biraz yaşlanrruş, acı ko
nuşan, yorgun ve bezgin düşmüş biriyim, öyle değil mi? 
Şimdi senin şu 'bilgi' dediğin şeye dönelim; öyle bir in

san düşünebiliriz ki, yaradılıştan saf, yumuşak başlı, iYi 

niyetli ve biraz duygusaldır; ama psikoloji alanındaki 
keskin görüşlülüğü canına okumakta, kendisini uçuru
ma sürüklemektedir. Dünyanın hazin tablosu karşısın· \ 
da yenik düşmemek, gözlemlemek, aklında tutmak, 

uyum sağlamak, en acılı yaşantıları bile bunun dışın-
da tutmamak, beri yandan umutsuzluğa kaptırmamak 
kendini, . varlık denen o iğrenç icat üzerinde moral bir 
üstünlüğü tam anlamıyla içinde hissetmek; kim istemez 
bunu! Ne var ki, bazan bu iş, eğlenceli bir deyişle, in-
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sanın boyunu aşıyor. Her şeyi anlamak, her şeyi bağış
lamak mıdır? Ben, böyle bir şey bilmiyorum. Bir şey var 
ki, ben, bilme tiksintisi diye niteliyorum bunu, Lisawe 
ta. Hani öyle bir durum ki, bir nesnenin içyüzünü gör
mek, kendisini ölümcül bir iğrençlik duygusuna kapt1 r 
masına, kendini hiç de barışçll sayılamayacak bi.r at
mosfer içinde hissetmesine yetiyor insanın. Danimar
kalı Hamlet'in, bu edebiyatçı kahramanın durumu bu
na bir örnek. Doğuştan k endisind e  böyle bir yetenek 
olmaksızın bilme yazgısını üstlenmenin ne anlama ge
leceğinin farkındaydı, Hamlet. Duyguların gözyası ör
tüsünü aralayarak il eriyi görmek, bilip tanımak, aklın
da tutmak, gözlemlemek ve ellerin ellerle kavuştuğu. 
dudakların dudaklarla birleştiği, insanın gözünün duy · 
gulardan körleştiği anlarda bile gözlemleneni gülümse
yerek bir yana çekip almak -- bayağı bir şey bu, Lisa 
weta, rezilce bir şey, insanın sinirlerini ayağa kald ıran 
bir şey. Ama sinirlenmekle ne geçer ele? 

İşin daha az sevimsiz olmayan bir başka yönü var 
ki, o da kendini beğenmişlik, tüm doğruları umursama · 
yan alaycı bezginliktir. Zaten şurası gerçek ki, şimd i 
den iki ayağı bir pabuca sokulmuş aydınların karşısın 
daki kadar bir suskunluk ve çaresizliğe dünyanın hiç 
bir yerinde rastlanmamaktadır. Ele geçirilen tüm bil
gilere eskimiş ve sıkıcı bir gözle bakılır. Diyelim belli bir 
gençlik kıvancıyla ele geçirip sahip olduğunuz bir 
doğruyu dile getiriyorsunuz, sizin o bayağı doğrunuz bir 
dudak büküşüyle karşılanır. Böyle işte, Lisaweta, edebi
yat insana bıkkınlık veriyor ! İnsanlar arasında öyle ola
bilir ki, bir kimseye sırf şüpheciliğinden dolayı ve dü
şüncelerini kendine saklaması yüzünden aptal gözüyle 
bakılabilir; oysa gerçekte söz konusu kimse yalnızca 
burnu büyük ve yüreksiz biridir. Bu söylediklerim 'bilgi' 
konusuyla ilgili, Lisaweta. Söz'e gelince, belki de burada 
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bir esenliğe kavuşmaktan çok, duygunun soğutulup 
dondurulması gibi bir durum vardır ortada. Şaka bir 
yana, duygunun edebiyat diline başvurularak hemen 
yüzeysel biçimde hesabının görülmesinde bir soğukluk 
ve eşi görülmedik ölçüde bir büyüklenme havası saklı 
yatar. İçıniz dolu mu, tatlı ve yüce bir yaşantı sizi pek 
mi duygulandırdı, ondan kolayı yok ! Doğru bir ede
biyatçıya gidersiniz, her şey en kısa zamanda yoluna 
girer. Edebiyatçı sizin sorununuzu çözümler, tanımlar, 
bir isim verir ona, dile getirir ve konuşturur, sorunun 
bir daha hiç karşınıza çıkamayacak gibi dürer defterini, 
onu sizin için umursanmayacak bir nesne durumuna 
sokar ve karşılığında da sizden herhangi bir teşekkür fa
lan beklemez. Size gelince, ferahlamış, yüreğiniz serin
lemiş, içiniz aydınlanmış olarak evinizin yolunu tutar, 
ilgili sorunun az önce sizi tatlı bir curcunayla nasıl olup 
da şaşalattığma bir türlü akıl erdiremezsiniz. Siz de bu 
soğuk ve kendini beğenmiş şarlatana gerçekten arka çık
mak mı istiyorsunuz? Onun bir tek inandığı şey vardır : 
Sözcüklerle açığa vurulan nesne temize havale edilmiş, 
çözüme kavuşturulmuş, rafa kaldırılmıştı: . . .  Ne güzel! 
Ama yine de nihilist değilim ben. ıı 

«Nihilist değil -ıı ,  dedi Lisaweta. Tam o anda çay
la dolu kaşığı ağzına yaklaştırmıştı ve ilgili konumda 
adeta kaskatı kesilmiş durdu. 

uDeğilim tabii, değilim! Kendine gel lütfen, Lisa
weta ! Nihilist değilim diyorum sana, o yaşamla dolup 
taşan duygu açısından böyle biri değilim. Bakın, sözcük
lerle dile getirilip 'hesabı görüldükten' sonra yaşamın 
hala sürüp gidebilmesini, üzerinde gerçekleştirilen işlem
den utanç duymamasını gerçekte aklı almaz edebiyatçı
nın. Edebiyat aracılığıyla esenliğe kavuşturulmasına 
karşın, yaşam, yaşama günahını işler durur sürekli, çün
kü her eylem us gözünde bir günahtır. ıı 
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Konuşmamın sonuna geldim, Lisaweta. Bak ne di
yeceğim : Hayatı seviyorum, işte bir itiraf sana. Al bu 
itirafı, sakla. Şimdiye kadar hiç kimseye böyle bir itiraf
ta bulunmadım. Hayattan nefret ettiğim, korktuğum , 
hayatı hor gördüğüm, ondan tiksindiğim söylendi, hat
ta yazılıp basıldı. Bu konuda söylenenlere seve seve ku
lak verdim, gururumu: okşadı hepsi; ama eskiden nasıl
sa yine öyle yalan yanlış şeyler. Hayatı seviyorum. Gü
lümsüyorsun Lisaweta ve neye gülümsediğini de biliyo
rum Ama yaJvarırım, bu dediklerime edebiyat gözüyle 
bakma, Cesare Borgia ya da onu kendine bayrak ya
pan esrik bir felsefe geL111esin aklına! Benim gözümde 
hiçten başka bir şey değil Cesare Borgia, kendisine en 
ufak bir'ileğer verdiğim yok, olağanüstü'nün, şeytansal' 
ın bir ideal olarak nasıl baştacı edilebileceğine bir türlü 
"kıl erdiremem. Hayır, hayat kanlı bir büyüklük ve vah
şi bir güzelliği içeren bir vizyon, alışılmamış bir nesne 
değildir; us ve sanatın karşısında yer alıp dünya dur
dukça duracak bir nesne kimliğiyle biz normal dışı ki
�ilere sunar kendini; normal, yakışık alır ve sevilmeye 
değer şey, biz�m ,·3z1emlerimizin ülkesidir, o baştan çı
karıcı bayalığı iç!nde ;1r.ya�tır bu ;.ilke ! En &on rn en 
derin hayranlık k� nusunu açıkgözlülüğün, eksantrikli
ğin ve şeytansallığın oluşturmadığı, masum, basit ve 
canlı olana karşı özlem duymayan, biraz dostluğun, tes
limiyetin, senli benliliğin, biraz insan mutluluğunun özle
mini çekmeyen, sıradanlığın hazlarına karşı o yakıp ka
vurucUJ özlemi içten içe hissetmeyen sanatçıya, sevgili 
Llsaweta, sanatçı demek için bin şahit ister. 

Bir insan dost! İnsanlar arasında bir dostlum olma· 
sının göğsümü kabartıp beni mutlu kıla.cağını söylersem 
inanır nnsın? Ne var ki, şimdiye kadar şeytanlar, cin
ler, azılı gulyabaniler, bilgeliklerinden susan hayalet
ler, yani edebiyatçı dostlar arasında yaşadım hep. 
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Kimi bakmışım bir podyumdayım, beni dinlemeye 

gelen kimselerin karşısında dikiliyorum. Bazan da öyle 

oluyor ki, gözlerimi dinleyiciler üzerinde gezdirirken ya

kalıyorum kendimi. Kafamda beni kimlerin dinlemeye 

geldiği, kimlerin alkış ve teşekkürlerinin bana kadar 

uzanacağı, sanatımın kimlerle ideal bir birlik ve bera

berlik oluşturacağı sorusu, salonda bir casus gibi kim 
seye belli etmeden sağa sola bakınıyorum; çok iyi bilir 

tanıdığım yüzlerden bir sürü, bir topluluk görüyorum 
karşımda, ilk Hıristiyanlann oluşturduğu bir topluluk 

adeta ; hantal vücutlu ve ince ruhlu insanlar; deyim ye 

rindeyse, hep tökezleyen kimseler, ne demek istediğimi 

anlıycrsun sanının, edebiyatı yaşamdan hafif yollu öç al

mak için başvurulan bir etkinlik gören insanlar, hep acı 

çekenler, içleri özlemle dolup taşanlar, yoksul kişiler; 

ötekilerden, ruh denilen şeyi hiç gereksinmeyen o mavi 

gözlülerden, Llsaweta, bir tek kişi yok aralarında. 

Ama durum başka türlü olaydı, buna sevinmek, acı

nacak bir mantık hatası sayılmaz mıydı her şeyden ön

ce? Hayatı sevmek, ama yine de bütün hünerini ortaya 

döküp onu kendinden yana çekip almaya, çeşitli oyun
lar, hüzünler ve edebiyatla uğraşan bütün o hasta soy

lular takımı için onu ele geçirmeye çalışmak, mantığa 

aykırı düşer. Yeryüzünde sanatın eğemenlik alanı gide

rek genişliyor, sağlık ve masumiyetinki ise küçülüyor. 

Bu sağlık ve masumiyetten artakalanı bin bir titizlikle 

saklayıp korumak gerekirdi aslında; enstantene fotoğ· 
raflarla bezenmiş at kitapları okumayı yeğleyen kimse

leri ayartıp edebiyatın içine çekmeye kalkışmamak ge

rekirdi ! 

Çünkü - kendini sanata adamış bir yaşamın man

zarasından daha yürekler acısı ne vardır? Biz sanat

çıların, hayatı yaşayan, beri yandan fırsat buldu mu 

sanatçı da olabileceğine inanan amatörler kadar küçüm-
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sediğimiz bir başka kimse yoktur. İnan ki, bu tür bir 
küçümseme, benim en kişisel ya.şantılarım arasında yer 
almaktadır. Diyelim seçkin bir evde bir topluluk için
deyim. Herkes yiyor, içiyor, tatlı tatlı sohbet ediyor, ga
yet güzel anlaşıyor birbiriyle ve ben de onlar gibi kim
seyi incitmeyen efendi insanlar arasında bir süre izimi 
kaybettirebileceğime seviniyorum, bir şükran duygusu 
kaplıyor yüreğimi. Bakıyorsunuz birden, hani tanık ol
dum böyle bir duruma, bir subay, üzerinde taşıdığı o şe
refli üniformaya asla yakıştıramayacağım bir davra
nışla sevimli, çakı gibi bir teğmen kalkıyor. yazdığı bir
kaç şiiri okumasına izin vermemizi resmen rica ediyor 
bizlerden. Salondakiler de şaşkın şaşkın gülümsüyor, bu 
izni kendisinden esirgemiyorlar. Subay da ceketinin ce
binde saklı tuttuğu bir kağıdı çıkarıp eserlerini okuyor, 
müziğe ve sevgiye ilişkin, bir iki parça şey ; sözün kısası ,  
etkileyici bir nitelikleri olmadığı gibi, derin bir duyum
samanın ürünü de değiller. Ama rica ederim, nasıl olur. 
bir teğmen bu ! Lütfen düşünsün herkes, olacak şey mi, 
bir subay ! Kendini ya.şamaya adamış biri ! Gerçekten ih· 
tiyacı var mıydı böyle bir şeye! Eh, o kaçınılmaz sonuç 
kendini açığa vuruyor derken : Asık suratlar, susmalar, 
yalancıktan biraz alkış ve herkesin yüzünde işte öyle
sine bir hoşnutsuzluk. Benim kendimde gözlemlediğim 
ilk ruhsal tepki, bu düşüncesiz genç subayın salonda 
estirdiği yılgınlık havasından ötürü kendimi de suçlu 
hissetmemdir ; onun mesleğine acemice öykündüğü ben 
kendim de, hiç kuşkusuz salondakilerin alaylı ve yadır
gamış bakışlarına hedef oluyorum. Ruhumda uyanan 
ikinci tepki ise, kendisine az önce en içten bir saygı 
duyduğum bu insanın gözümden ansızın düşmesi, sü 
rekli düşmesidir. Acımayla karışık bir yakınlık duyuy0-
rum kendisine. Salondaki cesaret sahibi ve babacan bir
kaç kişi gibi yanına yaklaşıyor, ona moralini güçlendiri-
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ci sözler söylüyorum. 'Kutlarım sizi, teğmenim! ' diyo
rum. 'Ne üstün bir yetenek bu ! Olacak şey değil, böyle
sine güzel şiiTler! '  Ve elimle takdir yollu omuzuna vur
mama ramak kalıyor. Ama babacanlık, bir teğmenin 
önünde açığa vurulacak bir duygu muduT? Onun ken
di suçu ! İşte oracıkta dikiliyor, karşılığını hayatıyla öde
meden sanatın defne ağacından bir yaprakçık bile kopa· 
ramayacağını düşünmeyişinin cezasını kızarıp bo,7.ar· 
makla ödüyordu. Hayır, hayır! Bu konuda benim o sa
bıkalı meslektaş bankerin tarafını tutuyorum. Doğrusu 
bugün de Hamlet gibi konuşkanlığım üzerimde, öyle de
ğil mi, Lisaweta?» 

«Bitti mi sözün, Tonio?» 
«Bitmedi, ama daha fazla bir şey de söylemek iste

miyorum.>ı 
«Zaten söyledin söyleyeceğin kadar. Benden bir ce

vap bekliyor musun?» 
«Vereceğin bir cevap var mı?ıı 
«Sanırım evet. Seni can kulağıyla dinledim, Tonio, 

başından sonuna kadar dinledim. Bu ikindi üzeri bu
rada konuştuklarının tümüne uygun düşecek cevabı ver
mek, ayrıca seni pek tedirgin eden sorun için bir çözüm 
önermek istiyorum. Dinle ! Şimdi şurada· oturuyorkenki 
halinle sen de düpedüz bir burjuvasın.ıı 

«Burjuva rnı?ıı diye sordu Tonio ve oturduğu yere 
adeta yığılıp kaldı. 

ıcBunu işitmek sana biraz ağır geldi sanırım! Başka 
türlüsü de düşünülemezdi zaten. Onun için, verdiğim 
yargıyı biraz yumuşatacağım, çünkü yumuşatabilirim 
istersem. Sen yanlış yola sapmış bir burjuvasın, yolunu 
şaşırmış bir burjuva! ıı 

Tonio, sesini çıkarmadı. Derken, kararını vermiş, 
doğrulup kalktı ayağa, şapkasına ve bastonuna uzandı. 
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«Teşekkür ederim, Lisaweta. Bu sözünden sonra ra· 
hat rahat evin yolunu tutabilirim. Hesabım görüldü . •  , 

5 

Güzün eli kulağındaydı .  Tonio Kröger, Lisaweta 
Iwanowna'ya şöyle dedi : 

«Evet, geziye çıkıyorum, Lisaweta ; biraz hava ala· 
cağım, başımı alıp gidiyorum buradan, tüyüyorum kı · 

saca.» 
«Yoksa yine İtalya'ya mı gitmeyi düşünüyorlar be· 

yefendi?ıı 
«Aman Tanrım, bahsetme bana şu İtalya'dan. 

Lisaweta ! İtalya'ya duyduğum ilgi öyle az ki ! Hatta onu 
küçümsüyorum denebilir ! Benim yerimin İtalya olduğu 
kuruntusuna kapıldığım günler çok gerilerde kaldı. Sa
nat, öyle değil mi? Kadife gibi mavi bir gökyüzü, sıca· 
cık şarap ve insanı baygın düşüren şehevi hazlar. Sö
zün kısası, hoşlanmıyorum bütün bunlardan. Gömen 
çıkardım hepsini. Bütün bellezza* sinirime dokunuyor, 
sonra o siyah hayvansı bakışlarıyla hayat fışkıran in · 
sanlara da katlanamıyorum artık. Bu Romen ırkından 
kimselerin gözlerinde vicdan denen şeyden eser yok .  
Hayır, Lisaweta, b u  kez Danimarka'ya uzanacağı.m, ora ·  
ları gezip dolaşacağım biraz. ıı 

«Danimarka mı?» 
((Evet ! Ayrıca, bu gezinin bana iyi geleceğini umu

yorum. Çocukluk ve gençlik yıllarım Danimarka'nın pek 
yakınında bir kentte geçti; öyleyken bir fırsatını bulup 
yukarılara uzanamadım. Ama yine de öteden beri tanı· 
yıp sevdiğim bir ülke Danimarka. Kuzey ülkelerine kar· 
şı bu yakınlık, bana babamdan geçmiş olmalı ;  çünkü an · 

* İtalyanca : Güzellik (Ç.N.). 
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nemin gönlü doğrusunu istersen bellezza'daydı daha çok, 
tabii benim için hepsi bir demediği zamanlar. Ancak, 
kuzey ülkelerinde yazılan kitaplara bir bak, Lisaweta, 
bu derin, saf ve temiz, mizah dolu kitaplara bir göz at 
�yle ! Onları hiç bir şeye değişmem, bayılıyorum hepsi
ne. İskandinav yemeklerini al örneğin, insanın midesi
nin ancak havası pek tuzlu ve sağlam bir ülkede kaldı
rabileceği ( bilmiyorum benim midem böyle yemekleri 
kaldırabilir mi hala?) yemekleri al ! Doğup büyü
düğüm kentten az çok bildiğim yemekler bunlar,. çünkü 
orada da tastamam aynı yemekler yenir. Hepsini bırak. 
insanlarır, .;;imlerini bir gözden geçir, kuzeyde yaşayan
ların yanlarında bir süs gibi taşıdığı, çoğuna bizim kent
te de rastlanan isimleri bir incele. Ingeborg ismindeki 
sese kulak ver, saf ve lekesiz bir şiirden yükselen harp 
sesi gibi tıpkı. Sonra o deniz! Yukarıda Baltık denizi 
vardır çünkü. Tek kelimeyle, bu kez yukarılara yolcu
luk, Lisaweta ! Baltık denizini yeniden görmek, o isimleri 
yeniden işitmek, o kitapları yeniden okumak istiyor ca
nım. Ayrıca, o hayaletin Hamlet'e görünüp, bu mvallı 
soylu gence felaket ve ölüm getirdiği Kronberg* terası
na çıkıp dikileceğim biraz.» 

ııNasıl planladın yolculuğu, Tonio, sorabilir miyim? 
Hangi güzergahı izleyeceksin?» 

· 

Tonio omuzlarını silkerek : ((Normal güzergahııı , di
ye cevapladı ve yüzü kızardı açıkça. <lEvet, on üç yıl ön
ce çıktığım yere on üç yıl sonra yeniden döneceğim, bu 
da hayli komik olabilir.»  

Lisaweta gülümsedi. 
uBenim de senden duymak istediğim buydu, Tonio. 

Yolun açık olsun! Bana yazmayı unutma, tamam mı! 
Danimarka gezinde neler gördün, neler yaşadın, mek
tup yaz, anlat bana! ı> 

• Helsingör yakınında Danimarka Kralının sarayı (Ç.N.). 
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Tonio, kuzeyin yolunu tuttu. Birinci mevkide seya
hat ediyordu, çünkü içte başkalarınınkinden daha çetin 

sorunlarla boğuşup duran birinin dışta haklı ola

rak biraz rahatlık peşinde koşabileceğini söylüyordu hep. 
Bir zaman önce terkedip gittiği küçük kentin kulelerini 
gri bir boşluk içinde karşısında yükseliyor görmeden hiç 

bir yerde mola vermedi, yolculuğu sürdürdü durmadan. 
Doğup büyüdüğü kente varınca, kısa bir süre kaldı bu
rada ve tuhaf bir kalıştı. 

Havanın bulanık olduğu öğle sonrası yerini akşama 

bırakmak üzereydi ki, tren o çok iyi bildiği isli ve dar 
perona girdi. Yüreğinde alaydan başka duygu taşımaya
rak tıpkı bir vakit_ kentten çıkıp gidişindeki gibi, kirli 
cam tavanının altında dumanlar bir araya birikip tor

top oluyor, zaman zaman bütünden kopan kimi parça
lar sağa sola dağılıyordu. Tonio, bagaj yerinde bavulla
rını kalacağı otele yollamalarını söyleyerek gardan ay
rıldı. 

Kentin iki at tarafından çekilen siyah, hayli yük
sek ve geniş faytonları garın önünde ard arda dizilmiş. 
ti. Faytona binmedi Tonio; her şey, dar ve dik çatılar, 

en yakın çatıların ardında boy gösterip kendisini selam
layan sivri kuleler, dört bir yanda sözcükleri yayarak, öy

leyken çabuk çabuk konuşmalarıyla dikkati çeken sarı
şın ve hantal insanlar gibi arabaları da seyretmekle ye
tindi. Derken asabi bir gülüşle gülmeye başladı, hıçkı
rık denen şeyle içten içe akrabalığı olduğu söylenebi

lirdi bu gülüşün. Tonio yaya yürüdü; karşıdan esen ıs
lak ve sert rüzgarı yüzünde sürekli hissederek usul usul 
atıyordu adımlarını; korkuluklarında mitolojik heykel
lerin sıralandığı köprüden geçerek bir süre rıhtım bo
yunda ilerledi. 
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Aman Tanrım, her şey ne kadar da minicik, ne ka
dar da köşeli görünüyordu ! Burada dik çatılı dar sokak
lar, hep böyle kirli ve pis, bayır yukarı uzandı mı? Gemi
lerin baca ve direkleri rilıgarda ve akşamın alacakaran
lığında bulanık ırmağın yüzeyinde hafü hafü sallanı
yordu. Kafasında yaşattığı evin bulunduğu ş.u caddeyi 
tutup tırmansa mıydı acaba? Hayır, yarına saklaya
caktı bunu. Şimdi gözünden uyku akıyordu. Başı yoldan 
sersem gibiydi, sisler puslar içinde çeşitli düşünceler ağır 
ağır geçip gidiyordu zihninden. 

Kentten ayrıldığından bu yana geçen on üç yıl için
de midesini bozduğu kimi zamanlar olmuş, böyle geceler 
düşünde bayır yukarı çıkan. sokakta yer alıp, ayak ses
lerinin çın çın yankılandığı eski evlerinde görmüştü 
kendini; babası yaşıyordu henüz ve evdeydi, sürdüğü ke

paze hayattan dolayı kendisine sert eleştiriler yönel
tiyordu, Tonio'nun her defasında yerinde bulduğu eleş
tirilerdi bunlar. Ve şu andaki durumunda, insanın hayal 
mi, yoksa gerçek mi diye kendi kendine sorup ister iste
mez bütün kalbiyle gerçekliğinde karar kıldığı, ama so
mında uyanıp yine de kendine geldiği o parçalanıp atı
lamayan aldatıcı dü.şsel ağlardan. kalır yanı yoktu ken
tin. Pek kalabalık denemeyecek esintili sokaklarda yürü
dü, Tonio; başını rüYgarın karşısında eğik tutuyor, tıp
kı bir uyurgezer gibi kentte geceleyeceği birinci sınıf bir 
otele doğru ilerliyordu. Ucunda bir alevcik görüJ.en bir 
çubukla çarpık bacaklı bir adam, bir tayfa gibi salı.na sa
lına önü sıra yürüyor, yol kenarındaki fenerleri yakı
yordu. 

Bu nasıl bir duyguydu yüreğindeki? Yorgunluğun 
külü altında açık seçik bir aleve donüşmeksizin karan
lıkta acı vererek için için gönlünde yanan şey neydi? 
Sus, çıkarma sesini, bir şey söyleme! Yerlerinde kalsın 
sözcükler ! Tonio, uzun uzun dolaşmak isterdi rüzgar-
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da, loş ve düşsü bir aşinalık içindeki sokaklarda uzun 
uzun gezip dolaşmak! Ama herşey öylesine sıkışık, bir
birine öylesine yakındı ki! · Gideceği yere hemencecik 
vanyordu insan. 

Kentin yukarı kesiminde ark lambaları vardı ve bir
den yandı hepsi. ön cephesinde uzanmış yatan iki si
yah aslanla otel oradaydı, çocukken hep korkmuştu as
lanlardan. Eskisi gibi şimdi de aksırdı aksıracaklarmış 
gibi bir pozla birbirlerine bakıp duruyorlardı; ama ara
dan geçen zaman içinde küçülmüş gibiydiler. Tonio, yü
rüyüp geçti aralarından. 

otele yaya olarak geldiğinden, fazla bir tantanay
la karşılanmadı. Gerek kapıcı, gerek küçük parmakla
rıyla kol manşetlerini üniformasının yenleri içine habi
re tıkıştırmaya çalışan teşrifatçı, yoklayıp tartan bakış. 
larla tepeden tırnağa süzdü, inceledi Tonio'yu; anlaşı
lan sosyal konumunu az buçuk belirlemek, toplumsal hi
yerarşi içindeki yerini saptamak, kendisine gösterilecek 
saygının derecesini kestirmek gibi bir amaç güdüyor
lardı bu davranışlarıyla. Ne var ki, içlerini rahatlata
cak bir sonuca ulaşamadılar, bu yüzden yeni müşteriye 
karşı ölçülü bir nezaket gösterilmesinde karar kıldılar. 
Sırtında eskimekten yer yer parlamış bol bir frak, ayak
larında fiyonglarla süslenmiş sessiz iskarpinler, yanak
larında sarışın favorilerle halim selim bir adam olan 
uşak. Tonio'yu iki merdiven çıkarıp eski moda döşenmiş 
temiz bir odadan içeri soktu. Loş ışıkta pencereden ba
kan Tonio, avlunun, çatıların aynca otelin yanı başın
daki hayaletimsi kilisenin pitoresk ve ortaçağsı manza
rasıyla karşılaştı. Bir süre pencerenin önünde dikildi; 
ardından geniş kanepeye oturup kollarını kavuşturdu, 
kaşlarını çatıp kendi kendine bir ıslık tutturdu. 

Derken bir ışık getirdiler odaya ve ardından bavul
lar geldi. Halim selim uşak, masanın ürerine bir bildi-
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rim formu bıraktı. Tonio, başını yana eğerek formun üz
rine adını, sosyal durumunu, anne ve babasının isimle
rini çiziktirdi. Ardından akşam için yiyecek bir şeyler 
istedi ve kanepede oturarak eskisi gibi gözlerini boşlukta 
bir noktaya dikti. Az sonra getirilip önüne konan yeme
ğe hayli zaman el sürmedi, nihayet birkaç lokma bir şey 
aldı yemekten, ardından kalkıp bir saat kadar odada 
aşağı yukarı gezindi; zaman zaman duruyor, gözlerini 
kapıyordu. Derkıen acele etmeden soyunup yatağa girdi. 
Acayip özlemleri içeren düşler gördü, uzun bir uyku 
uyudu. 

Gözlerini açtığında oda gün ışığıyla aydınlanmıştı. 
Kafası dağınık, nerede olduğunu düşündü hemen; kal
kıp perdeleri açtı. Gökyüzünün şimdiden biraz uçuk yaz 
sonu mavisi, rüzgarın tiftik tiftik ettiği bulut parçacık· 
!arıyla yer yer örtülmüştü; ama baba kenti üzerinde · 
güneşin parıldadığı görülüyordu. Her zamankinden çok 
özen ve titizlikle elini yüzünü yıkadı, tıraş oldu, üzerin
de olumlu ve kusursuz bir izlenim bırakılması gereken 
hatırı sayılır ve seçkin bir aileyi dolaşmaya niyetleni
yormuş gibi kendine çeki düzen verdi. Giyinirken kulak 
kabartıp kalbinin ürkek atışlarını dinledi. 

Dışarısı ne kadar da aydınlıktı ! Yollar dünkü gibi 
bir alacakaranlığa gömülmüş olsa, kendini daha rahat 
hissedeceğini düşündü; ama şimdi güneşin pırıl pırıl 
aydınlığında herkesin gözü önünde sokaklarda yürüye
cekti. Acaba tanıdıklara rastlayacak, yolda durdurulup 
sorgulamadan geçirilecek, son on üç yılda yapıp ettikle
rine ilişkin olarak kendilerine hesap vermek zorunda 
bırakılacak mıydı? Hayır, Allaha şükür, kendisini tanı
yan kimse kalmamıştı kentte; bir hatırlayan çıksa da, 
kendisinin o kimse olduğunu bilmeyecekti, çünkü ara
dan geçen zaman içinde doğrusu değişmişti biraz. Ay
nada dikkatle kendini inceledi ve birden o maskenin, 
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gerçektekinden daha yaşlı bir izlenim bırakan, çalışıp 
didinrnelerle vaktinden önce eskitilmiş o yüzün gerisin
de kendini daha bir güven içinde hissetti. Yiyecek bir 
şeyler getirtip kahvaltı yaparak odasından ayrıldı; ka
pıcıyla siyah üniformalı kibar bayın ölçüp tartan bakış
larını üzerinde hissederek holden geçti, iki aslanın ara
sından yürüyüp sokağa çıktı. 

Nereye gidiyordu? bildiği yoktu pek. Dünkü gibiy
di tıpkı? Şaşılası bir vakar içinde yan yana sıralanmı.� 
öteden beri aşinası olduğu dik çatılar, kulecikler, ke
merler, çeşmeler ortası�da kendini bulup rüzgarın 
ve uzak düşlerin nazlı ve buruk kokusunu yüzünde algı -
lar algılamaz, duyuları bir tül perdeyle örtüldü, bir ağ 
gerildi üzerlerine. Yüzlerindeki kaslar gevşedi; durgun 
bakı�larla çevresindeki insanları ve nesneleri izlemeye 
koyuldu. Orada, o köşebaşında yine de uyanacak, ken
dine gelecekti belki. . .  

Nereye gidiyordu? İçinde öyle bir his vardı ki, sanki 
yöneldiği yön, gece gördüğü nedamet dolu acayip düş
lerle ilgiliydi. Belediye sarayının kemerlerinin altından 
geçti, ka.c;apların kanlı elleriyle etleri kesip tarttığı, bir
çok kattan olu.şan, yüksek ve sivri Gotik çeşmenin bu
lunduğu Pazar Meydanı'na geldi. Bir evin önünde dur
du. Diğer birçokları gibi kavisli hatları içeren oyma ka
fesli dik çatısıyla dar cepheli ve sade bir evdi burası; 
evin seyrine daldı. Kapıdaki isim tabelasını okudu, göz
lerini pencerelerde tek tek gezdirdi bir süre. Sonra dö
nüp yavaş yavaş yürümeye koyuldu. 

Nereye gidiyordu? EVierine. Ama kestirmeden git
meyerek dolambaçlı bir yol izledi; vakti vardı henüz; ge
ze gere kale kapısına gelip kent dışına çıktı, Mühlen 
Setti'yle Holsten Setti'nden geçti, ağaçlarda uğuldayıp 
duran ve dallan çatırdatan rüzgardan korumak üzere 
şapkasını eliyle sımsıkı tutuyordu. İstasyona yakın bir 
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yerde setlerden ayrıldı, hantal bir acelecilikle paf puf 

sesler çıkararak önünden geçen bir treni izledi, oyalan
mak için vagonları saydı, son vagonun tepesinde otu
ran adamın arkasından baktı. Ihlamur Meydanı'na ge
lince, buradaki şirin villalardan birinin önünde durdu; 
araştıran gözlerle uzun uzun bahçeye baktı, ardından 
pencerelerde dolaştırdı gözlerini; birden aklına bahçe 
kapısının kanadını sağa sola oynatmak ve kanadın otur
duğu yuvalardan yükselecek gıcırtılı sesleri dinlemek 
geldi. Sonra üşümüş ve pasa bulanmış ellerine baktı bir 
süre; yürümesine devam ederek eski ve alçak kale kapı
sından geçti, liman boyunca ilerleyerek o esintili dik 
sokağı çıkıp kendi evlerine geldi. 

Hepsinden yüksek çatısıyla komşu evler arasına sı
kışmış, üç yüz yıldır olduğu gibi yine öyle gri ve vakur 
duruyordu oracıkta. Tonio, kapısının üstündeki harfleri 
yarı silinmiş dindarca bir havayı içeren yazıyı okudu. 
Ardından derin bir nefes alıp girdi kapıdan. 

Kalbi korkuyla çarpıyordu;  önlerinden yürüyüp geç
tiği zemin kattaki kapıların birinden babasının çıkıp 

gelmesini bekler gibiydi ; sanki babası, sırtında büroday
ken giydiği ceket, kulağının arkasını sıkıştırılmış kalem
le çıkıp gelecek, onu durdurup şimdiye dek süregeldiği 

uçan hayattan dolayı bir güzel sigara çekecek ve bunu 
da kendisi pek yerinde görecekti. Ne var ki, odaların 
önünden benzeri bir olayla karşılaşmadan geçti. Çarp
ma kapı kapalı değildi, aralık bırakılmıştı, bunu doğru 
bulmadı. Beri yandan öyle bir duygu içindeydi ki, hani 
bazı tatlı düşlerde engeller kendiliklerinden ortadan kal -
kar ve insan şansı yaver gidip hiç bir engele taslama
dan tuttuğu yolda ilerler, onun gibiydi tıpkı. Dört köşe 
kocaman çinilerle kaplı geniş avlu, attığı adımlarla çın 
çın ötüyordu. Sessiz mutfağın karşısında sanki oldum 
olası hayli bir yükseklikte yer alan o acayip, ama ter-
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temiz cilalı bölmeler duvardan dışarı taşıyordu; hizmet
çilerin kaldığı bu odalara avludan bir çeşit portatif mer
divenle çıkılmaktaydı. Ama eskiden hep bu odalarda 
görülen büyük dolapların ve oymalı sandıkların yerin
de yeller esiyordu şimdi. Evin oğlu, kocaman merdiven
den çıkmaya başladı; elini beyaz cilalı, kafes oymalı ah
şap korkuluğa dayıyor, her adımda kaldırıp bir sonraki 
adımda yine usulcacık. korkuluğun üzerine koyuyordu; 
bu eski ve sağlam korkulukla arasında bir zaman varol
muş sırdaşlığı yeniden kurmaya çalışır gibiydi. Orta 
katın sahanlığına gelince durdu. Sahanlık kapısına be
yaz bir tabela iliştirilmişti ve üzerinde siyah harflerle 
Halk Kitaplığı yazısı okunuyordu. 

Halk Kitaplığı mı? diye düşündü Tonio; çünkü ona 
kalırsa, ·bu kentte ne halkın, ne edebiyatın işi vardı. Ka
pıyı tıklattı. Girin ! diye bir ses geldi içeriden ve Tonio 
girdi. Merakla, kaşlannı çatarak son derece yakışık
sız bulduğu bir değişikliği algıladı gözleriyle. 

Orta katta üç oda bulunuyordu, odaları birbirine 
bağlayan kapılar açıktı. Duvarları neredeyse tavana 
kadar dolduran he�i bir örnek ciltlenmiş kitaplar, siya
ha boyanmış raflarda uzun uzun diziler oluşturuyorlar
dı. Her odada bir çeşit tezgahın gerisinde süklüm pük
lüm bir adam oturmuş, bir şeyler çiziktiriyordu. Bunlar
dan ikisi, Tonio'ya yalnızca başlarını çevirip bir baktı 
şöyle; ama biri acele ayağa kalkarak iki elini masaya 
dayadı, başını ileri uzatıp dudaklarını sivriltti, kaşlarını 
yukarı kaldırıp gözlerini çabuk �.abuk kırpıştırarak To
nio'yu süzdü. 

Gözlerini raflardaki bir sürü kitaptan ayırmaksızın : 
«ÖZür dilerim» , dedi Tonio. «Buranın yabancısıyım, ken
ti dolaşmaya çıkmıştım. Demek Hal1c Kitaplığı burası? 
İzin verirseniz, kitaplara bir göz atacaktım.» 

«Hay hay ! »  dedi adam ve gözlerini bu kez·: öneekin-
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den daha hızlı kırpıştırarak ekledi : «Elbette, herkes ser
bestçe yapabilir bunu. Kitaplara yalnız bir göz atmayı 
mı düşünüyordunuz? Bir katalog istemez miydiniz?» 

«Hayır, teşekkür ederim ! »  diye ekledi Tonio. «Kata
loksuz da bir fikir edinmek zor değil benim için.» Der
ken kitapların sırtlarındaki isimleri okur gibi yaparak 
duvarlar boyunca yürümeye koyuldu. Sonunda içlerin
den birini raftan çekip alarak açtı ve kitapla pencerenin 
önüne gidip dikildi. 

Kahvaltı yaptıkları odaydı burası. Sabah kahvaltı
larını yukardaki mavi duvar kağıtlarından beyaz Tan
rı heykellerinin fırlayıp çıktığı geniş yemek odasında de
ğil, burada yapmışlardı hep. Karşısı da yatak odalarıydı. 
Babaannesi bu odada ölmfuıtü; hayli yaşlı olmasına kar
şın, ölmemek için var gücüyle diretmişti, zevkine düş
kün bir hanımefendiydi ve hayata pek bağlıydı. Daha 
sonralan da babası, ceketinin yakasındaki ilik yerine 
hep bir kır çiçeği takan bu uzun boylu, mazbut, biraz 
melankolik ve düşünceli adam da aynı odada ruhunu 
teslim etmişti. Tonio, içindeki suskun ve güçlü duygu
ya, sevgi ve acıya kendini olduğu gibi teslim ederek, ba
basının ölüm döşeğinin ayak ucunda ağlamaklı gözlerle 
oturmuştu. Ayrıca annesi, güzel ve ateşli bir kadın olan 
annesi de yatağın kenarında diz çökmüş, ağlaya ağlaya 
bir hal olmuş, sonradan da o güneyli virtüözle uzak 
maviliklere çekip gitmişti. Ama şu arkadaki içi yine ki
tapla dolu olup süklüm püklüm bir diğer adamın ki
taplara göz kulak olduğu ötekilerden biraz küçük üçün
cü odada uzun yıllar kendisi kalmıştı. Okul dağıldıktan 
sonra şimci.ıkine benzer bir gezintinin ardından dönüp bu 
odaya gelmişti hep, çekmesinde o içtenlikli ilk acemice 
şiirlerini sakladığı masa karşı duvarın dibinde durmuş
tu. Ceviz ağacı . . .  Bir hüzün, iğne gibi saplandı içine. 
Pencereden yan tarafa doğru bir göz attı. Perişandı 
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bahçe, ama yaşlı ceviz ağacı yerinde duruyor, rüzgar -
da ağır ağır hışırdayıp gıcırtılı sesler çıkarıyordu. Tonio_ 
gözlerini yeniden elindeki kitaba çevirdi; çok iyi bildiği 
seçkin bir §iir kitabıydı. Siyah satırlara ve cümlelere dik 
ti gözlerini, bir süre anlatıdaki o artistik akışı izledi : 
yaratıcı bir tutkuyla yükselen bu akış giderek bir eSpri · 
ye dönüşüyor, ardından etkileyici bir sona ulaşıyordu. 

«Evet, güzel kaleme alınmış)ı , dedi kendi kendine, ki
tabı yerine koyup arkasına döndü. Adam hala ayakta di
kiliyor, yüzünde görevini yapmanın kıvancı ve düşün
celi bir güvensizlik, gözlerini kırpıştırıp duruyordu. 

«Gördüğüm kadar, mükemmel bir. kitap koleksiyo. 
nu» , dedi Tonio. uDoğrusu genel bir bilgi edinmiş oldum 
kitaplar üzerinde. Size minnettarım. Hoşça kalın ! )) Son
ra kapıdan çıkıp gitti; ne var ki, kuşkuyu davet eden 
bir gidişti bu; kitaplığı ziyaretinden ötürü, adamın, eni· 
konu tedirgin, clduğu yerde uzun süre öylece dikilip göz· 
lerini kırpıştıracağım açıkça hissediyordu. 

Evin daha çok içerlerine sokulmak isteğini duyma . 
dı. Evi görmüştü, yeterdi bu kadarı. Yukarıda, sütunlu 
holün ardındaki büyük odalarda yabancı kimselerin 
oturduğu anlaşılıyordu ;  merdivenin başı bir cam kapıy
la kapatılmıştı, eskiden böyle bir kapı yoktu burada. Ka
pıya bir isim tabelası iliştirilmişti. Daha fazla cıurma · 

yarak merdivenlerden indi , Tonio; ayak seslerinin çın çın 
yankılandığı holden geçip kapıdan çıktı dışarı. Bir res· 
taranın bir köşesinde oturup, kendi içine gömülmüş, 
öğle yemeği yedi, pek yağlı, ağır bir yemekti ; ardından 
otele döndü. 

Siyah üniformalı nazik görevliye : ccİşim bitti bu 
rada, öğleden sonra gidiyorum» , dedi. Hesabı istedi, bir 
araba çağırttı, limana inip Kopenhag'a giden buharlı 
gemiye binecekti. Ardından edasına çıkıp masanın başı
na geçti, yanağını avucuna yatırıp bakışsız gözlerini ma-
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sanın üzerine dikti, hiç kımıldamadan dimdik oturdu. 
Daha sonra hesabı _ödeyip bavulunu hazırladı. Karar
laştırılan saatte araba geldi ve Tonio, yola çıkmaya hazır, 
odasından indi aşağı. 

Aşağıda, merdiven başında siyah üniformalı nazik 
bay kendisini karşıladı. 

«Affedersiniz ! »  dedi, küçük parmaklarıyla manşetle
rini ceketinin yenlerinden içeri tıkmaya çalışarak. «Bir 
dakika vaktinizi almamız gerekiyor. otelin sahibi Bay 
Seehase, sizinle bir dakika bir şey konuşacakmış. Bir for
malite anlayacağınız. Kendisi arkada. Lütfen benimle 
gelir mi.siniz. Yalnız otelin sahibi Bay Seehase görüşe
cek sizinle.» 

Adam, davetk&.r jestlerle Tonio'yu alıp, otel girişi
nin arka tarafına götürdü. Gerçekten de burada Bay 
Seehase kendisini bekliyordu. Tonio'nun sima olarak 
eskiden tanıdığı biriydi. Kısa boylu, şişman ve çarpık 
bacaklıydı. Kırpılmış favorileri ağarmıştı, ama hAla ya
ka kısmı hayli açık bir frak ceketi ve cekete uygun dü
şen yeşil i.şlemel:. bir kasket giyiyordu. Yalnız değildi. 
Yanıbaşında, duvara tutturulmuş küçük bir kürsünün 
önünde başı miğferli bir polis dikiliyor, eldivenli sağ eli
ni bir sürü yazıyla donatılmış bir evrakın üzerinde tu
tuyordu. O mert a,;ker yüzüyle Tonio'yu öyle bir bakışla 
karşıladı ki, sanki ondan kendisini görür görmez kaça
cak delik aramasını bekler gibiydi. 

Tonio, bir Bay Seehase'ye, bir polise baktı; ardın
dan durup beklemeye koyuldu. 

Sonunda polis, babacan ve hantal bir sesle : 1<MÜ· 
nih'ten mi geliyorsunuz?ıı diye sordu. 

Tonio, soruya evet ile karşılık verdi. 
«Ve Kopenhag'a gidiyorsunuz, öyle mi?ı> 
«Evet. Da.nimarka'da deniz kıyısında bir dinlenme· 

yerine gideceğim.»  
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((Bir dinlenme yeri mi? Peki, kimlik belgenizi göre
bilir miyimı> , dedi polis. Son sözcüğü oh olsun der gibi 
bir edayia söylemişti. 

((Kimlik belgesi. . . »  Tonio'nun yanında kimlik bel
gesi falan yoktu. Cebinden cüzdanını çıkarıp bir göz 
attı içine; cüzdanda birkaç bankınotıa yazdığı bir öy
künün provasından başka bir şey bulunmuyordu; git
tiği yerde tashih etmek üzere provayı yanına almıştı. 
Memurlarla düşüp kalkmayı sevmezdi pek, şimdiye ka
dar bir pasaport çıkartmak gereğini asla duymamıştı. 

((Üzgünüm, ama yanımda kimlik belgesi taşımam.n 
((Ya?» dedi polis. ((Hiçbir belge taşımaz mısınız? 

İsminiz?» 
Tcmio, ismini söyledi. 
<<Doğru mu acaba?» diye sordu polis, şöyle bir ge

rindi ardından, burun kanatlarını açabildiği kadar 
açtı. 

«Elbette doğru ! »  diye cevapladı Tonio. 
<<Mesleğiniz?» 
Tonio yutkundu, kesin ve kararlı bir sesle mesleği · 

ni söyledi. 
Bay Seehase, başını kaldırıp merakla Tonio'nun 

yüzüne baktı. 
«Hım! »  dedi polis. «Demek siz o kişi olmadığınızı 

iddia ediyorsunuz.» O kişi deyimini kullanmıştı; sonra 
elindeki evraktan pek acayip romantik bir ismi hece
leyerek okudu. İsim, çeşitli ırkların dillerine özgü ses
lerden adeta oyun olsun diye bir araya getirilmiş gi
biydi ve bir an sonra Tonio'nun yine çıkmıştı aklın
dan. «Anasının babasının kim, kendisinin ne iş yaptı
ği bilinmeyen bu ne idiğü belirsiz kişi, çeşitli dolandı
rıcılık suçlarından ve daha başka kimi cürümlerden 
Münib polisince aranmakta olup, belki şu anda Dani
marka'ya kaçmak üzere bulunmaktadır.» 
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uYalnız o kişi olmadığımı iddia etmiyorum, gerçek
ten o kişi değilim» , dedi Tonio ve omuzlarıyla asabi 
bir hareket yaptı. Bu da polisin üzerinde belli bir etki 
yaratmıştı. 

ııNasıl? Ha, evet, tabii ! »  dedi polis. ı<Ama kimli
ğinizi kanıtlayacak hiç bir belge de gösteremiyorsunuz 
ki! » 

Derken Bay Seehase araya girerek Tonio'yu yatış
tırmak istedi : 

1<Hepsi bir formalite, o kadar ! Sonra unutmayınız 
ki, memur bey yalnızca görevini yapıyor. Kim olduğu
nuzu kanıtlayabilseydiniz . . .  Bir belge falan . . .  ıı 

Bunun üzerine her üçü de sustu. Tonio, kendin1 

tanıtsa mıydı acaba? 
Bay Seehase'ye ne iş yaptığı bilinmeyen bir dolan

dırıcı, doğuştan yeşil araba içinde ordan oraya dolaşan 
bir çingene değil, Kröger ailesine mensup biri, Konsul 
Kröger'in oğlu olduğunu açıklayarak bu işi bir sona er
dirse miydi? Ama hayır, böyle davranmak için bir istek 
duymuyordu. Toplum düzenini temsil eden bu adam
lar, aslında biraz haklı sayılmaz mıydı? Bir bakıma 
onlara doğrusu hiç bir sözü yoktu. Omuzlarını silkip 
susmayı yeğledi. 

((Ne v ar onda?» diye sordu polis. «O cüzdanın için
de?ıı 

ı<Bu cüzdanda mı? Hiç. Bir öykünün provasııı , diye 
cevaplad Tonio. 

uProva mı? Nasıl yani? Görelim bakalım ! »  
Tonio, polise öykünün provasını uzattı. Polis, kür

sünün üzerine yaydı provayı ve okumaya koyuldu. Bay 
Seehase de, oradan yaklaşarak okuma işine katıldı; 
Tonio, omuzlarının üzerinden onlara baktı, nereyi oku
duklarını anlamak istedi. Güzel bir yerdi, öykünün es

prisinin ve etkileyici gücünün kendini açığa vurduğu 
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ustalıklı bir yer. Yüzü gfüdü. «Görüyorsunuz işte ! »  de
di. «Altında benim ismim yazılı. Öyküyü ben kaleme 
aldım, basılıp yayınlanacak, anlatabiliyor muyum. ıı 

«Tamam, yeterli bu kadarı» , dedi Bay Seehase, ka
rarlı bir tonla. Provayı toparladı, dürüp bükerek To
nio'ya uzattı. Göz ucuyla bakıp başını artık gidebilir
siniz! der gibi sallayarak : «Bu kadarı yeter sanırım ! »  
diye tekrarladı kısaca. «Beyefendiyi yolundan daha 
fazla alıkoymayalım. Araba dışarıda bekliyor. Lütfen 
bu küçük rahatsızlığı bağışlayınız, beyefendi. Nihayet 
memur bey görevini yaptı, ama ben yanlış iz peşinde 
olduğunu daha başta kendisine söylemiştim.» 

ccÖyle mi?» diye geçirdi içinden Tonio. 
Ama polis, Bay She�hase'nin önerisini benimseme

ye pek yanaşmadı, 'ne idiğü belirsiz' sözünü yine ağ
zına alarak 'kimliğini kanıtlamak' gibi laflarla itiraz
da bulunmaya kalktı. Ne var ki, Bay Seehase, olaydan 
duyduğu üzüntüyü tekrar tekrar belirterek müşterisi ·  
ni alıp holden geçirdi, onunla birlikte iki aslanın ara
sından yürüyüp arabaya geldi, gereken saygı gösteri
sinde bulunarak Tonio'yu arabaya bindirip arkasından 
kapıyı kapadı. Komik denecek kadar yüksek ve geniş 
kupa arabası, yalpalaya yalpalaya kentin sokaklarında 
ilerledi, rıhtıma doğru tıngır mıngır inmeye koyuldu. 

7 

Tonio'nun bindiği gemi açık denize ulaştığında, ge
ce bastırmış, suda yüzen bir gümüş parlaklığıyla gökte 
ay yükselmişti. Giderek gücünü artıran rüzgarda, To
nio, paltosuına sarınmış, prova direğinin yanıbaşında 
dikiliyor, aşağıda sağdan soldan gelip birbirinin çevre
sinde inip çıkan, şaklayarak birbirine toslayan, birbi-
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rinden ayrılıp umulmadık yönlerde hızla uzaklaşan ve 
ansızın köpükler saçaraH'. ışıldayan dalgalara bakıyor
du. 

Tonio, bir salıncak gibi sallanan suskun bir büyü
lenmişlik içinde hissediyordu kendini. Olup bitenlerde 
her ne kadar haksız bir taraf görmemişse de, doğup 
büyüdüğü baba kentinde bir dolandırıcı gözüyle bakı
lıp tutuklanmak istenmesi biraz keyfini kaçır:quştı. 
Ama derken gemiye binmiş, bir vakit çocukken baba
sının yanında yaptığı gibi çeşitli malların gemiye yük
lenişini, Danca ve Plattdeutsch karışımı bağırıp çağır
malarla geminin koca ambarının yüklenen mallarla 
nasıl dolduğunu, nasıl zaman zaman balya ve sandık
lardan ayrı olarak bir hayvanat bahçesine teslim edil
mek üzere Hamburg'tan getirilen bir kutup ayısının 
ya da iri bir kaplanın kalın parmaklıklı kafesler içinde 
yukarıdan ambara indirildiğini izlemiş, bütün bunlar da 
kendisini oyalamıştı. Gemi engebesiz kıyılar arasından 
ırmak boyunca ilerlerken, polis memuru Petersen'in 
sorgulamasını tümüyle unutmuş, daha öncelerde kalan 
her şey, gecenin hüzün ve nedamet karışımı tatlı düş
leri, gündüz kentte yaptığı gezinti, ceviz ağacının man
zarası ruhunda yine güçlenip ön plana çıkmıştı. Gemi 
açık sularda seyretmeye başladığında, çocukken kulak 
kabartıp denizin yaz mevsimlerine özgü düşlerini din
lediği sahili gördü uzaktan; bir 'kor gibi yanan ışıl ışıl 
feneri, anne ve babasıyla kaldıkları sayfiye yerinin ışık
larını seçti. Baltık denizi. Bir engele toslamaksızın se
re seipe karşıdan esip gelen, kulakları sarıp kuşatarak 
insanın başını hafifçe döndüren, kötülüklere, kahır ve 
çilelere, yanlışlara, istek ve özlemlere, didinip çabala
malara ilişkin tüm sanıların, tembel ve mutlu, içine 
gömülüp kaybolduğu buğulu bir sersemliğe yol açan 
sert ve tuzlu rüzgara yasladı başım. Çevresindeki uğul-
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tular, şaklamalar, köpürmeler ve inildemelerde yaşlı 
ceviz ağacının hışırtı ve çıtırdılarını duyar' bahçe ka
pısının gıcırtısını işitir gibi oldu. Hava giderek kararı
yordu. 

«Yıldızlar, aman Tanrım, şu yıldızlara bir bakın ! ıı 
dedi bir ses ansızın, miskin ve haıntal, bir şarkı mırıl
danır gibi bir tonla. Sözcükler, adeta bir kuyunun için· 
den çıkıp geliyordu. Sesi tanıdı; kımrmış gözkapakla
n, az önce banyodan çıkmış gibi ıslak ve soğuk görü
nümüyle kızıl saçlı, sade giyimli bir adamın sesiydi. 
Akşam yemeğinde adam Tonio'nun yambaşında otur· 
muş, çekingen ve azla yetinir devinimlerle şaşılacak 
kadar çok istakoz omletini yiyip yutmuştu. Şimdi To
nio'nun az ilerisinde güverte korkuluğuna yaslanmış 
dikiliyor, başparmağıyla işaret parmağını çenesine da· 
yamış, gökyüzüne bakıyordu. Bir huşu ve görkemle do
lu olağanüstü ruh durumlarından birini yaşıyordu kuş
kusuz; öyle durumlar ki, insanları birbirinden ayıran 
duvarlar yıkılıp gider, gönüııer yabancılara açar ka· 
pılarını ve dudaklardan öyle sözler dökülür ki, başka 
zaman ağızlar utançla kapanarak bunları açığa vurma
ya yanaşmaz. 

«Bakın, şu yıldızlara bakın beyefendi !  Nasıl da ışıl 
ışıl parıldıyor gökyüzünde ! Allah biliyor ya, bütün se
ma yıldızlarla kaynıyor. İnsan gözlerini kaldırıp da 
bunlardan pek çoğunun dünyamızdan belki yüz kat da
ha büyüklüğünü düşündü mü, bir tuhaf oluyor, öyle 
değil mi? Bizler, evet, telgrafı, telefonu bulduk ve ye
ni çağın daha pek çok keşfini gerçekleştirdik, evet, yap
tık bunları. Ama başımızı kaldırıp gökyüzüne baktık mı, 
gerçekte solucandan kalır yerimiz olmadığını ister is 
temez görüp anlıyoruz, içler acısı solucanlar, o kadar ! 
Haklı değil miyim, beyefendi?» Ardından : «Evet, solu
canlardan kalır yerimiz yok ! ıı diye cevapladı sorduğu 
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soruyu ve kendini hiçe sayan, suçluluğunun bilincin
de olan bir edayla gökyüzüne doğru başını salladı. 

uYo, edebiyat değil adamın söylediklerin , d iye için
den geçirdi Tonio ve aklına kısa bir süre önce okuduğu 
bir yazı geldi, kozmolojik ve psikoloj ik dünya gör�ü 
üstüne ünlü bir Fransız d�ünürün kaleme aldığı bir in
celeme ; pek zarif bir boşboğazlıktı, o kadar. 

Yanıbaşındaki genç adamın derin bir yaşantıyı · açı
ğa vuran sözlerine karşılık Tonio, c.evap yollu bir şey 
söyledi, ardından birbirleriyle konuşmaya başladılar. 
Söyleşi sırasında korkuluğa yaslanmış, gözlerini tedirgin 
bir aydınlık içindeki kımıl kımıl geceye dikmişlerdi. 
Derken Tonio, yol arkadaşının ticaretle uğraşan Ham
burg'lu biri olduğunu ve izninden yararlanarak böyle 
bir dinlenme gezisine çıktığını öğrendi. 

ııKendi kendime dedim ki, vapura atla, Kopenhag'a 
kadaı: uzan şöyle. Ve işte gördüğünüz gibi hurdayım ve 
buraya kadar her şey iyi, güzel. Ama şu istakoz omlet
leri, bu iyi olmadı, beyefendi, bakın göreceksiniz, çünkü 
gece fırtınalı geçecek, kaptan kendi ağzıyla söyledi. Mi
denizde de sindirimi güç böyle bir yemek oldu mu, işin 
�akaya gelir yanı yoktur.» 

Tonio, bütün sokulgan saçmalıkları rahat ve dostça 
bir duyguyla kulak verip dinledi . 

«Öyle» , dedi, <(bu yukarılarda genellikle pek ağır ye
mekler yeniyor. Bu da, uyuşuk ve melankolik biri yapı
yor insanı.ıı 

<<Melanlrnlik mi?ıı diye tekrarladı Hamburg'lu genç 
adam ve şaşkın şaşkın T<;mio'ya baktı. cıSiz galiba ya
bancısınız burada, beyefendi? )) diye sordu birden. 

Tonio, kendini belli bir şeye karşı savunmak ister 
gibi kolunu oynatarak : « Doğru, çok uzaktan geliyo
rum>ı , diye cevapladı. 

((Ama hak veriyorum size» , dedi Hamburg'lu genç 
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adam. «Allah biliyor ya, melankoli konusunda hakkınız 
var. Ben, hemen her zaman böyle bir hüznü yaşanın, 
ama yıldızları şimdiki gibi gökyüzünde ışıl ışl parıldıyor 
gördüğüm akşamlar içimdeki hüzün· iyice büyür.» AI· 
dından başparmağıyla işaret parmağını yeniden çene
nesine dayadı. 

Herhalde şiir yazıyor adam? diye düşündü Tonio. 
Ticaret üstüne derin duyguların yer aldığı içtenlikli 
.şiirler, diye geçirdi içinden. 

Akşam ilerleyip rüzgar öylesine şiddetlenmişti ki, 
konuşmalarını engelliyordu. Bu durumda en iyisi gidip 
biraz uyuyalım diyerek, birbirlerine iyi geceler diledi
ler. 

Tonio, kamarasındaki daracık yatağa uzandıysa da 
uyku tutmadı bir türlü. Şiddetli rüzgar, rüzgarın kek
rernBi tadı, kendisini tuhaf bir biçimde uyarmıştı, kal
bi tatlı bir şeyin ürkek beklentisiyle tedirgindi. Beri 
yandan, gemi dağ gibi bir dalgadan aşağı kayıp US
kuru krampa yakalanmış gibi suyun dışında çalışmaya 
başfadıkça, midesi fena halde bulanıyordu. Kalkıp gi
yindi ve güverteye, açık havaya çıktı. 

İleriden doğru belli bir uyum ve düzen içinde yu
varlanıp gelen dalgalar yoktu pek; çepçevre deniz so
luk ve titr�k bir aydınlık içindeydi, yırtılıp parçalan
mış, kamçı darbeleri altında yarık yarık olmuş, altı üs
tüne gelmiş, alevden sivri diller halinde devcileyin ha
valara sıçrıyor, yalanıp duruyor, köpükten uçurumla· 
rın yanı sıra sivri köşeli akıl. almay�cak şekiller oluş
turuyor, korkunç kollarının var gücüyle , çılgınca bir 
oyunu sürdürerek dört bir yana serpintilerini yollu
yordu. Zorlukla yol alıyordu gemi; baş kıç yaparak, yal
palayıp sallanarak, ıkınıp sıkınarak bu curcuna içinde 
ilerlemeye çalışıyor, çalkantılı denizden rahatsız olan 
kutup ayısıyla kaplanın arada bir gemi ambarından 
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sesleri geliyordu. Bir muşamba pardesüye sarınıp par
. desünün kukuletasını baŞına geçirmiş ve beline dola
dığı kemere bir gemici feneri asmış bir tayfa, yürürken 
bacaklarını açıp dengesini güç bela sağlayarak güver
tede ordan oraya ·seğirtiyordu. Ama ileride, arkada ge
minin bordosundan sarkmış Hamburg'lu genç adam di
kiliyor, içindekileri çıkarmaya çalışıyordu. Tonio'yu gö
rünce, boğuk ve sallantılı bir sesle:  «Baksanıza beyefen
di! »  dedi. «Yer gök ayağa kalkmış ! »  Ama arkasını ge
tiremeyerek başını çevirdi. 

Tonio, gergin bir halata tutunarak bu ele avuca 
sığmaz azgın denize dikti gözlerini. İçinden bir ses se
vinçle haykırdı; Tonio'ya öyle geldi ki, bu haykırış de
nizin ve fırtınanın sesini bastıracak güçteydi. Deniz için 
söylenen neşeyle coşmuş bir şarkı çın çın ötüyordu 
içinde. Ey çocukluğumun afacan arkadaşı, işte yine 
kavuştuk birbirimize . . .  Ama arkasını getiremedi, şiir bi
tirilemeden kaldı, derli toplu bir biçim kazanamadı, se
rinkanlılıkla üzerinde çalışılıp bir bütün oluşturama
dı. Kalbi diriydi, yaşıyordu çünkü . . .  

Uzun süre bulunduğu yerde dikildi, Tonio. Derken 
kamaranın yanıbaşındaki bir bankın üzerine uzandı, 
gözlerini yıldızların titreşerek parıldadığı gökyüzüne 
çevirdi. Hatta kestirdi biraz, köpüklerin soğuk serpin
tilerinin okşayan bir el gibi yüzünde gezindiğini hisset
ti. 

İleride görünen dimdik kalker kayalar giderek yak
laştı; ay ışığında hayaletlere benziyorlardı; Möen is
mindeki adaydı burası. Tonio, yeniden kestirdi biraz; 
kamçı gibi yüzüne inen ve yüz hatlarının kaskatı kesil
mesine yol açan dalgaların tuzlu serpintilerine uyanıp 
uyanıp daldı. Bir daha uyumamak üzere uyandığında 
gündüz olmuştu, açık gri taze bir gün; yeşildi deniz, 
biraz yatışmıştı. Kahvaltıda Hamburg'lu genç adamı 
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yeniden gördü; adamın pancar gibi ·kımrdı yüzü, bel
ki dün gece karanlıkta kendisine utanç veren o şiirsel 
lafları etmişti de, onun içindi; kızıl renkteki küçük bı
yığını başparmağıyla yukarı doğru sıvazladı ve asker
ce sert bir tonla Tonio'ya iyi sabahlar diledi, Tonio'dan 

uzak durmaya çalıştı hep. 
Sonunda Tonio, Danimarka'ya ayak bastı. Kopen

hag'a gidip bir otele yerleşti, bahşişi haketmiş gibi bir 
poz takınan herkesin eline bahşiş tutuşturdu, üç gün 
boyunca her sabah oteldeki odasından çıkıp kenti do
laştı; rehberi açmış yanında taşıyor, kentle ilgili bil
gilerini zenginleştirmek isteyen eli yüzü düı.gün bir ya
bancı gibi d�vranıyordu. Kralın Yeni Pazar'ını ve or
tasındaki atı gördü, başını saygıyla kaldırıp Frauen
kirche'nin sütunlarını gözden geçirdi, uzun süre Thor
waldsen'ın* bir soyluluk taşan o sevimli heykellerinin 
önünde dikildi, Yuvarlak Kule'ye çıktı, sarayları dolaş
tı, Tivoli'de renkli iki gece geçirdi. Ama asıl gördüğü 
şeyin, bunlar olduğu söylenemezdi pek. 

Kavisli kafes çatılarıyla doğup büyüdüğü kentteki 
eski evlerin çokluk tıpkısı olan evlerde geçmiş günler
den 8.şinası bulunduğu, kendisi için narin ve değerli 
bir şeyleri dile getiren, ama yine de sitem, yakınma 
ve yitip gitmiş bir .şeye karşı bir özlemi açığa vuran 
isimler gördü. Ağır ağır, düşünceli nefes alıp verişler
le nemli deniz havasını soluyup dolaşırken, dört bir ya
nında, doğup büyüdüğü kentte kaldığı gece görülmüş 
acı ve nedamet karışımı acayip düşlerdekine benreyen 
mavi gözler, sarışın saçlar ve yüzlerle karşılaştı. Bazan 

öyle oluyordu ki, sokak ortasında birinin bir bakışı, çın 
çın öten bir söz, bir gülüş ta içine işliyordu. 

* Thorwaldsen, Bertel Th. (1784-1844) ; Klasizm akımına 
mensup Danimarkalı heykeltraş (Ç.N.). 
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Bu cıvıl cıvıl kentte daha fazla kalamadı. Yarı anı, 
yan beklenti karışımı tatlı ve sersemce bir tedirginlik, 
harıl harıl kenti dolaşan bir turist rolünü oynamaktan 
vazgeçerek deniz kena;rında bir yerde kumlara uzanıp 
dinlenmek isteğiyle birleşti ve bu yolda harekete ge
çirdi kendisini. Sonunda yeniden vapura atladı, hava
nın kapalı olduğu bir gün - deniz kapkaraydı - See
land kıyısını izleyerek Helsingör yönünde kuzeye doğ
ru çıktı. Helsingör'de hemen bir arabaya bindi, yak
laşık bir saat kadar şosede, denizin hep biraz yukarı -
sında yol aldı, nihayet varmayı amaçladığı en son ve 
asıl hedefe vardı, yeşil pancurlarıyla beyaz boyalı kü
çük bir plaj oteliydi burası; alçacık evlerden oluşan 
bir sitenin ortasında yer alıyor, ahşap kaplama kule
siyle boğaza ve İsveç kıyılarına bakıyordu. Otelin önün
d� arabadan indi, kendisi için otelde ayrılan aydınlık 
bir odaya yerleşti, yanında getirdiği eşyaları komodin 
ve dolaplara doldurdu, burada bir süre yaşamaya ha
zırlandı. 

8 

Eylül ayının ilerlemiş günleriydi, Aalsgard'da artık 
fazla müşteri kalmamıştı. Yüksek pencereleri cam ve
randaya bakan zemin kattaki tavanı krişlerle kaplı ye
mek salonunda otel sahibesi servisi yönetiyordu; ağar
mış saçlar, renksiz gözler, pembemsi narin yanaklar ve 
boşlukta salınan cıvıl cıvıl bir s_esle artık pek öyle genç 
denemeyecek bir kız; kırmızı ellerini so!ra örtüsünün 
üzerinde güzel kaçacak bir konumda tutmaya M.en gös
teriyordu. Ağarmış denizci sakalı ve mor yüzüyle kısa 
boyunlu yaşlı bir bay da vardı otelde; başkentten gel
miş, Almanca bilen bir balık tüccarı. Tıkabasa doluy-
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du içi, ileride felç geçirme tehlikesi vardı, çünkü kısa 
kısa ve kesik kesik nefes alıyordu, zaman zaman yü
züldü işaret parmağını üzerine bastırarak burun delik
lerinden birini kapıyor, ötekinden kuvvetle nefes ve
rerek biraz hava almaya çalışıyordu. Ama yine de içki 
şişesine sürekli el atmaktan geri durmuyor, kahvaltıda 
olsun, öğle ve akşam yemeklerinde olsun, şişeyi yanın
dan eksik etmiyordu. Ayrıca, uzun boylu üç Amerikalı 
oğlan da mürebbiyeleri ya da ev öğretmenleriyle otelde 
bulunmaktaydı; pek sesi çıkmayan öğretmenin eli gö
zündeki gözlükteydi hep, bütün gün oğlanlarla futbol 
oynuyordu. Oğlanlar, kızıla çalan saçlarını ortadan iki 
yana taramıştı, devingenlikten yoksun ince ve uzun 
yüzleri vardı. 11Please, give me the wurst-things there ! ıı *  
diyordu biri. ötekisi: «That's not wurst: that's schin
ken ! »  diye cevaplıyordu. Gerek oğlanların, gerek öğ
retmenlerinin yemekteki söyleşiye katkıları işte bu ka
darcıktı, bunun dışında suskun oturuyor ve sıcak su 
içiyorlardı. 

Tam da Tonio'nun sofrada görmek istediği kişiler
di hepsi. Burada bulduğu huzurun tadını çıkarıyor, ba
lık tüccarıyla otel sahibesinin arada bir birbirleriyle 
konuşurken gırtlaklarından çıkardığı tiz ve pes seslere 
kulak veriyor, zaman zaman balık tüccarıyla barometre 
üstüne birkaç laf ediyor, sonra ayağa kalkıp veranda
dan geçerek sabahları pek çok saatini geçirdiği sahile 
iniyordu. 

Bazan sessizdi burası ve sanki yazdı. Deniz tembel 
ve çarşaf gibiydi;  mavi, cam yeşili ve kırmızımsı yollar 
yaparak uzanıyor, üzerinde pırıl pırıl ışıkların gümüşsü 
yansıları oynaşıyordu. Yosunlar güneşte kuruyarak ota 
dönüşüyor, kumların üzerinde deniz anaları buhar olup 

• «Şu sucuğu uzat bana!» - «0 sucuk değil, janbon!» (Ç.N.). 
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uçuyordu. Biraz çürük kokusu vardı havada; buna bi

raz da kumda oturan Tonidnun sırtını dayadığı balıkçı 
teknesinin zift kokusu karı.şıyordu. Tonio, sırtını tekne
ye öyle dayamıştı ki, karşısında İsveç sahili değil de 
göz alabildiğine ufuk vardı; denizin soluğu, kıyıdaki 
nesnelerin üzerinden, taze ve temiz, hafifçecik esip geçi
yordu. 

Sonunda fırtınalı boz1• bulanık günler gelip geçti. 
Dalgalar, tm vuracak boğaların boynuzlarını yere eği
şi gibi, insanları başlarını yere eğmeye zorluyor, kudur
muş gibi kıyılara saldırıyordu ;  ıslak ıslak panldayan 
sazlar, kabuklar ve dalgaların sürükleyip getirdiği tah
ta parçalarıyla örtülmüş kıyılar, hayli yukarılara ka
dar sularla yıkanıyordu. Dalgaların oluşturduğu uzun
lamasına tepelerin arasında, bulutlarla kaplı gökyüzü
nün altında ovalar, soluk yeşil ve köpüklü, açılıp yayı
lıyordu; ama bulutların ötesinde güneşin parladığı yer
lerde suyun yüzü bir kadife gibi ışıl ışıldı. 

Tonio, rüzgara ve denizin uğultusuna bürünüp sa
rınmış, dünya kuruldu kuruladı varolan o güçlü ve in
sanı serseme çeviren gümbürtüye dalmış oracıkta diki
liyordu. Arkasına dönüp yürüyünce, çevresi ansızın pek 
sessizleşmiş ve ısınmış gibi geldi kendisine. Ama geri
de denizin bulunduğunu biliyor, deniz ona sesleniyor, 
onu kendine çekiyor, onu selamlıyordu. Tonio gülümse
di. 

Kıyıdan ayrılıp içerlere vurdu derken, yalnızlıklar 
ortasından, çayır çimenler arasından yürüdü, çok geç
meden bir kayın ormanından içeri daldı; orman bayır 
yukarı hayli ilerilere kadar uzanıyordu. Yosunların 
üzerine oturup bir ağaca dayadı sırtını; ağaçlann göv
deleri arasındaki boşluklardan denizin bir parçasını gö
rebiliyordu. Ara sıra kıyıya vuran rüzgar çağlayan dal
gaların sesini taşıyıp getiriyor, ses sanki uzakta bir 



yerde birbiri üzerine düşen kalaglar gibi yankılanıyor
du. Ağaçların tepelerinde karga sesleri işitiliyordu, kı
sık, yaban ve yitik. Tonio, yanına aldığı bir kitabı açıp 
dizlerinin üzerine koymuştu, ama tek bir satır okuduğu 
yoktu. Derin bir unutuş sürecini, zaman ve mekan üre
rinde ()7.gün bir süzülüşü yaşıyordu. Ancak arada bir 
sanki yüreği acıyla burkuluyor, bıçak gibi saplanan öz
lem ve nedamet karışımı bir duygu kısa süre belirip 
kayboluyordu içinde; ama Tonio ilgili duygunun ne
yin nesi olduğunu araştırmaya üşeniyor, bunu yapa
mayacak kadar derinlere dalmış oluyordu. 

Pek çok gün gelip geçti böylece; kaç gün? diye 
sorsalar söyleyemezdi, doğrusu bilmek de istemiyordu. 
Ama derken bir gün geldi, bir şey olup bitti o gün; gü
neş henüz gökyüzündeydi, o şey olup biterken başkala
rı da vardı ve Tonio pek şaşırmadı. Söz konusu gün, 
görkemli ve büyüleyici bir hava içinde başlamıştı. TO
nio, sabahleyin çok erkenden uyanmış, belirsiz ince bir 
korkuyla uykusundan sıçrayıp kalkmış, bir mucizeyle, 
perimsi ve büyülü bir ışık oyunuyla karşı ,karşıya bu
lunduğunu sanmıştı. Cam kapısı ve balkonuyla boğaz 
tarafına bakan, ince ve beyaz bir tül perdeyle oturu
lacak ve yatılacak yer olmak üzere ikiye ayrılmış bu
lunan odasının duvarları zarif renkli kağıtlarla kap
lanmış, içerisi açık renkte hafif mobilyayla donatılmış
tı; öyle ki, oda her zaman aydınlık ve güler yüzlü bir 
izlenim uyandırıyordu. Ama o sabah Tonio'nun uykulu 
gözleri, dünyevi denemeyecek bir aydınlık ve ışık için
de bulmuştu odayı; baştan aşağı dile gelmeyecek kadar 
yumuşak ve burcu burcu pembe bir parıltı içinde yü
züyordu; parıltı, duvarları ve eşyaları altın bir yaldı
zın içine d�dırıyor, tüın perdeyi yumuşak ve kırmızı bir 
ışıltıya gömüyordu. Tonio, uzun süre neler olup bitti
ğine akıl erdiremedi. Ama cam kapının önüne dikilip 
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gözlerini dışarı çevirince, bütün bunlara doğmak üzere 
olan güneşin yol açtığını anladı. 

Günlerdir kapalı ve yağmurluydu hava. Ama şimdi 
gökyüzü adeta uçuk mavi gergin bir ipek kumaş gibi de
nizin ve karanın üzerini ışıl ışıl örtüyor, üzerinden yol 
yol bulutların geçtiği, kırmızı ve altınsı bulutların sarıp 
sarmaladığı güneş menevişli bir denjzden görkemle 
yükseliyor, güneş diskinin altında kalan deniz adeta 
ürpererek, yanıp tutuşmaya başlıyordu. İşte böyle baş
lamıştı gün. Tonio, şaşkına dönmüş ve mutluluk içinde, 
hemen giysilerini sırtına geçirdi, verandaya inip her
kesten önce kahvaltısını yaptı, ardından küçük ahşap 
kabinde soyunup boğaz yönünde biraz yüzdü, sotıra sa
hilde bir saat kadar süren bir yürüyüşe çıktı. otele 
döndüğünde, otobüse benzer pek çok arabanın kapı 
önünde durduğunu gördü; yemek salotıundan içeri ayak 
atınca, gerek piyanonun bulunduğu bitişik salonda, ge
rek verandayla önündeki terasta pek çok insanla kar
şılaştı. Küçük kentsoylular gibi giyinmiş beyler ve ha
nımlar yuvarlak masalarda oturuyor, birbirleriyle harıl 
harıl çene çalıyor, bira içiyor, yağ sürülmüş ekmek di
limlerini yiyorlardı. Bir yığın aile doldurmuştu ortalı
ğı; yaşlılar ve gençler; hatta aralarında birkaç da ço
cuk vardı. 

Kuşluk vakti ikinci kahvaltıda - sofra soğuk me
zelerden, tütsülü, salamuralı yiyeceklerden, hamur iş
lerinden geçilmiyordu -Tonio, neler olup bittiğini so
rup öğrenmek istedi. 

«Yeni mü.şteriler! »  dedi balık tüccarı. cıHelsingör'
den geliyorlar, gezmeye çıkmışlar, burada bir balo dü
zenleyecekler. Evet, Allah yardımcımız olsun, bu gece 
uyku yüzü görmeyiz artık! Dansedecekler, dans ve mü
zik; korkarım uzun da sürecek. Çeşitli ailelerden oluşan 
bir topluluk, bir piknik, ardından danslı bir eğlence; sö-
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zün kısası, herkesin daha önceden para ödeyip katıldığı 
bir gezi ya da öyle bir şey; bu güzel günün tadını çı
karıyorlar anlayacağınız. Kayıklar ve arabalarla geldi
ler, şu sıra da kahvaltı ediyorlar. Sonra yine kırlara 
açılacaklar, ama akşam yine dönecek, bu salonda danse
dip eğlenecekler. Lanet olsun ! Gece gözümüzü kırpma
yacağız! n  

«Hoş bir değişiklik olacak bizim için» , dedi Tonio. 
Ardından uzunca süre susup bir şey konuşmadılar. ote
lin sahibesi, kırmızı parmaklarına o cazip konumu ver
meye çalışıyor, balık tüccarı biraz rah�t soluyabilmek 
için sağ burun kanadından nefesini kuvvetle · üflüyor, 
Amerikalılar ise sıcak su içip somurtuyorlardı. Ve an
sızın bir şey oldu: Hans Han.9en ile Ingeborg Holm, sa
Zom!Jpm, yürüyüp geçtiler. 

Tonio, yüzmenin ve ardından hızlı hızlı yürümenin 
verdiği tatlı rehavet içinde sandalyesinde oturuyor, kı
zarmış ekmek dilimlerinin üzerinde som balığı yiyor
du, yüru verandaya ve denize dönüktü. Birden kapı 
açıldı, Hans Hansen ile Ingeborg Holm girdi içeri; el 
ele tutuşmuşlardı, salınarak yürüyor, adımlarını acele 
etmeden atı.' ·::-rıardı. Ingetorg, sarışın Inge, Bay Knac;\' 
m dans derslerindeki gibi açık renkte bir giysi geçirmiş
ti sırtına. Ne var ki, çiçek işlemeli hafif giysi yalnız 
topuklarına kadar iniyordu; omuzlarını örtüp yumuşak 
ve esnek boynunu açıkta bırakan sivri dekolteli beyaz 
tülden geniş bir yakası vardı. Kurdelelerini birbirine 
bağladığı şapkasını kcluna asmıştı Ingeborg. Eskisinden 
belki biraz daha büyümüş, olgunlaşmıştı ; o harikulade 
saç örgüsünü başına dolamıştı şimdi. Hans Hansen'e 
gelince, hiç değişmemişti. Omuz ve sırt kısmına geniş 
mavi yı:ı.kanın devrildiği altın yaldızlı düğmeleriyle de
nizci paltcrn üzerindeydi; tayfaların giydiği kısa k0-
kartlı kasketini aı;ağıya sarkıttığı elinde taşıyor ve 
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umursamaz bir tavırla ileri geri sallıyordu. Ingeborg, o 
çekik gözlerini salondan başka tarafa çevirmişti, salonda 
kahvaltı yapanların başlarını döndürüp kendisine bak· 
malarından belki sıkılmıştı biraz. Ne var ki, Hans: Han
sen, başını inadına kahvaltı sofrasına çevirmiş, mas
mavi gözleriyle meydan okuyup adeta küçümseyerek 
oradakileri tek tek süzüyordu;  hatta Ingeborg'un elini 
bırakmış, salondakilere ne yaman biri olduğunu gös
termek isteyerek elindeki kasketi daha bir hızlı salla
maya başlamıştı. Böylece her ikisi, arka planda giderek 
maviliğe gömülen deniz, Tonio'nun önünden geçmiş, 
salonun öbür başındaki kapıdan piyanolu odaya girip 
gözden kaybolmuştu. 

Bütün bunlar olurken, öğleden önce on bir buçuğu 
gösteriyordu saat. otelin asıl müşterileri henüz kah
valtı sofrasında oturuyordu ki, verandada ve bitişik ôda· 

dakiler kalktılar ayağa, yemek salonuna hiç uğrama
dan yandaki kapıdan çıkıp otelden ayrıldılar. Dışanda 
şakalaşıp gülüşerek arabalara bindikleri ve arabaların 
gıcır gıcır sesler çıkararak şosede peş peşe yola koyulup 
tıngır mıngır uzaklaştığı duyuluyordu. 

«Demek yine dönecekler buraya?» diye sordu To-
nio. 

ıoEvet, öyle ! ıı dedi balık tüccarı. ((Allah cezalarını 
versin ! Diyeceğim bir de caz tutmuşlar. üstelik ben 
de salonun hemen üstünde yatıyorum.ıı 

•<Hoş bir değişildikıı , diye tekrarladı Tonio. Sonra 

kalkıp salondan çıktı. 
O günü de ötekiler gibi sahilde ve ormanda geçir

di. Dizlerinin üzerinde bir kitap, gözlerini kırpıştıra
rak güneşe baktı .  Bir tek düşünceye yer verdi kafasın
da : Balık tüccarının kesinlikle belirttiği gibi gene dö
necek ve otelin salonunda dansedip eğleneceklerdi; 
uzun ölü yıllar boyu el sürmediği pek ürkek ve tatlı bir 
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neşeyle buna sevinmekten başka şey yapmadı bütün 
gün. 

Bir ara kafasında bir çağrışım oldu, uzak bir tanı· 
dığı, anlatı yazarı Adalbert'i anımsadı; Adalbert ne is

tediğini biliyordu ve bahar havasından kaçıp kurtul
mak için tutup kahveye yollanmıştı. Tonio, Adalbert'le 
ilgili olarak omuzlarını silkti. 

O gün her zamankinden önce öğle yemeği yendi 
otelde, akşam yemeğine de yine her zamankinden ön
ce oturuldu ve piyanolu odaya kuruldu sofra, çünkü 
salonda geceki balonun hazırlıkları yapılıyordu. Büyük 
bir şenlik havası içinde her şeyin altı üstüne getirilmiş
ti. Hava kararmış, Tonio odasında oturuyordu ki, bir
den şose, daha sonra otelin içi yeniden cıvıl cıvıl kay
naşmaya başladı. Gezintiye çıkanlar dönüyordu; hat· 
ta Helsingör yönünden bisikletler ve arabalarla daha 
başkaları gelerek ötekilere katılmıştı. Aşağıdaki salon
da şimdiden bir kemanın akort edildiği ve bir klarine
tin adeta genizden bir sesle provasının yapıldığı işiti 
liyordu. 

Her şey, balonun parlak geçeceğini müjdelemek
teydi. 

Derken küçük caz topluluğu bir marşla başladı çal
maya. Ses, boğuk ve sağlam tempolu, yukarıya kadar 
çıkıp geliyordu. Balo, bir polonezle açıldı. Bir süre ses
siz oturup kulak kabarttı, Tonio. Ama marş temposu
nun bir vals ritmine dönüştüğünü işitir işitmez, yavaş
çacık ayağa kalkıp odadan dışarı süzüldü. 

Koridordan bir ikinci merdivenle otelin yan girişi
ne ve oradan hiç bir odayla salona uğranılmaksızın 
cam verandaya ulaşılabiliyordu. Tonio da, yasak yollar
da dolaşıyormuş gibi usulcacık, kimselere görünmeden 
bu rotayı izledi, artık melodileri boğuk denemeyecek 
bir durulukla kendi.sine kadar uzanıp gelen ve insanı 
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beşik gibi sallayarak bir mutluluktan içeri çekip alan 
sersemce müziğin cazibesine kapılmış, karanlıkta körle
mesine ilerledi. 

Veranda boştu ve aydınlatılmamıştı; ama parlak 
yansıtıcılarla donatılmış kocaman iki gaz lambasının 
aydınlığa boğduğu salona açılan cam kapı aralıktı. 
Tonio, ayaklarının uçlarına basarak sessizce, bir göl
ge gibi süzülerek kapıya sokuldu; burada, karanlıkta 
dikilip ışıl ışıl salonda dansedenleri kimseye görünme
den izleyebilmek, cildinde bir karıncalanmaya yol açtı. 
Acele ve hırsla gözlerini salondan içeri çevirip Hans'la 
Ingeborg'u aramaya koyuldu. 

Şenlik başlayalı pek yarım saat bile olmamış, da
ha şimdiden salonda neşe almış yürümüştü; ama za
ten tasa ve kaygıdan uzak, bir arada ve mutlu, bütün 
gün topluca geçirilmiş, ateşli ve coşkulu bir hava için
de otele dönülmüştü. Biraz öne çıkmayı göze aldı mı, 

Tcnio'nun topluca görebildiği piyanolu odada birden 
çok yaşlıc;a adam sigara ve purolarını tüttürüp içkileri
ni yudumlayarak bir masa başına çökmüş, iskambil oy
nuyordu ; ama öteki baylar, odanın ön tarafında, yan
larında eşleri, salonun duvarlarının dibine yerleştiril
miş kadife koltuklarda oturuyor, dansedenleri seyredi
yorlardı. Araladıkları dizlerine ellerini dayamış, varlık
lı kişilere özgü bir ifadeyle yanaklarını şişiriyor, anne
ler ise, başlarında çene altından bağladıkları şapkalar, 
ellerini göğüslerinin altında kavuşturup boyunlarını ya
na yatırmış, bir curcunayla ortada dönüp duran genç
lere bakıyorlardı. Salonun uZ01nlamasına iki duvarın
dan birinin dibine bir yükselti çatılmış, müzisyenler 
orada bütün hünerlerini gösteriyordu. Hatta bir trom
pet de vardı sazlar arasında ; sanki kendi sesinden kor
karmış gibi belli bir çekingenlik ve ihtiyatla üfleniyor, 
ama yine de ses sürekli yükselerek kendi dışına taşıyor-
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du. Dalgalar gibi ileri geri salınan ve daireler çizen 
çiftler, birbirlerinin çevresinde dönüyor, bazılarının da. 
kel kola girmiş, geniş salonu dansederek kenardan do
landıkları görülüyordu. Kimsenin üzerinde balo kıya
feti yoktu, herkes yazın açık havada geçirilen pazar 
günleri nasıl giyiniyorsa öyle giyinmişti. Kavalyeler. 
küçük kentlerdeki modaya göre dikilmiş olup bütün 
bir hafta kollayıp gözettikleri kostümlerini sırtlarına 
geçirmi§ti ; genç kızlar ise, açık renkte hafif giysiler 
içindeydi, korsalarına kırmızı çiçeklerden buketler tak 
mıı;lardı. Birkaç çocuk da vardı salonda; kendi arala
rında bildikleri gibi dansediyor, müzik sussa bile onlar 
dansetmelerine ara vermiyordu. Üzerinde kırlangıç kuy
ruğu biçiminde bir redingot, gözünde bir gözlük, saç
ları ondüleli uzun bacaklı bir bay, postanede memur 
adaylığı ya da ona benzer bir mevkiyi elinde bulundu
ran bir zat, Danimarkalı bir yazarın romanından ete 
tene bürünerek çıkmışa benzeyen komik bir kişi. şen
liği düzenleyip baloyu yöneten kimse görünümünü ser
giliyordu. Kan ter içinde, harıl harıl koşturmaktaydı; 
kendini tümüyle üstlendiği göreve vermişti ; dört bir 
yana yetişiyor, işi başından aşkın, redingotunun kuy
ruğunu sallayarak salonda ordan oraya seğirtiyordu. 
Adımlarını atarken ilkin büyük bir ustalıkla parmak
larının ucuna basıyor, parlak, kaygan derili ve sivr! 
burunlu asker çizmeleri içindeki ayaklarını tuhaf bir 
biçimde çapraz kavuşturuyor, kollarım havada sallaya
rak sağa sola talimatlar yağdırıyor, caza sesleniyor, el
lerini çırpıyor, bu arada salondaki görevinin simgesi 
olarak omuzuna iliştirilen, zaman zaman başını seve
cenlikle çevirip bir göz atmadan duramadığı kocaman 
ve renkli rozetin kurdeleleri havada uçuşarak peşinden 
geliyordu. Evet, salondayd�Jar, Hans ve Ingeborg, To
nio'nun önünden geçip gitmişlerdi gündüzün ve Tonio 
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bir kez daha kendilerini gördü, ikisini hemen aynı za
manda gördü ve . sevincmden irkildi. İşte oracıktaydı 
Hans, az ilerisinde, kapının hemen yanıbaşında dikili
yordu; bacaklarını biraz aralayıp vücudunu öne eğ
mişti; elinde kocaman bir kek vardı, ağır ağır yiyordu. 
kınntılar yere dökülmesini önlemek için de avucunu 
çenesinin altına tutmuştu. Ve karşı duvarın dibinde 
oturuyordu Ingeborg Holm, sarışm Inge; tam o anda 
baloyu yöneten posta memuru kendisine doğru yak
la.ştı, bir elini arkasına koyup, öbür elini zarif bir jest
le  göğsünden içeri kaydırarak ustalıkla bir reveransla 
Inge'yi dansa kaldırmak istedi. Ama Inge hayır der 
gibi başını salladı, dansetmekten nefes nefese kaldığı
nı, biraz dinleneceğini ima etti. Bunun üzerine, poota 
memuru Inge'nin yanıbaşına oturdu. 

Tonio, Hans'ı ve Ingeborg'u, ikisini de gözleriyle 
izliyordu; ikisini de bir zaman sevmiş, bu sevgi uğrun
da acılar çekmişti. Hans ve Ingeborg! Giyinişlerindeki 
benzerlik ve diğer kimi özellikler değildi onları birbi
rine yaklaştıran, daha çok aynı ırktan gelmeleri ve tip
lerinin aynı olmasıydı; çelik mavisi gözler ve sarışın 
saçlarla ikisi de aydınlık bir ırkın damgasını taşıyor, 
bu durumlarıyla saf ve temiz, duru ve şen bir izlenim 
uyandırıyor, hem mağrur, hem de sade nitelik taşıyan 
el sürülemeyecek bir kırılganlık imajını insana veri
yorlardı. Tonio, onları izliyordu; Hans Hansen'in şimdiye 
dek asla görülmedik olçüde atak ve yakışıklı, geniş 
omuzları, dar kalçaları ve üzerinde denizci üniforma
sıyla nasıl oracıkta dikildiğini, Ingeborg'un başını coş
kuyla gülerek nasıl yana yatırdığını, elini, hiç de pek 
ince, hiç de pek zarif denemeyecek o genç kız elini na
sıl ensesine götürdüğünü ve bu arada giysisinin hafif 
yeninin dirsekten aşağı kaydığını gördü; ansızın bir 
özlem duygusu öylesine bir acıyla yüreğine çöktü ki, is-
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temeyerek geriye çekilip karanlığa sığındı, yüzündeki 
seyirmeyi kimsenin görmemesine çalıştı. 

Sizi unuttum mu? diye sordu kendi kendine. Hayır. 

asla! Ne seni, Hans, ne de seni, sarışın Inge ! Çalışırken 

hep sizleri düşündüm, alkışlanırken kimseye belli et

meden çevreme bakındım hep, sizin de bu alkışları be
nimle paylaşıp paylaşmadığınızı görmek istedim. Evi

nizin bahçe kapısında bana verdiğin sözü tutup Don 
Carlos'u okudun mu, Hans? Okumadınsa, kalsın bırak ı 

Senden böyle bir istekte bulunmuyorum artık. Yalnız-

lığına ağlayan kraldan sana ne? O şiir dizelerine bakıp 1 i 1 

da hüzünden başka bir şey görmeyerek ışıl ışıl gözle- '• ı 
rin bulanmasın, sersemce düşleri barındırmasın içle . 
rinde !  Senin gibi olmak, Hans ! Yeniden başlamak, se-

nin gibi gelişip büyümek, dürüst, şen ve sade, belli ku-

rallara uyarak, düzenden şaşmaksızın, Tanrı ve dün- I · 

yayla barışık büyümek, kendi halinde ve mutlu ki 
�il erce sevilmek ! Seni kendime eş edinmek, Ingeborg 
Holm, senden bir oğul sahibi olmak, tıpkı Hans Hansen 
gibi bir oğul, bilip araştırmaların ve yaratıcı çilelerin 

lanetinden özgür, mutlu bir sıradanlık içinde yaşamak. 

sevmek ve Tanrı'ya şükretmek !  Ama neye yarayacak· 
tı bu? Şimdi nasılsa gene öyle biri olacaktı sonunda. 
her şey nasıl olup bitmişse, gene öyle olup bitecekti 

Çünkü bazı insanlar vardır, ister istemez yanlış yollara 
saparlar, çünkü kendileri için doğru yol diye bir şey 

yoktur. 
Müzik susmuş, mola verilmişti, konuklara yiyecek 

ve içecek bir şeyler sunuluyordu. Balo yöneticisi posta 

memuru, elinde ringa salatasıyla bir tepsi, ortalıkta do
laşıyor, hanımlara servis yapıyordu ;  ama Ingeborg 

Holm'a tepsideki çanaklardan birini uzatırken, önünde 
bir dizini yere bastırdı ve Ingeborg'un sevinçten kızar

dı yüzü. 
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Ne var ki, cam kapının altında dikilen Tonio, ya
vaş yavaş salondakilerin "dikkatini çekmeye başlamıştı, 
şirin ve kızarmış yüzlerden yabancı ve süzen bakışlar 
kendisine uzanıyordu; ama Tonio yerinden kımıldama
dı. Ingeborg ve Hans da, hemen aynı zamanda başları
nı döndürüp, küçümseme diye yorumlanabilecek katık
sız bir umursamazlıkla Tonio'ya baktılar. Ama Tonio, 
ansızın bir başkasının daha kendisine baktığını ve . göz
lerini üzerinden ayırmadığını farketti. Başını çevirdi, 
gczleri bu kişinin gözleriyle karşılaştı hemen. Az ileri
sinde bir kız, soluk, ince uzun ve narin bir yü�le diki
liyrrdu ve Tcnio bu yüzü daha önce görmüştü. Kız faz
la dansetmemiş, salondaki kavalyeler kendisine pek ilgi 
gcstermemişti; Tonio, buruk bir acı içinde bitiştirilmiş 
dudaklarla kızı duvar dibinde oturuyor görmüştü hep. 
Şimdi de yine yalnızdı. ötekiler gibi o da açık renkte 
ince ve hafif giysiler içindeydi; ne var ki, giysisinin 
saydam kumaşı altında çıplak omuzlarının sivri ve cı
lız parıldadığı görülüyor, sıska boynu bu cılız omuzla
rın arasında öylesine derinlere gömülmüş duruyordu 
ki, sesi pek çıkmayan kızcağız, insanda nerdeyse biraz 
c,arpık vücutlu biri izlenimini bırakıyordu. ince ve ya
rım eldivenler geçirilmiş ellerini yamyassı göğsünün 
önünde öyle bir tutuşu vardı ki, parmak uçları hafif
çecik birbirine dckunuyordu. Başını yere eğmiş, boş
lukta yüzen siyah gözleriyle Tonio'ya alttan alttan 
bakıp duruyordu. Tonio, başını çevirdi. 

Şuracıkta, hemen yanıbaşında oturuyordu Hans ile 
Ingeborg. Haİıs, Ingeborg'un yanına oturmuştu, belki 
de kardeştiler. Çevrelerinde al yanaklı daha başka ki
şiler, yiyip içiyor, gevezelik ediyor, gülüp eğleniyorlar, 
çın çın öten seslerini yükselterek birbirlerine takılı. 
yor, havaya billursu kahkahalar salıyorlardı. Acaba 
yanlarına biraz sokulamaz mıydı onların? Hans'a ya 
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da Ingeborg'a, onların hiç değilse bir gülümsemeyle kar

şılık vereceği nükteli bir söz bulup söyleyemez miydi? (· 
Böyle bir şey kendisini mutlu kılacaktı, özlemini çeki
yordu bunun; o zaman daha bir memnun odasına döne-
cek, her ikisiyle küçük çapta bir birlik ve beraberlik oluş
turdUı:,0-U bilincini içinde taşıyacaktı. Onlara ne söyle
yebileceğini düşündü, ama düşündüğü şeyi söylemeyi 
göze alamadı. Hem değişen bir şey yoktu; onu yine an
lamayacak, ağzından çıkan şeylere yadırgayarak ku-

lak kaba:rtacaklardı; çünkü onların konuştuğu dil, ken-
di dili değildi. 

Dans yeniden başlıyordu anlaşılan. Balo yönetici
sinin işi başından aşkındı. Sağa sola seğirtiyor, salorı

dakileri damlannı ya da kavalyelerini seçmeye çağırı
yor, garsonun yardımıyla ortadaki iskemleleri ve bar
daldan bir kenara kaldırıyor, müzisyenlere direktifler 

veriyor, nereye gidip duracaklarını bilemeyen bazı be

ceriksiz kişileri omuzlarından kavrayarak önü sıra itip 
götürüyordu. Bütün bu hazırlıklar niçindi? Çiftler dör
der dörder bir araya gelip kareler oluşturuyordu. Kor
kunç bir anımsamayla Tonio'nun kızardı yüzü, kadril 

dansı yapılacaktı. 
Müzik başladı; çiftler birbirlerinin arasından ge

çiyor, balo yöneticisi posta memuru gerekli komutları 
veriyordu; aman Tanrım, Fransızca komut veriyor, ge

nizden sesleri eşsiz bir zarafetle çıkarıyordu. Ingeborg 
Holm, Tonio'nun hemen önünde dans.ediyor, cam kapı
nın yanıbaşındaki karenin içinde bulunuyordu. Tonio' 
un önünde sağa sefa, ileri geri hareket ediyor, yürüyor, 
dönüyordu; saçlarından ya da giysisinin ince kumaşın
dan kalkan hoş bir koku zaman zaman Tonio'ya doğ
ru esip geliyor, Tonio her seferinde öteden beri aşina
�ı olduğu, aromasını ve buruk çekiciliğini bütün bu 
son günler hafiften duyumsadığı ve şimdi o tatlı işken-
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\ cesiyle içini yine baştan aşağı saran bir duyguyla göz-

. 
lerini kapıyordu. Nasıl bir duyguydu bu? özlem mi? 

· Sevecenlik mi? Kıskançlık mı? Kendini küçümseme 
mi? Maulinet des dames! Maulinet'yi dansederken öy

. lesine içler acısı bir şekilde herkese rezil olduğumda 
\bana gülmüş müydün, . sarışın lnge? Gülüp benimle 
alay etmiş miydin? ü'nlü bir kişi olduğum bugün de 
yine güler miydin? Evet, gülerdin ve gülmekte çok, 
hem de çok iyi ederdin ! O dokuz senfoniyi, Die W elt als 
Wüle und Vorstellung'u* ve Das jüngste Gericht'i** 

yaratmış olsam da yine iyi ederdin gülmekle, hep iyi 
ederdin! Tonio, Ingeborg'a baktı; bir şiir dizesi geldi ak
lına, çok iyi bildiği ve . kendisine yakın bulduğu bir di
zeyken, hanidir çıkıp gitmişti belleğinden: ccBen uyuya
cağım., ama sen danset emi! » Çok iyi bildiği bir dizey
di, sözcüklerinde dile gelen o hüzün dolu kuzeyi, o iç
li sakar hantallığı çok iyi bildiği bir dize. Uyumak . . .  
özlemini çekmek bunun, eylem ve dansa dönüşme yü
kümlülüğünü içermeksizin, kendi içinde tatlı ve mis
kin dinlenen duygu ıığrunda, yalnız ve tümüyle bu 
duygu için yaşayabilmek, . öyleyken dansetmek, sanatın 
o çetin ve tehlikeli bıçalt dansını bir çeviklik ve aklı
başındalıkla yapmak zorunda olmak, bir yandan se
verken, beri yandan qansetme zorunluğunda saklı 
onur kıncı saçmalığı hiç bir vakit unutmamak . . .  

Ansızın her şey, çılgınca ve taşkın bir devinimden 
içeri sürüklendi. Kareler çözülüp dağıldı, herkes sal0-
nun zemini üzerinde seken ve kayıp giden adımlarla 
dört bir yanda koşup durmaya başladı; kadril, bir ga
lopla sona ermek üzereydi. Müziğin çılgınca temposuna 

* Alman filozcfu Arthur Schcpenhauer'in (1788-1860) bir 
y&pıtı. (Ç.N.) 

** İtalyan ressam ve heykeltraşı Mikelanj'ın (1475-1564) 
bir yapıtı. (Ç.N.) 
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uyan çiftler, koşturarak, seğirterek, birbirini geride bı· ( 
rakarak, soluk soluğa, kısa kahkahalar atarak Tonio' 
nun önünden geçip gidiyordu. Derken genel koşuşma 
ve kovalamacanın seline kapılan bir çift döne döne, pek . 
büyük bir hızla yaklaştı ileriden. Kızın soluk ve ince 
bir yüzü, cılız ve fazla dik omuzlan vardı. Ve Tonio, 
ansızın önünde bir şeyin sendelediğini, kaydığını ve ye-
re yuvarlandığını gördü. Soluk yüzlü kız, yere yığılmış-
tı. Öyle fena yığılıp kalmıştı ki, hani durumu tehlikeli 
olabilirdi. Kızla birlikte kavalyesi de düşmüştü. Kaval
yenin canı pek acımış olmalıydı iti, damı tümüyle ak
lından çıkmıştı; çünkü yan buçuk doğrulduktan sonra 
yüzünü ekşiterek dizlerini elleriyle ovmaya başladı. Kı-
za gelince, adamakıllı sersemlemiş, hA.la yerde yatıyor-
du. Bunu gören Tonio yaklaştı, kızı usulcacık kolların
dan tutup kaldırdı ayağa. Kız, soluk soluğa, şaşkın ve 
umutsuz, Tonio'ya baktı; narin yüzünü ansızın donuk 
bir kırmızılık kapladı. 

«Tak! O, ma.nge Tak!»*  dedi ve boşlukta yüzen si
yah gözlerini kaldırıp Tonio'ya baktı. 

«Artık dansetmemelisiniz, Froylayn ! » dedi Tonio, 
yumuşak bir tonla. Bir kez daha onlara çevirdi gözle
rini, onlara, Hans ile Ingeborg'a. SOnra ayrıldı salon
dan, verandayı ve baloyu terketti, yukarı çıkıp oda.sına 
girdi. Bizzat katılmadığı şenlik, sarhoş etmişti kendi· 
sini, kıskançlıktan yorgun düşmüştü. Eskisi gibi olmuş
tu yine, çok eskiden olduğu gibi olmuştu! Yüzü ateşler 
içinde yanarak karanlık bir köşede, sizlerin uğrunda, 
siz sarışınlar, siz yaşam dolu kişiler, mutlu kişiler uğ
runda acılar içinde kıvranarak dikilmiş, ardından ya
payalnız çekip gitmişti. Biri gelmeliydi! Ingeborg gel
meli, onun salondan ayrıldığını farketmeli, kimseye 

* Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim! (Ç.N.) 
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belli etmeden peşinden çıkıp gelmeli, elini omuzuna 
koyup şöyle demeliydi :  <cHaydi dön salona, ararmza ka-
tıl, üzülme, seni seviyorum ! »  Ama Ingeborg gelmedi 
asla, buna benzer bir şey olmadı. Evet, bir zamanki 
gibiydi yine, bir zamanki gibi mutluydu. Çünkü diriy
di kalbi, henüz yaşıyordu. Peki ama, şimdiki durumuna 
gelinceye kadar geçen bütün zaman içinde neler olmuş
tu? - Taşlaşma, çölleşme, buzullaşma; ve us! Ve sa
nat! . . .  

Soyunup yatağa girdi, lambayı söndürdü. Yorganın 
altına iki isim fısıldadı, iki lekesiz kuzey hecesi. Onun 
için bu heceler, asıl ve · gerçek sevgiyi, acı ve mutlu
luk biçimini, yaşamı, gösterişten arınmış yürekten 
duyguyu, vatan ve yurt denilen nesneyi oluşturuyor
du. Bugüne gelinceye .dek geçen yıllara başını çevirip 
bir goo attı. Duyularda, sinirlerde ve düşüncelerde 
yaşanmış serüvenleri geçirdi aklından; alay ve us ta
rafından yenilip yutulmuş, bilgi tarafından çöle çevri
lip eli ayağı tutmaz duruma sokulmuş, yaratıcılığın 
ateş ve üşüme nöbetleriyle işi yarı bitirilmiş, sivri ve 
aşırı uçlar arasında. . destek ve dayanaktan yoksun, 
vicdan azapları içinde, kutsalliklar ve şehevi azmalar 
arasında ordan oraya savrulmuş, yapay bir seçkinliği 
içeren coşkularla gözü: açılmış, yoksullaşmış, bitkLrı 
düşmüş, yolunu şaşırmış, harabeye çevrilmiş, eza ve ce
falara uğramış, hastalanmış gördü kendini - ne
damet ve sıla özleminden hıçkırmaya başladı. 

Çevresi sessiz ve karanhktı. Ama aşağıdan doğru 
yaşamın o tatlı ve sıradan üçlü mezürü boğuk sesler
le salına salına yukarılara kadar çıkıp geliyordu. 

( ·  9 

Tonio Kröger, kuzeyde masa başına oturmuş, do.s-
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tu Lisaweta Iwanowna'ya söz verdiği mektubu yazı
yordu. 

«Çok geçmeden dönüp geleceğim, aşağıda, Arkad
ya'da yaşayan sevgili Lisawetaıı , diye yazıyordu. İşte 
mektuba benzer bir şey sana; ne var ki, sanının seni 
düşkırıklığına uğratacak, çünkü onu biraz genel bir 
açıdan kaleme almayı düşünüyorum. Hani anlatacak 
hiç bir şeyim olmadığı, kendime göre bazı şeyler ya
şamadığım için değil. Hatta doğup büyüdüğüm kentte 
tutuklanacak bile oldum, ama bunu sana ağızdan an
latayım daha iyi. Şu sıra kimi günler öyle oluyor ki, 
öykülemeyi bırakıp yakışık alır biçimde genel bir şey
ler söylemeyi yeğliyorum. 

Hala hatırında mı acaba, Lisaweta, bir ara bir bur
juva, yolunu şaşırmış bir burjuva demiştin benim için? 
Daha önce ağzım.dan kaçırdığım diğer bazı itirafların 
ayartıcı gücüne karşı duramayarak, 'yaşam' diye nite
lecliğim şeye karşı sevgimi önünde açığa vurduğum za
man böyle demiştin, Bununla acaba ne kadar doğru 
konuştuğunu, burjuvalığımla yaşam sevgimin ne kadar 
tek ve aynı şey olduğunu bilip bilmediğini şimdi soru
yorum kendime. Bu gezi, ilgili konuda düşünüp taşın
mam için bir fırsat oluşturdu. 

Babamda, nasıl desem, kuzeyli insanların mizacı 
vardı; düşünceli, titiz, katı ahlak kurallarına göre yaşa
yan dürüst biriydi kendisi, hüzne kayan bir yanı bu
lunuyordu. Damarlarında belirsiz egzotik bir kanın do
laştığı annem güzel, duyumsamalara açık, saf, hem 
savsak, hem ateşli, içinden geldiği gibi davranan, deliş
men, hoppa bir kadındı. Hiç kuşkusuz olağanüstü im
kanları ve olağanüstü tehlikeleri kendisinde barındıran 
bir kanşıoıdı, bu. İlgili karışımdan da yolunu şaşırıp 
sanatta soluğu alan bir burjuva, o canım çocukluk dö
nemini özleyip duran bir bohem, vicdanı rahat olma -
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yan bir sanatçı çıktı ortaya. Çünkü burjuva vicdanım, 
bütün sanatçılığa, bütün olağanüstülüğe ve dehaya ala
bildiğine kaypak, sakıncalı ve kuşkulu bir gözle bakma
ya itiyor beni; bu da içini basit, saf, hoş ve normali 
dahice olmayan ve dürüst şeylere karşı sevgi taşan bir 
güçsüzlükle dolduruyor. 

İki dünya arasında kaldım, Lisaweta; hiç birini 
yurt edinemedim kendime; bu yii7.den de işim biraz 
zor. Siz sanatçılar sıradan bir vatandaş, bir burjuva di
yorsunuz benim için; sıradan vatandaşlar ise beni tu
tuklamaya kalkıyor. Bu ikisinden hangisinin beni da
ha çok incittiğini bilmiyorum. Sıradan vatandaşlar ka
rasızdır; ama güzelliğe tapan, �ni özlem duygusun
dan yoksun mıymıntı biri olarak niteleyen sizler bir 
şeyi unutmayın : Öyle bir sanatçılık vardır, öylesine 
derin, kökü öylesine eskilerde, öylesine yazgısal nitelik
li bir sanatçılık ki, hiç bir özlem, sıradanlığın hazların
dan daha tatlı, daha duyumsanmaya değer değildir onun 
için. 

O büyük, o şeytansal güzelliğin yollarında serüven 
dolu bir geziye çıkıp insanı küçümseyen mağrur ve 
soğuk kişilere hayranlık duyuyorum, ama imrendiğim 
de yok kendilerine. Çünkü edebiyatla uğraşan kimseyi 
sanatçı yapacak bir şey varsa, o da insanlığa, yaşama 
ve sıradanlığa karşı benim duyduğum sevgidir. Tüm sı
caklık, iyilik ve mizah bu sevgiden kaynaklanır ve ba
na öyle geliyor ki, bu sevgi, bir kimse isterse insan ve 
melek diliyle konuşsun, onsuz çın çın öten bir demir
den ve çın çın öten bir çıngıraktan başka bir şey sayı
lamayacağı yazılmış sevgiden başkası değildir. 

Şimdiye kadar yaptıklarım bir hiç, fazla bir şey 
değil, adeta bir hiçtir. Daha eli yüzü düzgün bir şeyler 
yapacağım, Lisaweta, söz veriyorum. Bunları yazdığım 
sırada, denizin aşağıdan gelen hış.ırtısmı işitiyor, göz-

222 



lerimi yumuyorum. Henüz doğmamış, henüz taslak ha
lindeki bir dünyadan içerlere bakıyor gözlerim; bu dün
ya geliştirilip oluşturulmayı bekliyor, bir çeki düzene 
konmayı bekliyor; insan suretindeki gölgeler kaynaşıp 
duruyor önümde, bana el ediyor, kendilerini afsunlayıp 
esenliğe kavuşturmamı istiyorlar benden : Trajik ve ko
mik gölgeler, beri yandan hem trajik, hem kmnik da
haı başka gölgeler. Ve sonunculara daha çok gönül ver
miş durumdayım. Ama benim en derin ve en gizli sev
gim, sarışınlara ve mavi gözlülere, aydınlıklar içinde 
yaşayanlara, mutlu, sevimli ve sıradan kişileredir. 

Bu sevgiyi kınama sakın, Lisaweta, iyi ve bereketli 
bir sevgidir. özlem vardır, hüzün taşan bir kıskançlık 
ve biraz da küçümseme vardır içinde, bütün bir mut
luluk varciır, temiz ve saf! 
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H a r i k a  Ç o c u k  

Harika çocuk salona giriyor, sesler kesiliyor ansı
zın. Sesler kesiliyor, ardından herkes alkışlamaya baş
lıyor; salonun bir köşesinde oturan çevresine hükmet
meye alışmış biri, bir sürü çobanı ellerini çırpınıştır 
çünkü. Salondakiler henüz bir şey dinlememiştir, öy
leyken alkışlamaya koyuluyor; devcileyin bir reklam 
kampanyası, harika çocuk henüz ortada görünmeden 
gerekli çalışmaları yapmıştır çünkü; kendileri bilsin, 
bilmesin, salondaki dinleyiciler şimdiden büyülenmiş, 
basiretleri bağlanmıştır. 

Harika çocuk, baştan aşağı Ampir üslubu korniş
ler ve stllize çiçek işlemelerle bezenmiş görkemli bir pa
qwananın arkasında beliriyor, podyuma çıkan merdi
venin basamaklarını kıvrak adımlarla bir solukta tır
manıyor, bir yüzme havuzuna dalar gibi alkış tufanı
nın içine dalıyor, üşür gibi oluyor biraz, üzerinde ha
fif bir ürpertinin esintisini hissediyor, ama yine de al
kışların oluşturduğu dootıuk ortamına bırakıyor kendi
ni. Podyumun kenarına yaklaşıyor, resmi çekilecekmiş 
gibi gülümsüyor, ardından küçük, sıkılgan ve tatlı bir 
selamla selamlıyor salondakileri, bir kız gibi selam ve
riyor, oysa oğlan kendisi. 

Tepeden tırnağa beyaz giysiler içinde, bu da sa. 
londakileri belli bir duygulanmanın içine sürüklüyor. 
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Beyaz ipekten f antazi bir ceketçik geçirmiş sırtına, ce
ketin altına bir " şarp bağlamış. Ayaklarındaki iskar
pinler bile bey2._; ipekten. Beyaz ipekten kısa pantolo
nuyla koyu esmer bacakları tam bir karşıtlık oluşturu
yor; Yunanlı bir oğlan çünkü. 

Adı Bibi Siccellaphylaccas. Böyle bir adı var işte. 
Hangi ismin kısaltılarak Bibi'ye dönüştürüldüğünü ya 
da hangi ismin bir sevecenlik dürtüsüyle böyle söylen
diğini menejer dışında bilen yok, o da ticari bir giz gö
züyle bakıyor buna. Düz taranmış siyah saçları var 
Bibi'nin, omuzlarına kadar sarkıyor, öyleyken tepeden 
ikiye ayrılıp yana taranmış, ipek bir fiyonkçukla bağ
lanarak bombeli ve esmer alna düşmeleri önlenmiş. 
Dünyanın en masum çocuk yüzünü taşıyor Bibi, henüz 
minicik bir burun ve dünyadan habersiz bir ağız yer 
alıyor yüzde; yalnızca üzüm gibi kara ve küçük gözle
rinin altı biraz mat bir yeri içeriyor ve iki karakter 
çizgisi açık seçik sınırlandırıyor bu yerleri. Gören do
kuz yaşında sanır, ama sekizinde henüz Bibi, salon
dakilere ise yedi yaşında diye tanıtılıyor. Salondaki 
dinleyicilere gelince, doğrusu insanlar mı buna, inan
masınlar mı? karar veremiyorlar. Belki biliyorlar işin 
�1 3ğrusunu, ama yine de kendilerine söylenilene inan· 
ır.aktan geri kalmıyorlar, çünkü şimdiye kadar pek çok 
kez böyle davranmış, buna alışmışlardır. Az buçuk bir 
iyi niyetle kimi yalanları görmezden gelemedikten son
ra, bayağı bir günün akşamında nasıl eğlenir, hoş va
kit geçirir insan, içinde nasıl yüce duygular uyanabilir? 
diye düşünüyorlar. O sıradan beyinleriyle böyle düşün
mekte yerden göğe hakları vardır. 

Harika çocuk, kendisini �elamlayan alkış yağmuru 
dininceye kadar dinleyicilere tekrar tekrar şükranları -
n ı  sunuyor. Ardından piyanoya yöneliyor. Salondakiler, 
ellerindeki programlara son bir kez göz atıyorlar. İlkin 

226 



Marche solennelle, ardından Reverie, .daha sonra da Le 
hi1:>oıı et ıes moineax; hepsini de Bibi Saccellaphyylacca 
bestelemiş. Programda yalnızca onun yapıtları yer alı
yor, çaldıklarının tümü kendi kompizosyonları. Henüz 
notaya dökemiyorsa da, o küçük olağanüstü kafasında 
saklı tutuyor bunları. Hepsinin de sanatsal değer taşı 
dığını itiraf etmek gerekiyor, .. menejerin ağırbaşlı ve 
nesnel bir üslupla kaleme aldığı afişlerde de belirtilmiş 
durum. Afi§lerdeki yazıdı;ı,n ôy!� anlaşılıyor ki, sanki 
ilgili itirafı eleştirici doğasınd �  menejerin koparıp ala
bilmesi, çetin savaşımlar . �9i{ücu gerçekleşebilmiştir 

. Ç  . . . J l . >  . 
ancak. · 

. 

Harika çocuk döner tab�'�ye oturuyor, küçük ayak 
lanyla pedalleri kavrıyor. �edıtller de, ustalıklı bir me
kanizma yardımıyla normalden çok daha yükseğe yer
leştirilerek Bibi'nin kendilerine ulaşa.bilmesi sağlanmış. 
Piyano Bibi'nin; her gittiği yere götürüyor beraberinde. 
Piyano, ağaç sıpalar üzerinde duruyor; ordan oraya bir 
sürü taşınmalardan üzerindeki vernikli cila hayli yitir
miş parlaklığını, ama bu daha da ilginç duruma soku 
yor işi. 

Bibi, beyaz ipekten ayaklarını pedallere uzatıyor; 
kurnaz ve diplomatça bir j este başvuruyor ardından, 
gözlerini doğru karşıya dikip sağ elini havaya kaldırı
yor. Esmerimsi saf bir çocuk elceğizi ; ama parmaklar
daki eklemler güçlü ve çocuksuluktan uzak, eklem yer
lerindeki kemik boğumlar sıkı eksersizlerle adamakıll ı  

. ,  . 

gelişmiş. ' · 

İlgili jeste salondakiler için başvuruyor, Bibi; çün
. kü onları biraz eğlendirmesi gerektiğini biliyor. Ama 

kendi hesabına içten içe büyük haz duyuyor bundan ; 
, I ' 

öyle bir haz ki, kimselere anlatabileceği gibi değil Bu 
iç gıcıklayıcı mutluluk, bu gizli haz sağanağı, açık bir 
piyanonun başına ne zaman · geçip otursa, sel gibi bo-
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şanıyor üzerine. Böyle bir hazzı elden çıkarmaya asla 
niyeti yok Bibi'nin. İşte şimdi bir · kez daha piyanonun 
tuşları, bu siyah-beyaz yedi oktav kendilerini ona su
nuyor; bu yedi oktavla ne çok serüvenlere dalmış, in
sanı heyecandan soluksuz bırakan ne çok olay yaşa
mıştır şimdiye kadar. Ama şu an o temiz ve el değme
miş görünümüyle önünde duruyor yine tuşlar, bu hal
leriyle üzerindeki şekiller silinip temizlenmiş bir resim 
tahtasını andırıyor. Müzik, tümüyle müzik, önünde du
ruyor Bibi'nin. Bir deniz gibi yayılmış duruyor önünde 
ve Bibi'yi kendisine çağırıyor. Bibi, atlayıp dalabilir bu 
denize, mutluluk içinde yüzebilir, dalgalarına taşıttıra
bilir kendini, dalgaların onu kapıp götürmesine ses çı
karmayabilir isterse, kasırgaya yakalanıp suların dibi
ni boylayabilir, ama yine de bütün bunlar olurken diz
ginleri elinde tutacak, sözünü geçirecek, hükmünü yü
rütecektir . . .  Sağ elini havada bir an tutuyor. 

Salonda kimse nefes alıp vermiyor, çıt yok. Tuş
lardan çıkacak ilk sesin işitilmesinden önceki gergin 
bekleyiştir bu. Nasıl başlayacak? Ve işte öyle başlıyor. 
Bibi, işaret parmağıyla ilk sesi çıkarıyor piyanodan; hiç 
umulmadık yeğinlikte ortadan bir ses, bir trompetten 
çıkıyor adeta. Derken daha başka sesler birincisine ge
lip katılıyor, bir giriş müziği oluşuyor giderek, gerilim 
dolu bekleyiş havası yerini gevşemeye bırakıyor. 

Zamanın modasına uygun birinci sınıf bir otelin 
görkemli salonunda veriliyor konser, duvarları şehvet 
duygularını gıcıklayan pembe tablolar süslüyor, sağda 
solda sütunlar ve pek süslü çerçeveler içinde aynalar 
yer alıyor. Salonu parlak, ince, altınsı ve uhrevi bir ay
dınlık içinde titreştiren elektrik ampulleri hevenk he
venk, salkım saçak sarkıyor dört bir yanda, gerçek bir 
evren oluşturuyor. Boş koltuk yok; hatta yan koridor
lr .. rda ve salonun gerisinde ayakta dikilenler görülü · 
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yor. Her koltuk için on iki mark ödenen ön sıralarda 
(Menejer, bilet fiyatlarının hatın sayılır ölçüde yük
sek tutulması ilkesine sadakatten ayrılmıyor çünkü) 
soyeteden kişiler oturuyor, toplumun en üst kesimjnde 
harika çocuğa karşı beslenen ilgi alabildiğine canlı vf' 
sıcak. Üniformalı kimselerden geçilmiyor salon, seçkin 
bir beğeniyi ele veren tuvaletlerle dolup taşıyor. Hatta 
bir alay çocuk da seçiliyor salonda, gayet terbiyeli bi 
çimde bacaklarını oturdukları koltuklardan sarkıtmı:ı. 
gözleri ışıl ışıl parıldayarak bu üstün yetenekli ço
cuk arkadaşlarına bakıyorlar. 

ön sırada harika çocuğun annesi oturuyor; pud 
ralı çifte gerdanı ve şapkasındaki tüyle iri kıyım bir 
kadın. Yanıbaşında menejer var, yenlerinden hayli dı
şarı fırlamış manşetlerinde kocaman altın düğmelerle 
doğulu tipte biri. ön sıranın ortasındaki koltuk ise. 
prensese ayrılmış. Ufak tefek, eli yüzü kırış kırış, cildi 
buruşup pörsümüş yaşlı bir prenses, bu. Ama yeter ki 
ince duygulara seslensin, sanata kol kanat geriyor, ko-
ruyor onu. Rahat bir kadife koltuğa gömülmüş oturu - · i 
yor, ayaklarının altına Acem halıları yayılmış. Birbiri -
ne kavuşturduğu ellerini gri çizgili ipek giysisinin üze-
rinde hemen göğsünün altında tutuyor, başını yana 
eğmiş, piyanonun önündeki harika çocuğu seyrederken 
soylu ve kibar bir huzur tablosu oluşturuyor. Yanıba -
şında nedimesi bulunmakta, yeşil çizgili ipek bir giysi 
var üzerinde, ne de olsa bir nedime, oturduğu koltuk-
ta arkasına yaslanmasına bile izin yoktur. Bibi, bü -
yük bir görkemli konserin ilk bölümünü bitiriyor. Bu 
bücür oğlan nasıl da ölye konuşturuyor piyanoyu, in-
san kulaklanna inanamıyor doğrusu ! Marşın teması , 
bu coşkulu ve ateşli melodi, üstün bir armoniyle do-
natılmış olarak ansızın bir kez daha duyuruyor sesi-
ni, enine boyuna ve övüngen. Bibi, tuşlara her doku-



nuşunda vücudunu geriye atıyor, bir zafer kıvancıyla 
bir tören alayı içinde yürüyor sanki. Derken güçlü bir 
hamleyle kcnserine ara veriyor, vücudunu eğerek otur
duğu taburenin yan tarafından kayıyor aşağı, gülüm
seyerek alkışı gözlüyor. 

Ve alkış kopmakta gecikmiyor, hep birden, duygu
lanmışlık ve hayranlıkla alkışlıyor seyirciler : Bakın . 
küçük bir kız gibi selam verirken kalçalarındaki şu 
zarafete bakın siz! Alkışlayın, alkışlayın ! Durun, eldi
venlerimi de çıkarayım ! Bravo, küçük Saccophylax ya 
da neyse adın -- ! Böyle yaman birini görmedim doğ
rusu ! - -

Bibi, ü ç  kez paravanın arkasından çıkıp gelmeden 
yatışmıyor dinleyiciler. Sonradan gelen, konsere g� 
kalmış birkaç kişi arkalardan ite kaka ilerliyor ve dolu 
rnlonda buldukları boş yerlere ilişiyor. Derken kon
ser kaldığı yerden devam ediyor, 

Bibi, Reverie'sini estiriyor salonda, baştan a.şağı ar
pejlerden oluşan bir yapıt, kimi . bir melodi parçacığı 
güçsüz kanatlarıyla arpejlerin üstüne çıkmaya çalışı
yor. Reverie bitiyor, Le hibou et les moineaux izliyor 
onu. Bu parçanın başarısına diyecek yok, coşturuyor se
yircileri. Gerçek anlamda çocuklar için bir parça, ola
ğanüstü bir somutluğu içeriyor. Parçanın bas bölü
münde puhu tünerken görülüyor; suratını asmış, per
deli gözlerini gürültüyle açıp kaparken, kendisiyle eğ
lrn mek li:teyen rerçelerin parçanın tiz bölümünde hem 
arsız, hem ürkek cıvıldaştığı duyuluyor. Parçanın biti
minden sonra yaşa ! varol ! haykırışlarıyla Bibi dört kez 
.rnhneye çağrılıyor. Üniformasının düğmeleri pırıl pırıl 
parlayan otel müstahdemlerinden biri, üç koca defne 
çelengiyle merdiveni çıkıp podyuma geliyor. Bibi, din
leyicileri selamlayıp kendilerine teşekkür ederken, çe
lenkleri yandan onun önüne bırakıyor. Hatta prenses 
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bile alkışlamaktan geri kalmıyor, ellerinin ayalarını 
pek narin biçimde birbirine doğru uzatıp çekiyor ; öyle 
ki, hiç ses duyulmuyor alkışından. 

Bu becerikli bücür oğlan, alkışların süresini uzat · 
mayı nasıl da biliyor ! Paravananın arkasından hemen 
çıkmayarak bekletiyor dinleyicileri, merdivenin basa
maklarını tırmanıp podyuma gelirken biraz ağırdan 
alıyor, sonra çocuksu bir hazla çelenklerin renk renk 
atlas fiyonglarına çeviriyor gözlerini, oysa çelenkler 
çoktan canını sıkmaya başlamıştır. Derken sevimli ve 

· şirin, arada bir duraksayarak dinleyicileri selamlıyor . 
coşabilecekleri kadar coşabilmeleri için zaman bırakı · 

yor kendilerine, ellerinin çıkardığı değerli gürültünün 
bir zerresinin bile ziyan olmamasına çalışıyor. Le hibou 

benim en parlak numaram, diye geçiriyor içinden ; bu 
deyişi menejerinden öğrenmiştir çünkü. Ardından sıra 
Phantasie'ye geliyor, doğrusu öncekilerden çok daha 
iyi bir parça bu, özellikle Çis'e geçiş yeri pek güzel. Ama 
siz, salondaki siz dinleyiciler, bir kez hibou'ya kaptır
mışsınız kendinizi, oysa şimdiye kadar bestelediğim en 
salakça şey bu. Böyle düşünüyor Bibi; sevimli ve şirin. 
seyircileri selamlıyor. 

Arkadan bir meditasyon'u, sonra da bir etüt'ü ses
lendiriyor; çok yüklü bir program. Meditasyon tıpatıp 
Reverie'ye benziyor, ama benzerlik bir kusur değil onun 
için. Ve Bibi, bütün teknik becerisini etüt'te gözler önü
ne seriyor ! Şu da var ki, Bibi'nin teknik becerisi icat 
yeteneğinin biraz gerisinde kalıyor. Derken adı geçen 
parçaları Phantasie izliyor. Bu, Bibi'nin en gözde ya
pıtı, her seferinde biraz değişik bir üslupla çalıyor onu. 
karşısında daha özgürce davranıyor, formunda olduğu 
zamanlar bazan ilgili yapıtı çalışında yeni buluş ve 
esinlere yer verdiğinin farkına varıyor ansızın . 

Kocaman ve siyah piyanonun önünde beyazlar 
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içinde pırıl pırıl, ufacık tefecik, tek başına oturuyor ve 
çalıyor; salondaki silik ve bulanık insan kalabalığı üs
tündeki podyumda seçilmiş bir kişi olarak kalabalığın 
güç devingen sağır ruhunu kendi tek ve seçkin ruhuy
la etkilemesi gerekiyor. Beyaz ipekten fiyongla yumu
�acık siyah saçları alnına düşmüş, ellerinin iri kemik
li antremanh . bilekleri çalışıyor, es1J1.erimsi ve çocukSu 
yanaklarındaki kasların titreştiği göri,ilüyor. 

Ba.zan öyle saniyeler oluyor ki, Bibi unutuyor çev
resini, yalnız olduğu duygusuna kapılıyor ve böyie an
larda kenarları bir matlıkla çevrelenmiş o acayip fare 
gözleri dinleyicilerden ayrılıp yanıbaşındaki resimli 
duvarlara kayıyor, duvarların içinden geçen bakışları 
çeşitli olayların kaynaştığı belirsiz bir yaşamın engin
liklerine dalıp gidiyor. Ama derken göz ucuyla bir ba
kış salona çekip getiriyor onu ve Bibi kendisini yeniden 
dinleyic'ilerin · karşısında buluyor. 

Yakınma ve kıvanç, yücelere fırlayıp çıkma ve de
rin uçurumlara yuvarlanış - işte benim 'Phantasie' 
diye düşünüyor Bibi, büyük bir sevecenlikle. 'Dinleyin, 
işte Çis'e geçiş yeri! '  Ve parçanın Çis'e dönüştüğü yeri 
çalmaya başlıyQr. Farkına vardığı yok kimsenin! Bu 
yüzden de Bibi, sevimli bir edayla başını kaldırıp ta
vana bakıyor, salondakilere hiç değilse gözleriyle . göre
cekleri b:ir şey sunmak istiyor. 

Dinleyiciler uzun sıralarda oturuyor ve harika ço
cuğu izliyorlar. O kuş beyinlerinden türlü türlü düşün
celer geçiyor. !�ret parmağında mühürlü bir yüzük, 
dazlak başında yumru biçiminde bir şiş, bir başka de
yişle bir ur, beyaz sakallı yaşlı bir bay şöyle diyor kendi 
kendine : ·· 'Doğrusu utanılacak şey! Bunca zamandan 
beri 1 Çf.tlıp ,�alapildiğim 'Kurpfalz'tan tjç _ Avcı' yalnız. 
Şimdi sen saçı sakalı ağarmış bir adam olarak otur bu
rada, bir karış boyuyla şu oğlan harika şeyler çalsın, 
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dinle! Ama unutmamalı ki, yukarıdan iş öyle düzen
leniyor. Tanrı dağıtıyor yetenek denen şeyi, buna karşı 
elden ne gelir! Dolayısıyla, sıradan insan olmak yüz 
kızartıcı bir şey değil. Ortada İsa Çocuk'takine benrer 
bir durum var hani. Utanç duymadan bir çocuğun önün
de peka.18. eğilebiliyor insan. Ne şaşılası hÜş bir duygu! '  
- Ne tatlı bir şey! demeyi göre alamıyor bay, yaşını 
başını almış güçlü kuvvetli biri için 'tatlı' SÖ'l"Cüğünü 
ayıp buluyor. Ama hissediyor tatlı şey olduğunu, öy
leyken hissediyor! 

Papağan burnuyla bir iş adamı: 'Sanat', diye ge
çiriyor kafasından. 'Evet, kuşku yok, sanat biraz süs
leyip püslüyor yaşamı, biraz tımbırtı ve beyaz ipekle 
donatıyor onu. Hem bu işten doğrusu kendi kazancı da 
fena sayılmaz. On iki marktan rahat elli koltuk, tek 
başına bu altı yük mark eder. Bir de ayaktaki dinleyi
cilere satılan biletleri hesap et. Salon kirasını, ışıklan
dırmaya, aydınlatmaya ve programların basımına har
e.anan parayı çıktın mı, rahat bin mark ka.r kalır ge
riye. Bin mark cebe. 

'Evet, az önce çaldığı Chopin idi', diye geçiriyor 
içinden piyano öğretmeni. Umutların uykuya yatıp 
mantık gücünün bilendiği yaşlarda sivri burunlu bir 
bayan : 'Yeterince içten çaldığı söylenemez', diye için
den geçiriyor. 'Konserden sonra şöyle diyeceğim : Ye
terince içten değildi çalışı. Bak, güzel bu! üstelik elini 
nasıl tutacağı da gereği gibi öğretilmemiş kendisine. 
Elin sırt kısmına bir para koyacaksın, dümdüz dura
cak orada. Ben olsam, cetvelle adam ederdim onu! 

Olmayacak düşüncelerin akla kuşkusuz rahatlıkla 
gelebildiği bunalımlı bir yaşam döneminde bulu
nan, yüzü balmumu gibi san bir genç kız, şöyle düşü
nüyor : 'Olur şey değil! Şu çaldığı şeye bak! Tutku de
nen şeyin kendisini çalıyor bu. Oysa bir çocuk henüz! 
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Beni tutup öpse, sanki küçük bir kardeşim öpüyormuş 
gibi olur, gerçek bir öpücük sayılmaz. Acaba objeden 
soyutlanmış bir tutku var mıdır? Başlı başına bir tut
ku, dünyevi nedenlerden bağımsız, salt bir çocuğun 
şehvet taşan çalışına konu olan bir tutku? İyi ama. 
ben bu aklımdan geçenleri açığa vursam, hemen bana 
hasta gözüyle bakıp balık yağı içirirler. Dünya böyle
dir zaten.' 

Salondaki sütunlardan birinin önünde bir subay 
dikiliyor. Başarılı Bibi'ye bakarken şöyle düşünüyor : 
'Sen kendine göre değerli birisin, ben de kendime gö
re! '  Ökçelerini birbirine yapıştırıyor, dünyadaki bütün 
üstün güçlere karşı gösterdiği saygıyı harika çocuktan 
da esirgemiyor. 

Sırtında parlak ve siyah bir ceket, ayaklarında pa
çaları çemirlenmiş, yer yer lekeleri içeren bir pantolon, 
yaşlı bir adam olan eleştirmen ise bedava koltuklardan 
birinde oturmuş, şöyle geçiriyor kafasından : 'Şu Bibi 
denen oğlana, şu soytarıya bak sen ! Çocukluktan çıkıp _ 
büyüyene kadar daha bir hayli zaman gerekli. Ama tip 
olarak, sanatçı tipi olarak gelişmiş gelişeceği kadar. Sa
natçının yücelik ve kepazeliğini, şarlatanlık ve kutsal 
kıvılcımını, küçümseme ve gizli esrikliğini barındırıyor 
içinde. Ama bunları yazamam kuşkusuz; çünkü faz
lasıyla olumlu şeyler. Ah, ah, inanın bana, bütün bun
ları böylesine açık seçik görmeseydim, ben kendim de 
sana�ı olurdum şimdi ! '  

Derken harika çocuk bitiriyor konserini, salonda 
gerçek bir fırtına kopuyor. Bibi, paravanasının ardın·· 
dan tekrar tekrar çıkıp geliyor dinleyicilerin önüne. 
Üniformasının düğmeleri pırıl pırıl bir mustahdem, ye
ni çelenkleri yüklenmiş getiriyor, defne yaprakların
dan dört çelenk, menekşelerden lir biçiminde bir çe
lenk ve güllerden bir buket. Bütün bu armağanları 
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harika çocuğa uzatmak için L.�i kolu yetmiyor müstah
demin, menejerin kendisi sahneye çıkıp ona yarclım edi
yor. Çelenklerden birini Bibi'nin boynuna geçiriyor, se- . 
vecenlikle siyah saçlarını sıvazlıyor onun. Ve ansızın, 
içinden gelen bir isteğe karşı duramayarak eğiliyor ve 
harika çocuğu öpüyor, şappadan öpüyor onu, tam da 
ağzından öpüyor. İşte bunun üzerine, salondaki fırtına 
bir kasırgaya dönüşüyor. öpücük bir elektrik kıvılcımı 
gibi salonda geziniyor, asabi bır ürperti gibi dolaşıyor 
kalabalığı. Çılgınca bir şamata gereksinimi önüne ka
tıp götürüyor salondakileri. Yüksek sesle yaşa ! varol ! 
diye bağırmalar, birbirine vuran ellerin azgın patırtı
sına karışıyor. Bibi'nin salondaki küçük dostlarından 
birkaçı mendillerini sallıyor. Ama eleştirmen şöyle ge
çiriyor kafasından : 'Kuşkusuz, bu menejer öpücüğü
nün geleceği önceden belliydi. öteden beri başvurulan 
etkileyici bir numara ! Ah tanrım, her şeyi bu kadar 
açık seçik görmesem ne iyi olurdu ! '  

V e  harika çocuğun konseri böylece sona eriyor. Ye
di buçukta başladı, sekiz buçukta bitti. Sahne çelenk
lerden geçilmiyor. İki küçük çiçek saksısı, piyanoyu ay
dınlatan lambaların konduğu yerlerde duruyor. Bibi, 
son parça olarak Rhapsodie grecque'ini çalıyor. Yunan 
milli marşına geçiyor derken, Bibi'nin salondaki hem
şerileri marşa sözle eşlik etmek için büyük bir istek du
yuyorlarsa rla, konserln kibar ve soylu niteliğini düşü
nüp 1,·::.z�cçiyor1c• r .  Ama rnnuııda ortalığı curcunaya ve
rerek, kıyameti. kopararak , işi nlusal bir g0sLer�ye dö
kerek acısını çıkarıyorlar bunun. Yaşlı eleştirmene ge
lince, şöyle düşünüyor : 'Kuşkusuz, milli marşın gele
ceği belliydi. İşi bir başka alana kaydırmaktan başka 
şey değil yapılan, dinleyicileri coşturacak bir yola 
başvuruluyor. Bunun sanatla ilgisi olmadığını yazaca
ğım. Ama kimbilir, belki de sanatçıya özellikle uygun 
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düşen bir davranıştır. Sanatçı dediğin nedir? Bir pal
yaço. Eleştiri, hepsinden yücedir. Ama bunu yazamam 
tabii.' Ve eleştirmen, lekeli pantolonuyla salondan çı
kıp gidiyor. 

Dokuz, on kez sahneye çağrıldıktan sonra coşku 
ve heyecan içindeki harika çocuk artık paravanaya yö� 
nelmeyerek salona iniyor, annesinin ve menejerinin ya
nına geliyor. Dinleyiciler, darmadağın sandalyelerin 
arasında dikiliyor, alkışlıyor ve Bibi'yi yakından göre
bilmek için öne doğru sokulmaya çalışıyor. İçlerinden 
bazısı prensesi de görmek istiyor : Sahnenin önünde 
harika çocukla prensesin çevresinde kalabalık iki halka 
oluşuyor; kabul töreni gerçekte her ikisinden hangisi 
hesabına düzenleniyor, belli değildir. Ne var ki, pren
sesin nedimesi aldığı talimat üzerine harika çocuğa 
koşuyor; ipek ceketinin orasını burasını çekip çekişti
rerek kırışıkları düzlüyor biraz, prensesin huzuruna çı
kacak duruma getiriyor onu, kolundan tutarak prense
se götürüyor, yolda harika çocuğa prenses hazretlerinin 
elini öpmesini söylüyor. Ciddi ciddi : «Nasıl yapıyorsun 
bu işi, yavrucuğum?» diye soruyor prenses. «Piyanonun 
başına oturduğun 7.alllan kendiliğinden mi aklına ge
liyor yoksa?» - «Evet madam» , diye yanıtlıyor Bibi. 
Ama içinden de : 'Şu salak, kocamış prensese de bak ! '  
diye geçiriyor. Sonra ürkek ve arsız bir edayla dönüp 
yine annesiyle menejerinin yanına geliyor. 

Dışarıda, gardıroplar önünde kalabalık bir toplu
luk kaynaşıyor. Kendi numarasını havaya kaldırmış 
tutuyor herkes; kürkler, şallar, lastik ayakkabılar tez
gahın üzerinden uzatılarak açılmış ookleyen ellere ve 
kollara bırakılıyor. Bir köşede eş dostları arasında pi
yano öğretmeni bayan dikilmiş, eleştiriyor harika ço
cuğu : 'Pek içten çalmıyor', diyor yüksek sesle ve çev
resine bakınıyor. 
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Duvardaki büyük aynaların birinin önünde genç 
ve kibar bir bayan, teğmen olan iki kardeşİıl.in yardı
ımyla mantosunu ve buflonlu botlarını giyiyor. Çelik 
mavisi gözleri ve saf kan aydınlık yüzüyle olağanüstü 
güzellikte bir kadın, tastamam soylu bir matmazel. Gi
yinmesi bitince, kardeşlerini bekliyor. Şirin ve saf yü
zünü seyretmekten bir türlü kendini koparıp alamayan 
bir kardeşine : «0 kadar çok aynanın önünde dikilme, 
Adolf ! »  diyor alçak sesle ve kızgın. Ama teğmen Adolf, 
aynanın karşısında durup pardösüsünün düğmelerini 
ilikleyebilir yüksek müsaadeleriyle. - Sonra yürüyüp 
gidiyorlar; fenerlerin kar ve sis içinde silik ve bulanık 
parıldadığı caddeye çıkıyorlar derken; Adolf, yolda yü
rürlerken biraz taşkınlıkta bulunuyor; yakasını kaldır
mış, elleri pardösüsünün çapraz ceplerinde, taş gibi 
sert karın üzerinde bir zenci dansı yapmaya başlıyor, 
hava pek soğuk çünkü. 

Yüzü karanlık ve kasvetli bir delikanlının eşliğin
de, elleri boşlukta sallanarak, üç kardeşin arkasından 
yürüyen saçları dağınık bir kız : 'Bir çocuk! '  diye düşü
nüyor. 'Sevimli bir çocuk ! Piyanonun başında saygıde
ğer bir çocuk! '  Sonra yüksek ve monoton 'Qir sesle şöyle 
söylüyor : 'Bizler hepimiz harika çocuklarız, biz çalı
şanlar, biz bir şeyler üretenler.' 

Bugüne kadar 'Kurpfalz'tan üç Avcı'dan öteye ge
çememiş olan ve dazlak başındaki uru şimdi bir silin
dir şapkanın örttüğü yaşlı bay : 'Efendim! Bu da kim?' 
diye düşünüyor. 'Bir çeşit Pythia* bana sorarsan ! '  

Ama kızın demek istediğini çok iyi anlayan deli
kanlı, evet, öyledir der gibi yavaşçacık başını sallıyor. 

* Delphi'deki Apollon tapınağının rahibesi; içtiği kutsal 
suyla cezbeye girer ve kehanetlerde : bulunurdu (Ç.N.). 
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Sonra susuyorlar ve saçları dağınık kız, üç soylu kar
deşin ardından bakıyor. Küçümsüyor onları, ama kö
şeyi dönüp gözden kaybolmalarına kadar arkaların
dan bakıyor. 
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l r e n K a z a s ı  

Bir şey mi anlatayım? Ama anlatacak bir şey bil
miyorum ki! Peki, anlatayım. 

İki yıl oluyor, bir tren kazası geçti başıında.rı, bü
tün ayrıntıları daha dünmüş gibi gözlerimin önündedir. 

Doğrusu birinci sınıf bir kaza denemez, 'tanınma
yacak duruma gelmiş' yolcularıyla trenin baştan aşa
ğı akordiyona dönüştüğü bir kaza değil, orası öyle. Ama 
yine de bütün ıvır zıvırıyla dört başı mamur bir tren 
kazası, üstelik geceleyin. Herkes yaşamamıştır böyle 
bir şeyi, ben de onun için bu kazayı sizlere nakledece
ğim. 

Edebiyat.severler Derneği'nin çağrılısı olarak Dres
den'e gidiyordum. Bir sanatçı ve üstat kimliğiyle za
man zaman çıkmaktan hoşlanmadığım söylenemeyecek 
bir yolculuk. Sizi dinleyenlerin karşısına geçer, onlara 
bir şeyler runar, sevinçle bağrışan kalabalığın karşısın
da boy gösterirsiniz; Wilhelm Il.'nin tabasından biri 
olmanız boşuna değildir. Hem Dresden de güzeldir niha
yet (özellikle zındanı) . Kentte işim bittikten sonra 
Weisser Hirsch'e çıkacak, on, onbeş gün orada dinlenip 
kendime gelecek, böyle bir kürün ardından havamı bu
lursam biraz da çalışacaktım kuşkusuz. Bu amaçla ma
nüskrimi bavulumun en altına yerleştirmiş, hatırı sa
yılır bir yığın oluşturan notlarımla kahverengi an-
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balaj kAğıdına sarıp, Bavyera renklerini içeren sağlam 
bir sicimle bağlamıştım hepsini. 

Lüks yolculuklara, hele masrafı başkaları tarafın· 
dan karşılanmaya görsün, bayılırım doğrusu. Diyece
ğim, yataklı vagonda gidiyordum, vagonda bir gün 
öncesinden birinci sınıf bir yer ayırtmıştım, güven için
de hissediyordum kendimi. Öyleyken, bu gibi yolculuk· 
larda hep olduğu gibi, heyecanlıydım; çünkü bir yolculu
ğa çıkmanın serüvenden kalır yeri yoktur, ben de bir 
yerden bir yere gidip gelmelerde o vazgeçilmez serin· 
kanlılığı edinemeyeceğim bir türlü. Çok iyi biliyorum 
ki, gece treni normal olarak her akşam Münih merkez 
istasyonunundan kalkar ve sabahleyin Dresden'e varır. 
Gelin görün ki, kendim trende gidiyorsam ve be
nim önemli yazgım trenin.kiyle birleşiyorsa, bu büyük 
bir sorun olup çıkar gözümde. Trenin yalnız o gece ve 
benim için kalkıp Dresden'e gittiği düşüncesinden bir 
türlü yakamı kurtaramayışım, bu akıl almaz yanılgı 
da içten içe derin bir heyecanla yüreğimi doldurur. Öy
le bir heyecan ki, yola çıkıştaki bütün o zahmetli işler 
görülene, bavulu hazırlayana, bavul yüklü paytonla is
tasyona yollanana, istasyonda bavulu bağaja teslim 
edip trendeki yerime kesinlikle yerleşerek kendimi gü
ven içinde hissedene kadar kaybolmaz içimden. Ama 
bunlar yapılıp aradan çıkarıldı mı, tatlı bir yorgunluk
tur çöker üzerime, aklım başka şeylere yönelir; gar bi
nasının cam kubbesinin kemerli çıkışı geride kalır kal
maz, o zamana kadar bana yabancı geniş bir belde açı -
lır önümde, neşeyle karışık bir beklenti ruhumu oyala
maya başlar. 

Bu kez de işte böyle olmuştu. Bavulumu bağaja ta
şıyan hamalın eline dolgun bir bahşiş tutuşturmuş, ha
mal da başından kasketini çıkarıp bana iyi yolculuk
lar dilemişti. Akşam vakti yataklı vagonun koridorun-
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daki bir pencerenin önünde dikilniiş, puromu tüttürü� 
yor, peronda kaynaşan kalabalığı seyrediyordum. Lo
komotif pistonunun çıkardığı ıslıklı tıslamalar, raylar 
üzerinde dönen tekerleklerin takırtısı, telaşlı koşuşma
lar, vedalaşmalar, gazete ve meşrubat satıcılarının nağ
meli sesleri, bütün bunların üstünde ekim akşamının 
sisi içinde yanan karpuz lambalar. İri kıyım iki adam. 
bavul ve valizlerin tepeleme istif edildiği bir el araba 
sını çekerek baştaki yük vagonuna götürüyordu. Aşina
sı olduğum bazı özelliklerinden öbür bağajlar arasın 
da kendi bavulumu hemen tanımıştım kuşkusuz. Pek 
çok bavuldan biri olarak el arabasında durup duruyor
du. Eh, tasalanacak bir şey yok, diye geçirdim içimden, 
bavulum güvenilir ellerdedir. Üniformasının kayışı, pos 
bıyığı ve şakaya gelmeyecek o uyanık bakışıyla şu kon 
düktöre baksana! Az kalsın ikinci sınıf vagona binecek 
olan incecik siyah pardösüsüyle o yaşlı kadına nasıl da 
çıkışıyor ! İ şte devlet sana, devlet baba, otorite denen, 
güvenlik denen devlet babamız ! İnsan pek alıp vere
ceği olsun istemez kendisiyle, serttir, hatta hoyrattır. 
ama güven duyabilirsin kendisine, güvenebilirsin ! Se 
nin de bavulun işte Hazreti İbrahim'in emin ellerin 
deymiş gibi güven altındadır. 

Bir bay, ayaklarında getirler, sırtında mevsimlik 
sarı bir pardösü peronda geziniyor, bir köpeği kayışın 
dan tutmuş yanı sıra çekip götürüyor. Ömrümde bun 
dan daha sevimli köpek görmedim. Doc cinsi tom 
bul bir şey, ışıl ışıl tüyleri var, adaleli ve siyah benekli, 
bazan sirklerde rastlanan, küçük vücutlarının var gü 
cüyle seğirtip durarak manejde turlar atan ve seyirci
leri eğlendiren o köpekçikler gibi bakımlı ve şaklaban. 
Gümüş bir tasma geçirilmiş boynuna; tasmaya bağlı 
kayış, renkli deriden örülmüş. Ama getirli efendisi, soy
lu bir aileden geldiği kuşkusuz o soylu bay düşünülür-
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se, bütün bunlarda şaşılacak bir taraf yok. Soylu bay 
gözlük takıyor; gözlük, ciddi bir ifade veriyor yüzüne, 
bunun için ayrıca kaşlarını çatmasına gerek kalmıyor; 
bıyık, kafa tutar bir edayla oturtulmuş yerine, bu da 
ağzı köşeleriyle çeneyi bir istem gücüyle donatıyor. 
Soylu bay, o hoyrat ve kaba kondüktöre bir soru yö· 
neltiyor derken, kimin karşısında bulunduğunu açıkça 
hisseden bu sıradan adam da, eli kasketinde, soruyu ya· 
nıtııyor. Soylu bay, kalıp kıyafetinin kondüktör üze
rindeki etkisinden memnun, peronda gezinmesini sür· 
dürüyor. Ayaklarındaki getirlerle güven içinde atıyor 
adımlarını ; yüzünde bir soğukluk; insanları ve eşyala
rı keskin bakışlarla süzüyor. Yolculuk sıtması denen 
şey pek uzağında; açıkça görülüyor bu, yolculuğa çık· 
mak gibi böylesine normal bir şey bir serüven oluştur
muyor kendisi için. Hayatın içinde kendi evindey
miş gibi davranıyor, onun kurum ve güçlerinden çe
kinmiyor, kendisi bu güçlerden biridir çünkü, tek söz
cükle bir beyefendidir, ona bakmaya bir türlü doyamı
yorum. 

Derken vaktin geldiğine inanıp biniyur trene (tam 
o anda kondüktör sırtını dönmüştür) . Koridorda yürü
yerek gelip arkamdan geçiyor, bana çarpmışken : 'Par
don ! '  sözü çıkmıyor ağzından. Ne biçim bir bey bu ! 
Ama sonradan olup bitenin yanında bu davranışı hiç 
kalıyor : Beyefendi, hiç gözünü kırpmadan köpeğini yat
tığı kompartımana alıyor. Oysa böyle bir şey yasak kuş
kusuz. Ben, bir köpeği yataklı vagondan içeri sokma
ya nasıl kalkarım! Ama -o, beyefendiliğine sığınarak 
yapıyor bunu ve arkasından kompartımanın kapısını 
çekip kapıyor. 

Sonunda bir düdük sesi duyuldu, lokomotif cevap 
verdi buna, tren yavaş yavaş hareket etti. Ben biraz da.
ha dikildim pencerede, peronda kalıp el sallayanlara 
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baktım, demir köprüyü gördüm, ışıkların önümden sü
zülerek gerilere kayışını izledim. Sonra da kompartı
manıma çekildim. 

Yataklı vagon pek dolu sayılmazdı, yanıbaşımdak.i 
bir kompartıman boştu, yatmak için düzenlenmiş de
ğildi, şöyle bir saat kadar orada oturup biraz okuma
ya, kafamı dinlemeye karar verdim. Kitabımı alıp ku
ruldum içine. Kanepe, turuncu renkte ipek kumaşla 
kaplanmıştı, pencereye tutturulmuş açılıp kapanır kü
çük masanın üzerinde bir kül tablası duruyor, gaz lam
bası da güzel güzel yanıyor. Puromu tüttürüp okuma
ya koyuldum. 

Yataklı vagonun kondüktörü görevini yapmak üze
re giriyor içeri, bu gece :yolculuğu için biletimi rica 
ediyor, ben de bileti çıkarıp onun kirli, siyah ellerine 
bırakıyorum. Kondüktör, nazik, ama düpedüz resmi bir 
edayla konuşuyor; böylesi durumlarda söylenmesi adet 
olmuş 'iyi geceler' dileğini kendine saklayarak çıkıp 
gidiyor derken, bitişik kompartımanın kapısını tıklatı
yor. Ama işte bunu yapmayacaktı, çünkü orada getir
li �y oturuyordu. Köpeğini kondüktörün görmesini is
temediğinden midir, yoksa şimdiden soyunup yattı da 
onun için mi, sözün kısası, kendisini rahatsız edilmiş 
hissederek küplere bindi getirli bay ; hatta, raylar üze
rinde yuvarlanan tekerleklerin takırtısına karşın, öf
kesinin aradaki ince bölmeden geçip ansızın bir sel gi
bi benim bulunduğum kompartımandan içeri dolduğu
nu işittim. ((Ne var? Ne istiyorsun?)) diye bağırdı getir
li bay. ((Rahat bırak beni - kılkuyruk ! »  Getirli bay. 
'kılkuyruk' deyimini kullanmıştı, bir beyefendi deyimi, 
binici ve süvarilerin ağzına aldığı bir deyim, işitmek 
bile kalbe kuvvet veriyor. Ne var ki, yataklı vagonun 
kondüktörü getirli bay'la pazarlığa girişmişti; getirli 
bay'ın biletini gerçekten alması gerekiyordu anlaşılan. 
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Getirli bay'ın kapıyı nasıl ansızın biraz aralayarak bi
-ıeti tüm hoyratlık ve haşinliğiyle kondüktörün yüzüne 
fırlattığını gördüm. Kondüktör, iki eliyle bileti havada 
yakaladı; biletin bir ucu gözüne gelmiş; gözünün yaşar
masına yol açmıştı; ama o buna aldırmayarak hazırol 
durumuna geçti, elini kasketine götürerek teşekkür et
ti. Neye uğradığımı şaşırmış, dönüp yine kitabımı oku
maya koyuldum. 

Bir puro daha ateşlemekten beni neyin alıkoyabi
leceğini düşünüyor, bu konuda hemen hiç bir engelin 
bulunmadığı sonucuna varıyorum. Trenin gürültüsü 
arasında okumamı sürdürürken bir puro daha tüttü
rüyor, kendimi rahatlamış hissediyorum. Kafamın içi 
çeşitli düşünceler ve çağrışımlarla dolup taşıyor. za
man geçiyor, saat on oluyor, on buçuk oluyor, on bu
çuk da geride kalıyor derken. Yataklı vagonun bütün 
yolcuları yattı ; sonunda kendi kendimle bir uzlaşmaya 
varıp, ben de onlar gibi yapmaya karar veriyorum. 

Ardından doğrulup kalkıyor, kendi kompartımanı

ma yollanıyorum. Deri kaplı duvarları, giysi asılacak 
çengelleri ve nikel kaplama lavabosuyla bayağı lüks 
bir yatak odası. Döşek kar gibi beyaz serilmiş duruyor, 
yorgan buyrun der gibi açılmış bekliyor. Ey görkemli 
yeni çağ ! diye geçiriyorum içimden. Bu yatakta yatar. 
kendinizi evinizdeymiş gibi hissedersiniz; gece boyun
ca biraz sallanır yatak, ama bunun karşılığında sabah
leyin gözleriniz açar, bir de bakarsınız ki, Dresden'de
siniz. Yatmadan önce gerekli tuvaleti yapmak üzere 
uzanıp fileden el çantamı aldım. Kolarım havaya kal
kık, çantayı henüz başımın üzerinde tutuyordum ki, 
tam bu anda kaza oldu. Bugünmüş gibi anımsıyorum. 

Bir sademe, ama nasıl bir sademe! Sinsi ve kalleş 
karakteri çok geçmeden kendini kesinlikle belli eden, 
tüyler ürpertici çatırdamaları içeren bir sademeydi bu 
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ve öylesine güçlüydü ld, çanta bilmiyorum nereye uçup 
gitti elimden, kendim de kompartımanın duvarına doğ
ru savruldum; omuzum duvara vurup acıdı. Ne oldu. 
ne oluyor? diye düşünecek zaman yoktu. Vagon fena 
halde sallanmaya başladı derken; sallanma korkup te
lB.şa kapılmalar için yeterince zaman bırakmıştı. Bir va
gon sallanır sallanmaya, makaslarda, sert dönemeçler
de olur böyle şey, herkes bilir bunu. Ama bu öyle bir 
sallanmaydı ki, ayakta durulacak gibi değildi; vag0-
nun bir duvarından öbür duvarına savruluyor, tren ne 
zaman devrilecek diye bekliyordunuz. O sıra çok basit 
bir şey düşündüm, ama bütün dikkatimi toplayarak 
düşündüm bunu, başka bir düşünceye kafamda yer ver
medim. Şöyle düşünmüştüm : 'Hayra alamet değil, hay
ra alemet değil, asla hayra alamet değil ! '  Sözcüklerle 
anlatımı böyleydi düşündüğüm şeyin. Ayrıca : ·nur � 
Dur! Dur ! '  diye geçirdim içimden. Çünkü tren bir kez 
durdu mu, bununla pek çok şey kazanılmış olacağını 
biliyordum. Ve işe bakın, benim kendi kendime yürek
ten verdiğim bu direktif üzerine gerçekten durdu tren. 

O ana kadar yataklı vagonda bir ölüm sessizliği 
kol gezmişti, derken bir korku havası esmeye başladı. 
Hanım yolcuların tiz çığlıklanna, neye uğradığını şa
şırmış bayların boğuk haykırışları karışıyor. Yanıba
şımda birinin : «İmdat ! »  diye bağırdığını duyuyorum. 
hiç kuşku yok az önce 'kılkuyruk' deyimini kullanan c 
soylu bay'ın sesi bu, getirli bay'ın sesi, onun korkudan 
tanınmayacak duruma gelmiş sesi. «İmdat ! »  diye hay
kırıyor getirli bay; ben, kompartımanımdan çıkıp va
gondaki yolcuların üşüştüğü koridora ayağımı tam at
tığım an, o da, üzerinde ipek pijama, kendi kompartı
manından fırlıyor dışarı, oracıkta dikilmeye başlıyor. 
«Yüce Tanrım! »  diyor. «Sen her şeye kadirsin ! »  Ken
dini büsbütün aşağılayıp küçük göstermek, belki böy-

245 



lelikle mahvolmaktan yakayı sıyırmak için yalvarıp ya- . 
karan bir tonla ekliyor : ccAziz Tanrım . . .  >> Ama birden 
değiştiriyor düşüncesini, kendi başının çaresine k endi
si bakmaya karar veriyor. Koridor duvarına yerleştiril
miş olan ve içinde her ihtimale karşı bir baltayla bir 
testere bulundurulan küçük dolabın üzerine atılıyor, 
yumruğunu indirdiği gibi camını kırıyor dolabın; ama 
hemen uzanıp alamayınca baltayla testereyi olduğu yer
de bırakıyor, yarı çıplak hanımları çığlık çığlığa koyan 
hoyrat itiş kakışlarla koridordakL yolcular arasından 
kendine bir yol açıyor ve vagondan dışarıda alıyor so
luğu. 

Bütün bunlar bir anda olup bitmişti. Ancak şim
di kendi içimdeki korkuyu hissettim : Sırtımda bir ağ
rı vardı, geçici bir süre yutkunamadım. Herkes, kızar
mış gözlerle aynı şekilde kompartımanlarından seğir
tip gelmiş, siyah ve kirli elleriyle kondüktörün başına 
toplanmıştı. Hanımlar, kolları ve omuzları çıplak, el
leriİıi oğuşturuyordu. 

Hattan çıkmışmış tren, öyle açıkladı kondüktör. 
hattan çıkmışız. Ne var ki, sonradan anlaşıldığına göre, 
doğru değildi bu. Ama işe bakın siz, adamın bu koşul 
lar altında çenesi açılmıştı, resmi soğukluğunu bir ya
na bırakmış, o sıra yaşanan büyük olaylarla dili çözül
müş, senli benli bir edayla karısından söz açmaya baş
lamıştı: «Karıma dedim ki, kadın, dedim, bugün bir şey 
clacakmış gibi bir duygu var içimde ! ıı işte, dediği gibi 
gerçekten bir şey olmamış mıydı? Evet, olmuştu, herkes 
de bu konuda hak veriyordu kendisine. Derken vago
nun içinde bir duman l;>elirdi, yoğun bir duman, nere
den geldiği beİli değildi . Bunun üzerine, hepimiz de va
gondan ayrılıp dışarıdaki gecenin içine yollanmayı uy
gun bulduk. 

Bunun için vagonun hayli yüksek basamağından 

1246 



yere atlamak gerekiyordu, çünkü peron diye bir şey 
yoktu ortada, üstelik yataklı vagon hayli kaykılmış, 
öbür tarafına yatmıştı. Ne var ki, çıplak yerlerini · çar
çabuk örtüp kapayan hanım yolcular, umutsuzluk için· 
de sıçrayıp atladılar aşağı; çok geçme<ien hepimiz hat 
boyunca dikilmeye başlamıştık. 

Nerdeyse zifiri karanlıktı ortalık; ama yine de bi
zim arkamızdaki vagonların, yana yatmalanna karşın 
sapasağlam yerinde durduğuı görülüyordu. Gelgelelim 
önde, bizden on beş, yirmi adım ileride ! Sademenin pis 
bir çatırtıyla için için çatırdaması boşuna değildi. Ön 
taraf enkaz deryasını andırıyordu, yakına gelince bu 
deryanın sınır çizgileri seçilebiliyor, kondüktörlerin 
küçük fenerleri enkaz yığını üzerinde başı boş gezi
niyordu. 

Haberler geliyordu ileriden, durum konusunda bil
giler sunan tel8.şlı insanlar geliyordu. Küçük bir istas

yonun hemen yakınında bulunuyorduk, Regensburg pek 
uzak değildi, bozuk bir makas yüzünden bizim ekspres 
yanlış bir hata geçmiş ve tam yol giderken aynı hatta 
duran bir marşandize arkadan bindirerek savurup hat
tan dışarı atmış, arka kısmını un ufak etmiş, kendisi 
de ağır hasara uğramıştı. Bizim trenin Münih'teki 
Maffei firmasınca inşa edilen koskoca lokomotifi iki 
parça olmuş, gümleyip gitmişti. Yetmiş bin mark idi 
değeri. Nerdeyse yan yatan ön vagonlardaki koltuk ka
nepeler kısmen birbirinin içine geçmişti. Hayır, çok şü
kür can kaybı yoktu anlaşılan. Yaşlı bir kadıncağızın 
vagonların birinden çekilip dışarı alındığı söyleniyor
sa da, kadının kendisini gözleriyle gören olmamıştı. Yol . 
cular kuşkusuz sağa sola savrulmuş, çocuklar bagajla- ı ,' i 
rın altında kalmıştı. Duyulan korku ve dehşet büyüktü. 
Yük vagonu paramparça olmuştu. Nasıldı, nasıldı yük 
vagonu? Paramparça olmuştu. 
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Oracıkta di.kiliyordum . . .  

Görevli memurun biri, başı kasketsiz, hat boyun
ca koşturuyor. 1sta5yon şefi bu; yolcuların dağılmasını 
önlemeye, onlan tren yolundan ayırıp kendi vagonla
rından içeri sokmaya çalışarak, hırçın ve ağlamaklı bir 
sesle direktifler veriyor. Ama b.8.şında kasket bulunma
yıp bir istasyon şefinin vakarından yoksun olduğu. için, 
kendisine aldıran yok. Haline acımamak elde değil ! An
ıa�ılan olup bitenlerden kendisi sorumlu. Belki de işin
den atılacak, hayatı sönecek. Adama tutup benim ba
vulun akıbetini sormak, yakışık almazdı kuşkusuz. 

Bir taşka görevli yaklaşıyor ileriden, topallaya to
pallaya yürüyor, pos bıyığından tanıyorum kendisini .  
Kondüktör, akşamki o nobran v e  uyanık bakışlı kondük
tör, bizim devlet babamız. İki büklüm yürüyor, bir 
eliyle dizini tutuyor, dizinden başka şeyi umursadığı 
yok. · «Aman ! Aman ! ıı  diyor. «Aman ! »  - «Ne var? Ne 
oldu?ıı - «Aman, beyim! Arada sıkışıp kaldım, göğsü
me bir darbe yedim, tavandan dışan atıp kurtardım 
canımı. Aman, aman ! »  - Bu 'tavandan dışarı atıp kur
tardım canımı' sözü bir gazete haberine çalıyordu, ke
sinlikle adamın genelde kullandığı bir ifade değildi, uğ
radığı kazadan çok, sanki kaza üstüne bir gazete ha
berini yaşamıştı, ama bu ne işime yarardı benim? 
Adam, bana bavuldaki yazılarımla ilgili bilgi verecek 
durumda değildi. Enkaz deryasından, dumanı üstünde, 
kendine bir paye vererek, soluk soluğa gelen genç bi
rine, benim büyük bavulu görüp görmediğini sordum. 

«Aman beyim, ön tarafların ne durumda olduğu
nu bir bilseniz! ıı  Sesindeki ton, kazayı sağ salim atlat
tığıma sevinmem gerektiğini açıklar gibiydi. ııHer şey 
karman çorman ileride. Hanım iskarpinleri . . . » ,  diye ce
vap verdi hoyrat, tersler gibi bir tavırla ve burun kıvır-
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dı. ııEnkaz kaldırma çalışmaları bitsin, çıkar ortaya. 
Hanım iskarpinleri . . . » 

Ben, oracıkta dikiliyordum. Gece vakti rayların or
tasında tek başıma dikilmiş, kalbimi dinliyordum. En
kaz kaldırma çalışmaları. Enkazlar kaldırılsın, bavu
lum ortaya çıkacaktı demek. Mahvolup gitmişti anla
şılan, belki lime lime olmuş, ezilip parçalanmıştı. Benim 
arı kovanım, benim . sanatsal örgüm, benim zekice ku
rulmuş tilki yuvam, övünç kaynağım, çilem, sahip oldu
ğum en değerli şey. Durum gerçekten dediğim gibiyse, 
ne yapardım o zaman? Manüskride yazılı olanlardan, 
pişirilip kotarılarak . hazırlanmış, örslerde dövülerek 
gözlerini hayata açması sağlanmış o çın çın öten nes
nelerin bir kopyası ellinde yoktu. Hele bütün o yıl
lar boyu kayda geçirilmiş, sağa sola kulak kabartıla
rak, gizli saklı yollar izlenerek, öz yaşa.ntıianına baş
vurularak devşirilmiş o bir sürü ham madde, o hams
ter• hazinesi, bütün bunlarsız ne yapardım ben? Ken
dimi bir iyice tartıp yokladım ve anladım ki, sil baştan 
başlayacaktım. E;vet, bir hayvan sabrıyla çalışacak, o 
küçük çaptaki keskin zekasının ve hamaratlığının şa
şılası ve karmaşık eseri yokedilen ilkel bir hayvanın di
retkenliğini gösterecek, bir anlık bir bozgun ve çaresiz
liğin ardından. bütün eserin yeniden inşasına koyula
caktım; belki bu kez biraz daha kolay yürüyecekti iş
ler . . .  

Ne var ki, bu arada, enkaz deryası Ü7.erine kızıl 
ışıklan vuran meşaleleriyle itfaiye gelmişti. öne doğru 
ilerleyip yük vagonuna baktığımda gördüm ki, vago
nun neredeyse hiç bir yerine bir şey olmamıştı;  bavul
lar olduğu gibi yerlerinde duruyordu. Sağa sola savru-

• Farı: sınıfından, toprak altında bir metreye kadar derinlikte 
dehlizler açarak, buralara tahıl, patates vb. yiyecekler de
po eden küçük bir hayvan (Ç.N.). 

249 



lup saçılmış nesnelerin tümü de marşandi7.den dökül
müştü; yerde özellikle sayılamayacak kadar çok yumak, 
üzerine sicim sanlmış yumaklar görülüyor, ortalık yu
maktan geçilmiyordu. 

Bunun üzerine rahat bir nefes aldım; çevrede di
kilen, boşboğazlık edip duran, geçirilmiş kaza sayesin
de birbiriyle dootıuklar kurmuş palavra sıkan ve çalım 
satan yolcuların arasına karıştım. Şu kadarı kesinlikle 
belliydi ki, makinist kafasını çalıştırıp son anda imdat 
frenini çekmiş ve kazanın ucuz atlatılmasını sağlamış
tı. Yoksa, söylendiğine göre, her şeyin un ufak olması 
işten değilmiş. Eh, makiniste bir ödül verirlermiş artık? 
Peki ama, makinist nerdeydi? Görünürde yoktu, gören 
olmamıştı kendisini. Ama ünü bütün tren boyunca ya
yılıyor, hep.imiz gıyabında kendisine övgüler döşeniyor
duk. Orada dikilen baylardan biri : «Adam» , dedi, gece
nin karanlığında eliyle rasgele bir noktayı göstererek, 
uadam hepimizin hayatını kurtardı. »  Ve herkes, başını 
.sallayarak doğruladı bu sözü. 

Gelgelelim, bizim tren kendisine ait olmayan bir 
hatta duruyor, arkasını emniyete almak, bir başka tre
nin geriden gelip ana bindirmesini önlemek gerekiyor
du. Dolayısıyla, itfaiye erleri, ellerinde ziftli meşaleler, 
en arkadaki vagonun yanıbaşına dikildi; hanım iskar
pinleriyle beni hayli korkutan genç de eline bir meşale 
geçirmiş, görünürde geriden gelen bir tren olmavışına 
bakmayarak meşaleyi işaret verir gibi havada saııama
ya koyulmuştu. 

İşler yavaş yavaş yeniden düzene girer gibi oldu, 
devlet babamız eski vakar ve saygınlığına kavuştu. Ge
reken yerlere telgraflar çekilip, gerekli önlemler alın
mıştı. Derken Regensburg'tan yardım için yollanan bir 
tren, buharlar çıkararak ihtiyatla küçük istasyona gir
di, reflektörlü gaz lambaları enkaz mahallinin değişik 
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yerlerine yerleştirildi. Biz yolculara gelince, treni bo
şalttık; talimat gereği küçük istasyon binasına gidip 

orada bekleyecek, daha sonra yolumuza devam edecek
tik. El çantalarımızı yüklendik; içimizden bazısının ba
şı sarılı, sağlı sollu iki sıra olmuş yöre sakinlerinin ara

sından geçerek istasyonun bekleme salonuna girdik, ba
l ık istifi gibi sıkıştık buraya. Aradan bir saat geçti, 
derken özel bir trene gelişigüzel yerleştirildik. 

Benim, birinci mevki bir bilet vardı elimde; çün

kü yol masrafı beni davet edenler tarafından karşıla
nıycrdu. Ne var ki, bilet işime yaramadı; çünkü her
kes birinci mevkiyi yeğliyordu, birinci mevki kompar
tımanlar ötekilerden daha sıkışıktı. Bir yer bulup otur

duğumda, karşı yanda bir köşeye sıkışmış kimi görsem 
beğenirsiniz? Getirli bayı, ağzından binici deyimleri dö
külen beyefendiyi, benim adamı. Köpekçiği yanında de
ğil, almışlar elinden, lokomotifin hemen arkasındaki 
karanlık bir bölmede efendisinin soyluluğuyla bağdaş
mayacak bir durumda pinekliyor ve uluyor. Getirli bay' 
ın da sarı bir bileti var, ama kendisine bir yaran do

kunmuyor, homurdanıyor getirli bay; komünizme, ka
za hazretlerinin sağladığı o büyük eşitliğe karşı isyan 

edecek oluyor bir ara, ama yolculardan biri babayani 
sesiyle kendisine cevap veriyor : «Şimdi burada böyle 
oturduğunuza şükredin ! »  Getiril bay, dudaklarında bu

ruk bir gülümseme, akıl erdiremediği bu durumu si
neye çekiyor. 

Ansızın, iki itfaiye erine yaslanmış, kompartıman

dan içeri kim giriyor dersiniz? Ufak tefek bir kadın, 
kazada yırtılmış dantelli şalıyla bir annecik, Münih'te 
az kalsın ikinci mevkiye binecek olan yaşlı hanım. 
cıBurası birinci mevki mi?» diye soruyor habire. «8ahi

den birinci mevki mi?» Birinci mevki olduğu kesinlik
le belirtilip oturması için kendisine yer açılınca : «Tan-
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n'ya şükür! »  diyor, sanki ancak şimdi kendini kurtul

. muş hissederek kadife koltuğa çöküyor. 
Hof'a geldiğirnime saat beşti ve ortalık ışımıştı. Bu 

istasyonda kahvaltı etmek mümkündü. Derken bir 

ekspres beni aldı, beni ve bavulumu üç saatlik bir gecik

meden sonra getirip Dresden'e bıraktı. 

Evet, işte başımdan geçen tren kazası. Nasıl olsa 
bir yol geçirecektim bu kazayı. Mantık çerçevesinde dü
şünenler ne derse desin, ben kendim, böyle bir kazayı 
ileride bir daha o kadar çabuk yaşamayacağım konu
sunda hayli şanslı sayılacağıma inanıyorum. 
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M a r i o  v e  S i h i r b a z  

. Trajik Bir Gezi Yaşantısı 

Torre di Vene"'e'yi anımsamanın atm(lSfer bakımın
dan pek hoşa gidecek yam yok Daha baştan beri nfke, 
sinirlilik ve aşırı gerilimle yüklüydu hava, sonunda da 
korkunç Cipolla'mn şoku gelip buna katıldı; havadaki 
o bir tuhaf uğursuzluk, Cipolla'nın şahsında netameli. 
ayrıca pek dramatik bir somutluk kazanmış, kaygılan
dırıcı bir yoğunluğa ulaşmış gibiydi. Her şey olup bit
tikten sonra geriye baktığımız zaman gördüğümüz ka
dar, olayların özünde saklı yatan ve geleceği önceden 
belli olan dehşet verici sonda çocukların da hazır bu
lunması, tek başına böyle bir şey, yanlış anlamalardan 
kaynaklanan hazinliği ölçüsünde yakışıksız bir durum
du ve Cipolla denen acayip adamın yanıltıcı göz boya
malarıyla doğup ortaya çıkmıştı. Allahtan ki curcuna
nın nerede bitip felaketin nerede başladığını çocuklar 
farketmediler pek, bir aldanış içinde her şeyin yalnızca 
bir oyun olduğunu sandılar. 

Torre, Treniyen denizi kıyısındaki en gözde sayfiye 
yerlerinden biri Portoclemente'nin; sahil boyunca sı
ralanmış renk renk otel ve çarşıları, capanne'leri*, fla
malı surları, esmer insanlardan geçilmeyen geniş kıyı 
şeridi ve gürültülü lokalleriyle kentsi zarif bir görünü-

* İtalyanca : Plaj kabini (Ç.N.). 
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mü sergileyip aylar boyu yabancı konuklarla dolup ta
şan Portoclemente'nin yaklaşık on beş kilometre uza
ğında bulunuyor. Sırtını az ilerisinde yükselen dağlara 
yaslamış fıstık çamından bir ormanın eşliğinde uza
nan sahil, ince kumlu rahatlık ve genişliğini boydan 
boya koruyor; dolayısıyla, Portoclemente'nin hemen 
burnunun dibinde Torre di Venere gibi rakip bir din
lenme yerinin ortaya çıkışı şaşılacak şey değil. Kendi
sine ismini veren kulenin hanidir içinde aranıp da bu
lunamadığı Torre di Venere, • kendisine komşu büyük 
sayfiye merkezi Portoclemente'nin bir şubesi sayılan bu 
yer, az sayıda yabancı için birkaç yıl cennetten bir kö
şe, henüz vahşi güzelliğini yitirmemiş doğayı seven
ler için bir sığınak oluşturmuştu. Ne var ki, böyle yer
lerde hep görüldüğü gibi, huzur denilen şey zamanla 
buradan da tası tarağı toplayıp kıyı boyunda bir men
zil öteye, Marina Petriera'ya ve Allah bilir daha başka 
nerelere taşınmak 7JOI'unda kalmıştı. Bütün dünya hu
zuru arar, herkes bilir bunu, gülünç denecek bir öz
lemle üzerine atılır huzurun, onunla gelin güvey ola
cağı, kendisinin bulunduğu yerde onun da eğleşebile
ceği kuruntusuyla kapı dışan eder onu. Dahası var : 
Huzurun bulunduğu köşeye gelip postu serdikten son

ra, onun hfila eski yerinde kalacağına inanabilir. Do
layısıyla, Torre de, İtalyanlar ve yabancı konuklar ta- . 
rafından hayli ziyaret edilen bir yer; öyleyken Porto
clemente'den daha asude ve alçakgönüllü niteliğini yi
tirmedi henüz. Dünyaca ünlü sayfiye merkezi Por
toclemente'ye uğrayan yok artık, daha doğrusu eskisi 
kadar yok. Ama yine de gidenler o kadar fazla ki, gü
rültü patırtıdan geçilmiyor burası, yer bulmak adeta 
olanaksız. Bundan böyle onun yanıbaşındaki Torre'yi 

• . İtalyanca : Venüs Kuk!si (Ç.N.). 
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yeğliyor herkes; üstelik Portoolemente'den . daha kibar 
bir yer Torre, :ayrıca: daha •ucuz; bu özelliklerin çekici 
gücü de -hala koruyor varlığım;: oysa ilgili özelliklerin 
yerinde hanidir yeller esiyor. Zamanla Torre bir Grand 
Hotel'e kavuştu, içlerinde gösterişli ve gösterişsizleri ol
mak üzere çok sayıda pansiyon doğup çıktı ortaya. De
nizin 'ijst tarafındaki yazlık ve ç�ların sahipleriyle 
kiracılarının,sahilde rahat raba;t. dolaşabildiği artık söy
lenemez; temmuz ve ağustos aylarında Torre'deki man
zaranın· bundan böyle hiç bir bakımdan Portoclemen
te'dekinden kalır yeri yok; kudurmuş.çasına yakıp ka
vuran güneşin enselerinden der.ilerini soyup aldığı, or
talığı velveleye veren, birbirleriyle çekişip didinen, se
viJıç çığlıkları atan insanlarla kaynıyor bütün kıyı. Göz
leriyle sağı solu tarayan annelerin kısık sesli bir kay· 
gıyla ağızlarından çıkardıkları çın çın isimleri havada 
yankılanan çocukların yönetimmdeki çığırtkan renkle
re boyanın� düz tabanlı kayıklar, göz kamaştırıcı bir 
mavilik üzerinde salınıyor; kumlara serilmiş yatanla
rın kol ve bacakları üzerinden sıçraya atlaya ilerlemeye 
çalı.şan midye, meşrubat, çiçek, mercandan süs eşyası 
ve cornetti al burno* satıcıları, aynı şekilde güneyin pes 
ve tiz sesleriyle mallarını satışa sunuyorlar. 

Biz geldiğimizde, Torre sahili işte böyle bir görü
nüm içindeydi; hani şirindi şirin olmaya, ama biz yine 
de biraz erken geldiğimiz kanısındaydık. Ağustooun or
tasıydı, İtalyanlar için sezon henüz tüm görkemiyle 
sürüp gidiyordu, bu yerin güzelliklerini yabancıların gö
rüp tadabilmesine uygun bir zaman değildi. Sahildeki 
gezi yerine sıralanmış. gazinolar, örneğin bizim ara sı
ra gidip oturduğumuz ve Mario'nun, az soora kendi
sinden söz açacağım bu delikanlının bize servis yaptığı 

• Ay şeklinde bir çeşit çörek (Ç.N.) 
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'esquisito', ikindi üzerleri nasıl da hınca hınç insanla 
dolup taşıyordu! Boş bir masa bulunacak gibi değildi 
pek, birbirinin varlığını umursamayan orkestralardan 
yükselen müzik .sesleri çorba gibi birbirine karışıyordu. 
Beri yandan, ö-Lellikle öğleden sonra her gün Portocle
mente'den kalkıp gelenler oluyor buraya; çünkü Torre, 
eğlence merkezi Portoclemente'nin tedirgin konukları 
için sevilen bir gezi yeri; rüzgar gibi gidip gelen Fiat 
marka arabaların bir azizliği olarak, iki sayfiye yerini 
birbirine bağlayan şösenin eteğindeki defne ve zakkum 
ağaçları, parmak kalınlığında beyaz bir toz tabakasıy
la kaplı; ilginç, ama çirkin bir görünüm. 

Doğrusu Torre di Venere'ye · gitmek için, buradan 
büyük kalabalığın elini ayağını çektiği eylül ayını ya 
da; deniz suyu sıcaklığının, güneyin insanlarını kendi
lerini kaldırıp suya atmaya ayartacak 

_
dereceye henüz 

ulaşmadığı mayıs ayını beklemek gerekiyor. Sezon ön
cesi ve sonrasında da boşalmıyor Torre, ama biraz ol
sun sesi kısılıp daha az ulusal bir karaktere bürünü
yor. Capanne'lerin gölgeliklerinin altında ve pansiyon
ların yemek salonlarında İngiliz, Alman ve Fransız ko� 
nuklara daha sık rastlanıyor; ağustos ayında ise ya
bancı konuklar, en azından Grand Hotel'i, elimizde ge
rekli adresler olmadığı için kendimize oda ayırt
mak zorunda kaldığımız bu yeri, Floransa ve Roma'dan 
gelmiş öylesine büyük bir kalabalığın elinde buluyor ki. 
kendilerini soyutlanmış hissedip kimi anlar ikinci sı
nıf müşteriler gibi görüyor. 

Daha geldiğimiz günün akşamı yemek salonuna 
girip yetkili garsonun gösterdiği masaya oturduğumuz
da, kendimiz de içerleyerek anladık böyle olduğunu. 
Masaya doğrusu bir diyeceğimiz yoktu; ama bitişikte
ki denize bakan, salon gibi kalabalıksa da, yine de büs
bütün dolu sayılmayıp küçük ve zarif masalarında kır-
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mızı abajurlu lambalar yanan camlı verandanın manza

rası bizi büyülemiş, buranın görkemli havasına bi

zim küçükler bayılmıştı ; dolayısıyla, garsona açıkça ni

yetimizi bildirdik, yemeğimizi salonda değil, veranda 

d a  yemek istiyorduk. Ama anlaşıldı ki, durumu bilme

diğimiz için böyle bir istekte bulunmuştuk ; çünkü bi 

raz §aşırmışlık karışımı bir nezaketle bize söylendiğine 

göre, verandadaki o rahat yerler otelin kendi müşteri

l eri ııai nostri clienthı için ayrılmıştı. Otelin kendi müş 

terileri mi? Ama bizlerdik işte bu müşteriler ! Bizler , 

yoldan geçerken ayaküstü otele uğrayıvermiş, bir gün 

kaldıktan sonra yine çekip yoluna gidecek kimseler de

ğildik ; üç, dört hafta kalmak için gelmiştik buraya, 

otelin pansiyonerleriydik. Kırmızı kırmızı yanan lam

baların ışığında yemeklerini yiyebilen müşterilerle ara

mızdaki farkın ne olduğunun tarafımıza açıklanması 

üzerinde diretmeyerek, pranzo'muzu* salondaki sade bir 

biçimde aydınlatılmış gösterişsiz masaların birinde ye

dik. Pek ahım şahım denemeyecek bir yemek, tadı tuzu 
olmayan kişiliksiz bir otel menüsü. Sonradan kaldığı 

mız beş, on adım içerdeki Eleonora Pansiyonu'nun mut

fağını doğrusu daha nefis bulduk. 

Sizin anlayacağınız Grand Hotel'e henüz doğru dü

rüst ısınmaya kalmadan, yani geldiğimizden üç, dört 

gün sonra Eleonora Pansiyonu'na taşınmıştık. Hani ve

randayla o zarif lambacıklar için yapmamıştık bunu, 

garSünlar ve komilerle hemen dostluk kurup kendi

lerini deniz sevdasına kaptıran çocuklarımızın aklında,n, 

v erandanın o renkli büyüsü çok geçmeden çıkıp gitmiş

ti tümüyle. Ne var ki, veranda müşterilerinden bazı
sıyla, daha doğrusu onlara yaltaklanan otel yöneticile

riyle aramıma bir anlaşmazlık başgöstermiş, otelde kal-

• İtalyanca : Yemek (Ç.N.) 

257 



mamızı daha baştan sıkıcı ve tatsız bir duruma sok
muştu. Verandanın müşterileri arasında Roma arisrok 
rasisinden kimseler de vardı;� örneğin aralarında X a
dında bir principe* bulunuyor ve hemen bitişiğimimekj 
odalarda kalıyordu. Bizim çocukların kısa süre önce bir
likte atlattığı ve n�rmalde mıŞıl mışıl uyuyan küçüğü
nü geceleyin arada bir uykusundan uyandıran boğma
canın son kalıntısı, boylu boslu bir kadın ve çocukları
na pek düşkün bir anne olan prensesi dehşete düşür
müştü. İlgili hastalığın içyüzü henüz pek açıklığa ka
vuşturulmuş değil; dolayısıyla, batıl inancın rahatlık
la at koşturacağı bir alan oluşturuyor. Bunun içindir 
ki, boğmacanın akustik yoldan başkalarına bulaştığı 
yolunda halk arasındaki yaygın görüşü benimseyen ve 
kendi çocuklarının buna talihsiz bir örnek oluşturaca
ğından korkan şık ve zarif komşumuza alınıp gücen
medik. oteldeki saygınlığının tam anlamıyla bilincinde 
olan komşumuz hemen otel idaresine başvurmuş, otel 
idaresi de fraklı metrdotelini yollayıp bize büyük bir 
esefle açıklamıştı ki, böyle bir durumda otelin ek bina
sına taşınmamız kaçınılmaz bir zorunluktur. Biz ise, 
bu çocuk hastalığının geçmek üzere olduğunu, hatta 
�imdiden atlatılmış sayılıp çevre için herhangi bir teh· 
likenin söz konusu edilemeyeceğini ısrarla belirt.nl4tik. 
Bu yoldaki cevabımıza karşılık elde ettiğimiz tek şey, 
sorunun doktor önüne çıkarılması ve otel doktorunun 

-bizim belirleyeceğimiz bir hekim geçersizdi- durumu 
karara bağlamasıydı. Biz de peki dedik, böylece pren
sesin yatışarak, bizim bir başka yere taşınma külfe
tinden kurtulacağımıza inanıyorudk. Doktor geldi; ta
rafsız ve dürüst bir bilim adamıydı;  bizim küçüğü mua
yene etti, hastalığın at��tıldığını ve ortada çevre için 

• İtalyanca : Prenses (Ç.N.) 
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hiç bir sakıncalı durumun bulunmadığını açıkladı. Do
layısıyla, olaya haklı olarak kapanmış gözüyle baka
bileceğimizi sanıyorduk. Ne var ki, metrdotel, kaldığı
mız odaları boşaltarak ek binaya taşınmamız gerekti 
ğini, doktol11!1 açıklamalarına göre de bunun uygun 
düşeceğini ileri sürdü. 

Bu Bizans dalkavukluğu, bizi çileden çıkarmıştı .  
Karşılaştığımız döneklik v e  inatçılık prensese maleo i 
Jecek gibi değildi; yaltaklanmayı scv2n rn ��rdotcl, dok
torun kararını prensese bildirmeyi bile göze a1 a!1'lanıış
tı belki. Her neyse, kendisine yandaki ek binaya taşın 
maktansa §imdiden tezi yok otelden çıkıp gideceğimizi 
açıkladık ve eşyalarımızı toparlamaya koyulduk. Güle 
oynaya da yaptık dediğimizi; çünkü resmilikten uzak 
iç açıcı görünümü hemen dikkatimizi çeken Pansiyor 
Eleonora ile ayaküstü ilişki kurmuş. parı�iyonun sahi
besi Signora Angiolieri'nin şahsında pek cana yakın 
bir kişi tanımıştık. Tipi Toskana'lıları andıran, otuz
ların başında, güneylilere özgü mat fildişi teniyle çıtı 
pıtı, kara gözlü bir kadındı Bayan Angiolieri ; şık gi
yimli ve dazlak kafalı sessiz bir adam olan kocasıyla 
Floransa'da büyücek bir otel-pansiyon işletiyor, yalnız
ca yaz mevsiminde ve güz başlarında otel-pansiyonla
rının Torre di Venere'deki şubesini yönetiyorlardı. Ama 
eskiden, henüz evlenmeden önce, yeni pansiyon sahi
bemiz, Duse'ye* nedimelik yapmış, çıktığı gezilerde ona 
eşlik etmiş, gardırobuyla ilgilenmiş, hatta Duse'nin 
dostluğunu kazanmıştı. Besbelli yaşamının parlak ve 
mutlu bir dönemi gözüyle baktığı bir zamandı bu, ken
disini ilk gördüğümüme hemen coşku ve heyecanla il
gili dönemden söz açmıştı. Büyük oyuncu Duse'nin can-

• Eleonora Duse-Chechi (1859-1924), İtalya'nın başta geler. 
kadın oyuncularından; sergilediği oyunlarla Almanya ve 
Avusturya'da büyük başanla.r sağladı (Ç.N.f. 
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dan ithaflarını içeren çok sayıda fotoğraf, ayrıca bir 
vakit birlikte geçirilmiş günler_e ilişkirı pek çok hatıra 
eışya, Bayan Angiolieri'nin pansiyonundaki salonun kü
çük masa ve etejerlerini süslemekteydi. İlgirıç geçmişirıi 
nerdeyse kutsallaştırıp yücelterek bir kült konusu yap
maya çalışan Bayan Angiolieri'nin, pansiyonunu da, 
ha bir çekici kılmak istediği açıktı; ama yirıe de biz, 
pansiyonu gezdirirken onun çın çın öten Toskana şive
siyle kesik kesik konuşarak öve öve göklere çıkardığı 
hanımı Duse'nin iyilikseverliği, gönül yüceliği ve derin 
duyarlığı kcnusunda anlattıklarını zevkle ve ilgiy
le dinlemekten kendimizi alamadık. 

Bütüh İtalyanlar gibi çocuklara pek düşkün Grand 
Hotel personelini üzüntüye boğarak, eşyalarımızı işte 
bu pansiyona taşıttık; bize ayrılan daire, ötekilerden 
bağımsız ve sevimli bir yerdi ; iki yanında genç çınar
ların sıralandığı ağaçllıklı bir yoldan kolaycacık denize 
ulaşabiliyorduk. Öğleyin Bayan Angiolieri'nirı kendi 
eliyle kaselere çorba koyduğu yemek salonu serin ve te
miz, personel nazik ve centilmen, yemekler ise nefisti ; 
hatta Viyana'dan tanıdık simalar bile vardı pansiyon
da; yemekten sonra evin önünde oturup kendileriyle 
rnhbet edebildiğimiz bu eş doot sayesinde daha başka 
kimselerle de tanışabilmiştik, kısaca her şeyin gönlü
müzce olmaması için neden yoktu; Grand Hotel'i bu 
paisiyonla değiştirdiğimiz için sevincimizden uçuyorduk ; 
böyle bir yerde günlerimizi güzel güzel geçirebilmemiz 
için doğrusu hiç bir şey eksik değildi. 

Öyleyken bir hoşnutsuzluk duygusu sürüp gidiyor
du içimizde. Belki de yerimizi değiştirmemize yol açan 
saçma olayın etkisinden yine de kendimizi kurtarama
mıştık. Ben kendi adıma şunu itiraf edeyim ki, sığ bir 
insanlık anlayışı, güç denilen nesnenin safça kötüye 
kullanımı, adaletsizlikler ve dalkavukluğa yönelik ah-
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Iaksızlıklarla aramdaki çatışmaların etkisinden kendi
mi zor sıyırıp alabiliyorum. Bunlar, fazlasıyla kafamı 
kurcalıyor, aklımı karıştıran kısır düşüncelerin kuca
ğına itiyor beni. İlgili kısırlık da, olaylardaki aşırı do
ğallıktan kaynaklanıyor. Oysa Grand Hotel'ldekilerle 
bozuşmuş bile hissetmiyorduk kendimizi. Çocuklar ora
daki tanışlarıyla eskisi gibi dostluklarını sürdürüyor, 
oteldeki uşak bizim küçüklerin bozulan oyuncaklarını 
onarıyor, biz de kimi gidip çayımızı otelin bahçesinde 
içiyorduk ve bu arada prensesi de gördüğümüz olu 
yordu bazan; prenses, dudakları mercan kırmızısına bo
yanmış, görkemli ve sağlam adımlarla çıkıp bahçeye 
geliyor, çevresine bakınarak İngiliz mürebbiyenin gö
zetimindeki yavrucaklarını arıyor, biz sakıncalı kişile
rin o yakında bulunduğumuzu farketmiyordu; çünku 
biz, prenses ortada görünür görünmez, bizim küçüğün 
öksürmesine bile izin vermiyorduk. 

Bilmem havanın aşırı sıcaklığından da söz açsam 
mı? Sanki Afrika'daydık. Denizin çivit mavisindeki se
rin eteğini elinden bırakır bırakmaz, güneşin korkunç 
yumruğu insanın tepesine öylesine amansız iniyordu 
ki, yemek zamanı sahille pansiyon arasındaki birkaç 
adımlık yolu sırtta sadece pijamayla yürümek bile 
gözlerde büyütülen bir iş olup çıkıyordu. Hoşunuza gi
der mi böyle bir şey? Haftalar boyu aynı şeyi yaşamak 
hoşunuza gider mi? Doğru, güneş işte, antik çağın ha
vası, uygarlığın çiçeklenip meyveye durduğu yer, Ho
mer'in güneşi vb. Ama bir süre sonra, elimde olmaya
rak saçma, anlamsız buluyordum hepsini; her Allahın 
günü gökyüzünün yakıp kavuran boşluğunu çok ge�
meden üzerimde bir yük gibi hissetmeye başlıyordum . 
O göz kamaştırıcı renkler, o alabildiğine saflık ve gür 
ışık kuşkusuz görkemli duygular uyandırıyor, tüm ta
sa ve kaygılarından sıyırıp alıyor insanı, havanın kap-
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ris ve cilvelerinden kesinlikle bağımsız kılıyor. Ne var 
ki, başlangıçta işin farkına vanlnııyorsa da, kuzeyli ru
hunun daha bir ince, daha bir karmaşık gereksinimle
rini yakıp kurutarak doyumsuz bırakıyor ve sürekliliği 
insanda bir küçümsemenin doğmasına yol açıyor. Hak
l ısınız, o tatsız boğmaca olayı araya girmese, böyle bir 
duyguya kapılmazdım sanırım; kafam kızmıştı bir kez. 
bu duygunun bende uyanmasını istiyordum, onu yarat
mak değilse bile, haklı göstermek ve pekiştirmek için. 
ruhumda hazır bekleyen bir nedene yarı bilinçli el at
mıştım. Hani bizim kötü niyetimize verebilirsiniz bu
nu. Denize gelince : İncecik kumlarda, onun sonsuz 
görkemi karşısında geçirilen öğle önceleri böyle bir şe
yin dünyada söz konusu olmaması gerekirken, sahilde 
de kendimizi rahat ve mutlu hissetmiyorduk. 

Erkendi daha, erkendi; sahil, önce söylediğimiz gi
bi, ye.rli orta sınıfın elinde bulunuyordu henüz. Açıkça 
neşe saçan bir ırkın elinde; bu konuda da yine size hak 
veriyorum. Gençler arasında pek çok incelik ve zarafet 
göze çarpmaktaydı, ama beri yandan çevremiz kaçı 
nılmaz şekilde sıradan insanlar ve ayaktakımıyla kuşa
tılmıştı; itiraf ediniz ki, bölgenin damgasını üzerlerin
de taşıyan bu kişiler, bizim kuzey gökkuşağı altındaki 
insanlardan daha sevimli ve hoş değiller. Hele kadın
lardaki o ses! Bazan batı dünyasındaki şan sanatının 
vatanında bulunduğuna inanası gelmiyor insanın . 
" Fuggiero ! ıı Hala işitir gibi oluyorum bu ismi; çün
kü yirmi gün .boyunca öğle önceleri hemen burnumun 
dibinde yüzlerce kez, kısık; sesli bir yalnızlık içinde, çir
kin bir telaffuzla mekanikleşmiş bir karamsarlığın 
boşluğa salıverdiği keskin ve açık bir e ile çağrılıp dur
du. «Fuggiero! Rispondi almeno !  » * Bu arada rispondi' 

* İtalyanca : Bari cevap ver! (Ç.N.) 
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deki sp Almanca'daki sp gibi öylesine populer biçimde 
söylendi ki, bu da insanın zaten neşesiz durumunda 
başlı başına canını sıkan bir şeydi. Fuggiero diye çağ
rılan da, iki omuzunun arasında tiksindirici bir günes 
yanığıyla iğrenç bir oğlandı ; aksilik, huysuzluk ve hın 
zırlıkta şimdiye kadar onun gibisine rastlamamıştım . 
Ödleğin tekiydi üstelik, insanı çileden çıkaran gözü ya�
I ılığıyla bütün sahili ayağa kaldırabilecek biriydi. Ör· 
neğin, bir gün suda bir yengeç ayak parmaklarından 
birine kıskacını geçirmiş, o da sözde duyduğu acıdan 
tıpkı antik kahramanlar* gibi insanın aklını başından 
alacak kadar güçlü bir vaveyla koparmış, insanda kor
kunç bir kaza olmuş gibi b_ir izlenim uyandırmıştı .  
Kendisini son derece zehirli bir hayvanın soktuğunu 
sanmıştı anla�ılan. Emekleye emekleye kıyıya çıkarak 
sanki katlanılmaz acılar içinde kıvranıp ·durmaya baş
lamış, öldüm, bittim ! diyerek bas bas bağırmış, kolları 
ve bacaklarını oynatıp sağa sola yumruklar, tekmeler 
savurarak annesinin yapma, etme demelerine, yabancı 
ların yatıştırıcı sözlerine kulaklarını tıkamıştı. Fuggie
ro'nun ba�ırmalarına dört bir yandan koşup gelenler 
olmuş, derken bir doktor çağrılmıştı ; bizim boğmaca ko
nusunda tarafsız bir yargıya varan hekimdi bu ve yi
ne o bilim adamına yaraşır dürüstlüğü göstermiş, ba 
bacan bir tavırla ortada asla önemli bir şeyin söz konu 
su olmadığını söyleyerek teselli etmiş oğlanı, küçük ya 
rasına iyi geleceğini, acısını hafifleteceğini belirterek 
hiç durmayıp denize girmesini salık -vermişti. Ne var ki. 
hekimin dediğini yapmaya yanaşmayan Fuggiero, yük
sek bir yerden düşen ya da suda boğulan biri gibi he-

* Hcmer'in llyada yapıtında kahramanların uzun uzadıya 
anlatı kcnusu yapılan ağlayıp sızlanmaları ima edili
yor (Ç.N.). 
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men oracıkta çatılan bir sedyeye konularak büyük bir 
kalabalığın eşliğinde sahi�den alınıp götürülmesi için 
her çareye başvurmuş, ertesi sabah yine çıkıp gelerek 
öbür çocukların kıyıda yaptığı kumdan evleri, sözde ka
zara yıkıp dağıtmıştı. Tek kelimeyle, Allahın belası bir 
oğlandı. 

İşte bu on iki yaşındaki yumurcak, pek ele avu
ca gelmeyecek gibi havada saklı yatıp böylesine güzel 
bir tatili bize zehir etmek isteyen genel sıkıntının asıl 
yaratıcılarındandı. Nedense havada gereken saflık ve 
doğallıktan eser yoktu; bu tatil yerinin sakinleri kendi
lerini beğenmiş kişilerdi; ilkin bunun ne bakımdan bir 
kendini beğenmişlik olduğu bilinemiyordu pek, kendi
lerine bir paye veriyor, birbirlerinin ve yabancıların 
önünde ciddi ve vakur bir poz takınıyor, başı havada 
hir şan ve şeref düşkünlüğünü sergiliyorlardı. Ne ba
kımdan? Çok geçmeden ortada politik bir havanın es
tiği, işin içinde şövenizm duygularının rol oynadığı an
laşılmıştı. Gerçekten de sahil içleri milliyetçilik duygu
suyla dolup taşan çocuklardan geçilmiyordu; doğal sa
yılamayacak, insanı karamsarlığa sürükleyen bir man
zaraydı hani. Çocuklar başlı başına ayn bir insan türü, 
başlı başına bir toplum, adeta kendilerine özgü bir ulus 
oluşturuyordu. Küçük sözcük dağarcıkları değişik dil 
lerden oluşuyorsa da, ortak yaşam biçimlerinden yola 
koyularak bu yeryüzünde birbirlerini kolaylıkla arayıp 
buluyor, bulmaları gerekiyordu. Bizimkiler de, çok geç
meden, hem yerli halkın, hem başka ırklara mensup 
kimselerin çocuklarıyla oynamaya başlamıştı. Ama bu 
arada akıl almayacak düşkırıklıklarına uğradıkları bel
liydi. Çekemezlikler, özgüven adına pek yaraşmayacak 
çirkin ve çok bilmiş özgüven dışavurumları, bayrak kav
gaları, saygınlık ve öncelik tartışmaları başını almış 
gidiyordu; büyüklerin işe el atması, arabuluculuk işle-
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viyle pek bağdaşmıyor, kestirip atan ve kimi ilkelerden 
ödün vermeyen bir hava içinde olup bitiyor, İtalya'nın 
büyüklük ve onuruyla ilgili sözler sarf ediliyordu ve gü · 

leryüzlü denemeyecek oyunbozanlık taşan sözlerdi hep
si! Çocuklarımızdan her ikisinin de, afallamış ve çare
siz, kendilerini öteki çocuklardan soyutladığını görü
yor, onlara durumu biraz olsun anlatabilmekte güçlük 
çekiyorduk; bu insanların kısa süre önce kötü bir olay 
yaşadıklarını, başlarından isterlerse kendilerinin hasta
lık diyebilecekleri bir olay geçtiğini, bunun da hoş de
ğil, ama zorunlu nitelik taşıdığını açıklıyorduk. 

Suç bizdeydi, tarafımızdan teşhis edilip gereği gi · 

bi değerlendirilen böyle bir durumla bir çatışma, ön
cekilere ek bir çatışmanın ortaya çıkışı, savsaklığınuz
dan kaynaklanmıştı. Hani önceki çatışmalar da, asla 
büsbütün rastlantıların ürünü değildi. Tek kelimeyle, 
genel ahlak kurallarını çiğnemiştik. Sekiz yaşında, ama 
vücut gelişimi bakımından rahatlıkla bir yıl daha kü· 
çük sayılabilecek, üstelik çöp kadar sıska bizim kız, sı · 

cakta yüzebildiği kadar yüzdükten sonra denizden çık
mış, üzerinde ıslak mayo, sahilde yeniden oynamaya ko
yulmuştu. Derken orasına burasına kumlar yapışan ma
yosunu denizde çalkalayıp temizlemek üzere bizden izin 
istemişti; daha sonra mayosunu giyecek ve bir daha kir
lenmemesine çalışacaktı. Biz peki deyince üzerindeki 
mayoyu soyunmuş, denizle aradaki birkaç adımlık yeri 
çıplak vücutla koşar adım geride bırakmış, mayosunu 
birkaç kez suya batırıp çıkararak dönüp gelmişti. Onun 
bu davranışım, yani bizim davranışımızı çevremizdeki· 
lerin alay, hiddet ve itiraz dalgasıyla karşılayacağını ön
ceden nasıl da kestirememiştik? Bu konuda size bir kon
ferans verecek değilim; ama şu kadarını söyleyebilirim 
ki, bütün dünyada insan vücuduyla onun çıplaklığına 
ilişkin bakış açısı temelden değişmiş, bununla ilgili duy. 



guların da kesinlikle değişmesine yol açmıştır. öyle du
rumlar var ki, insan «artık gözü kapalıı> benimsiyor 
bunları. Bizim asla şehevi duyguları uyarmaktan düpe
düz uzak çocuk vücuduna bağışladığımız özgürlük de işte 
bunlardan biridir. Gelin görün ki, burada şehvet duy
gularını uyarıcı bir gözle bakılıyor ilgili özgürlüğe. Kı
?.ırn.ızın davranışı karşısında içleri şövenizm'le dolup ta
şan çocuklar yaygarayı basmış, Fuggiero da parmakla
rmı ağzına sokup bir ıslık öttürmeye koyulmuştu. Çev
remiırleki büyüklerin kendi aralarında heyecanlı heye
canlı konuştuklarını işitmiştik ki, iyiye işaret değildi 
bu. üzerinde kentlilere özgü bir frak, başında deniz ke
narında giyilmeye pek uygun olduğu söylenemeyecek 
melon şapkayla bir bay, öfkesinden köpüren hanımlara 
dönerek durumu düzelteceğini, yetkili makamlara ba.}
vurup gerekli girişimlerde bulunacağını açıklamıştı. Ar
dından karşımıza geçip bir philippika* çekmişti bize; 
öyle bir philippika ki, şen şakrak güneyin tüm coşku -
su kuru bir ahlak ve disiplinin hizmetine koşulmuştu. 
Utanmak denen şeye aykırı davranarak işlediğim.iz suç, 
İtalya'nın konukseverliğinin nankörce ve aşağılayıcı bir 
tutumla kötüye kullanımından başka bir şey sayılamaz
mış, dolayısıyla daha da lanetlenecek bir şeymiş. Dav
ranışımızla herkesin uyması gereken kuralları gerek öz. 
gerek biçim bakımından çiğnemekle kalmamış, ülke
nin onurunu da ağır biçimde ayaklar altına almışız. 
Kendisi, yani fraklı bay da bu onuru korumanın yolu
na bakacak, mensup olduğu İtalyan ulusunun vakarına 

• Ceza söylevi (cezalandırıcı söylev) anlamına gelen söz
cük, başlangıçta Atina'lı hatip Demos1ıhenes'in (İ.Ö. 365-
332) Makedonya'lı Philipp karşısındaki söylevleri için kul
lanılmış, sonradan Cicero da (İ.Ö. 106-43) Antonius karşı
sındaki 14 söylevini aynı sözcükle nitelemiştir (Ç.N.). 
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karşı işlediğimiz suçun cezasız kalmamasına çalışa
cakmış. 

Bu söz tufanına, düşünceli düşünceli başımızı sal
layarak göğüs germek için elden gelen çabayı harcadık. 
Kafası kızmış bu adama karşı çıkmanın hatalı bir dav
ranıştan bir ötekisine sürüklenmekten başka şey 
sayılmayacağı kuşkusuzdu. Dilimizin ucuna kadar ge
len kimi sözleri söyleyecek gibi oluyor, kendimizi tutu
yorduk; örneğin, dört başı mamur bir konukseverliğin 
tüm gereklerinin yerine getirildiği ileri sürülemezdi. 
Hem biz yalnız İtalya'nın değil, Sinyora Angiolieri'nin 
de konuğuyduk ve Sinyora birkaç yıl önce Duse'ye ne
dimelik yapmayı bırakıp yabancı konukları ağırlamayı 
kendine iş edinmişti. Beri yandan, bu güzelim ülkede 
ahlAk çöküntüsünün, cinsel konularda kılı kırk yarar
h k  ve aşırı duyarlıkla davranılmasını haklı gösterip an
laşılır kılacak düzeye ulaştığından doğrusu haberimiz 
olmadığı yolunda bir karşılık vermek de gelmiyor de
ğildi içimiroen. Ne var ki, şehevi duyguları tahrik ve 
saygısızlıkta bulunmayı aklımızın ucundan geçirmedi
ğimizi belirtmekle yetindik, küçük sanığın körpe yaşı
na ve gösterişsiz vücuduna işarette bulunarak özür di
lemek istedik. Kaç para eder? Israrlı açıklamalarımıza 
inanılmayacak bir gözle bakılıp, savunmamız sağlam bir 
temelden yoksun görüldü, herkese örnek olacak gibi ce
zalandırılmamız gerektiği belirtilerek sanının durum il
gili makama telefonla bildirildi, ilgili makam da kendi
sini temsilen bir görevliyi bulunduğumuz yere yolla
dı. Görevli, pek ciddi olarak niteledi olayı, molte grave* 
dedi ve kentin ana meydanındaki municipio'ya** kadar 
kendisiyle gelmemizi istedi. Burada bizi karşılayan da-

* İtalyanca : Çok ciddi (Ç.N.). 
** İtalyanca sözcük : Karakol (Ç.N.). 
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ha yüksek kademeden bir görevli, ilk görevlinin geçici 
olarak verdiği molto grave yargısını onayladı, o da sa
hildeki melon şapkalı bay gibi ülkede anlaşılan geçer 
akçe didaktik sözlerle bize veriştirmeye koyuldu, işle
diğimiz suçun kefareti ve fidye karşılığı olarak elli liret 
para cezasına çarptırdı bizi. İtalyan devletinin bütçe
sine elli liretlik bir katkıda bulunmayı, yaşadığımız se
rüven için doğrusu çok görmedik, parayı ödeyip kara · 
koldan çıktık dışarı. Bundan böyle bize düşen, tası ta
rağı toplayarak buralardan çekip gitmek olmalı değil. 
miydi? 

Keşke böyle yapsaydık ! O zaman Cipolla denen o 
uğursuz adamdan yakayı kurtarırdık. Ne var ki, bir ara
ya gelen pek çok neden, yerimizi değiştirmekten bizi 
alıkoydu. Ozanın biri söylemiş, bizi tatsız durumlara 
bağlı tutan kendi uyuşukluğumuz, m.iskinliğimizdir de
miş; bizim de bulunduğumuz yerden aynlamayaşımızı, 
bu veciz sözle açıklayabiliriz. Bir de ş.u var : Başından 
bizimkine benzer olaylar geçen biri savaş alanım ko
lay kolay terketmeye yanaşmıyor, olup bitenlerden son
ra eski yerinde kalamayacağını kendi kendine itirafı 
onuruna yediremiyor; hele dışarıdan bazı kişiler çıkıp 
sizinle dayanışma içinde bulunduklarını açıklayarak si
zi kafa tutmaya ve karşı koymaya yüreklendiriyorsa ! 
Villa Eleonora da herkes, bize haksızlık edildiği görü
şünü paylaşıyordu. Aynı sofrada yemek yediğimiz İtal
yan tanışlanmıza göre, bize karşı takınılan haksız tu
tum, ülkenin hiç de yararına değildi; bu ülkenin va
tandaşları olarak, sahildeki fraklı baydan yaptığının he
sabını sormayı asla unutmayacaklardı. Ama fraklı bay, 
kendi grubuyla daha ertesi gün ortadan kaybolmuştu, 
nedeni biz değildik kuşkusuz; ama Torre'den pek kısa 
süre sonra ayrılıp gidecek oluşunu bilmesi, bize karşı 
daha bir hoyrat davranmasına katkıda bulunmuş, en 
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azından sahilden uza�tırılmasını bizim için kolay
laştırmıştı. Bir başka yere çekip gitmeyişimizin bir ne
deni de, bulunduğumuz yerde kalmamızın ilginç 
niteliğe bürünmesi, ilginçliğin de rahatlık ve rahatsız
lıktan bağımsız olarak tek başına bir değer taşımasıy
dı.  Durum neşeli özelliğini yitirip insana güven verici 
olmaktan çıktı mı, yelkenleri suya indirip ileride sizi 
bekleyen yaşantılardan kaçmak mı gerekirdi? Hayat bi
razcık netameli, birazcık sakıncalı bir yola girdi ya 
da biraz keyif kaçırıcı, biraz küstürücü niteliğe bürün
dü diye, bulunulan yerden başını alıp gidilmeli miydi? 
Ne münasebet; İnsan yerinden ayrılmamalı, olup bite
cekleri görüp bunları göğüslemeliydi. İşte böyle davra
nıldı mı, belki biraz bir şeyler öğrenilebilirdi. Dolayısıy
la, biz de yerimizden kıpırdamadık ve inatçılığımızın 
dehşet verici ödülü olarak Cipolla denen o ilginç ve 
uğursuz adamla tanıştık. 

Bizim devlet eliyle cezaya çarptınldığımız sıra., asıl 
turizm sezonunun kapandığını belirtmedim. O melon 
şapkalı bay, bizi yetkili makama ihbar ed.en kişi, Torre' 

den ayrılan tek müşteri değildi, kenti terkeden daha 
bir sürü insan vardı, bagaj yüklü el arabalarının is
tasyona doğru yol aldığı görülüyordu. Bahil şeridi ulu
sallığından sıyrılıyor, Torre'de, Torre'nin gazinolarında 
ve çam ağaçlıklı yollarında hayat daha bir içtenlikli, 
daha Avrupamsı bir görünüme kavuşuyordu. Belki is
tesek, yemeğimizi şimdi Grand Hotel'in camlı veranda
sında bile yiyebilirdik; ama bundan uzak duruyor, Sin
yora Angiolieri'nin sofrasında kendimizi tamamen ra
hat ve afiyette - afiyet sözcüğünü yerel nüansı için
de anlamak gerekiyor kuşkusuz - hissediyorduk. Ne 
var ki, bizim olumlu bir gözle baktığımız bu değişiklik
le havanın bozması aynı zamana rastlamış, hava bü
yük kalabalığın tatil takvimiyle hemen saati saatine bir 
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uygunluğu kollayarak değişmiş, gökyüzünü bulutlar 
kaplamıştı; ama biraz olsun bir serinlik çıktığı da roy
lenemezdi. Torre'ye gelişimizden başlayarak on sekiz 
gündür, belki bizden önce de hayli zamandır eğemen
Iiğini sürdüren yakıp kavurucu hava, yerini şirakko'* 
nun bunaltıcı sıcağına bırakmıştı; ara sıra çiseleyen bir 
yağmur, öğle öncelerini geçirdiğimiz kadifemsi sahne
leri ıslatıyordu. Bir de şu vardı : Torre'de tatil için ayır
dığımız sürenin üçte ikilik bölümü zaten geride kalmış
tı; durgun yüzeyinde deniz ·analarının miskin sağa so
la sürüklendiği kendini koyvermiş ve rengi uçmuş de� 
niz, ne de olsa bir yenilikti bizler için; işi azıttığı za
manlar pek çok sızlanıp yakınmaya yol açan bir güneşe 
yeniden kavuşmayı özlemek akıl kan değildL 

İşte bu sıradaydı ki, Cipolla ilaruarda boy göster
mişti. Pansiyon Eleonora da içinde olmak üzere dört bir 
yana ası1an afişlerde Cavaliere Cipolla, gezgin virtüöz. 
güldüm ve eğlendiri üstadı, Forı.atore, Illusionista; ve 
Prestigitatore** -kendini işte bu ünvanlarla tanıtıyor
du Cipolla- ağızlan açık bırakacak esrarengiz ve ola
ğanüstü hünerlerle Torre di Venere'nin saygıdeğer hal
kının karşısına çıkmaya niyetlenmekteydi. : Bir sihir
baz! İlan ve afişler, bizim küçüklerin akıllarını başla
rından almaya yetmişti. Şimdiye kadar böyle bir gös
teride hazır bulunmamışlardı; bu tatil gezisi, henüz ta
nışmadıkları bu heyecanı kendilerine tattıracaktı. Dü
zenlenecek gece için giriş biletlerini bize aldırmak üze
re, o saat başımızın etini yemeye başlamışlardı. Göste
rinin dokuz diye ilA.n edilen başlama saatinin geç olu
şu bizi biraz duraksatmışsa da, Cipolla'nın belki pek 
kalabalık sayılma.yan hünerlerini şöyle biraz seyrettik-

• Akdeniz bölgesinin sıcak, İtalya'da nemli sıcak güney 
rüzgln (Ç.N.). 

•• İtalyanca : Güçlü insan, sihirbaz ve hokkabaz (Ç.N.). 
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ten sonra dönüp eve geleceğimizi, beri yandan çocuk
ların da ertesi sabah normalden biraz daha uzun süre 
uyuyabileceklerini düşünerek peki dedik, müşterileri 
için iyi yerlerden bir miktar bilet edinmiş Sinyora An
gialieri'nin kendisinden dört bilet aldık. Sinyora, Cipol
la'nın hünerlerinin kalitesi konusunda güvence veremi
yordu, bizim de pek kaliteli bir gösteri beklediğimiz yok
tu zaten. Ne var ki, kendimiz de biraz oyalanmaya ge
reksinme duyuyorduk; çocukların meraktan yerlerinde 
duramayışları, onlardan bize de geçmişti. 

Cavaliere'nin gösteride bulunacağı yer, büyük bir 
salonu içeren bir binaydı; asıl tatil sezonu, haftada bir 
değişen filiınler oynatılmıştı burada. Bizim şimdiye ka
dar hiç uğramadığımız bir yerdi. Oraya gitmek için, 
hükümdarlar döneminden kalma şatomsu satılık bir 
palazzo'nun* önünden geçilerek kentin ada caddesi izle
niyordu; ayrıca eczane, kuaför ve pek yaygın satış ma · 
ğazalarının yer aldığı bu cadde, adeta derebeylik döne
minden kentsoylu, oradan da halk eğemenliği dönemine 
uzanıyor, kapılarının önünde yaşlı kadınların balıkçı 
ağlarını onardığı görülen yoksul kulübeler arasında son 
buluyordu. Burada, halk kesiminin yaşadığı bu yerin 
ortasında gösterinin yapılacağı salon bulunmaktaydı; 
gerçekte içerisinin geniş bir barakadan kalır yanı yok
tu, han kapısına benzer büyük girişin sağını ve solunu 
üst üste yapıştınlmış rengarenk afişler süslemekteydi. 
Derken belirli gün gelip çattı, yemeğimizi yedikten az 
sonra kalkıp karanlık yolu tuttuk. Çocuklar, bayrama 
gider gibi giyinmişti; kendilerine karşı bu kadar hoş
görülü: davrandığımız için, mutluluklarına diyecek yok
tu. Günlerden beri bunaltıcı bir hava egemenliğini sür
dürüyordu; kimi bir şimşek çakıyor ve biraz yağmur 

* İtalyanca sözcük : Saray (Ç.N.). 
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serpiştiriyordu; şemsiyelerimizi açmış, yürüyorduk. 
Hepsi on beş dakika çekmişti yol. 

Girişte biletlerimize baktılar. Oturacağımız yerleri, 
biz kendimiz arayıp bulacaktık. Soldan üçüncü sıra
daydı; yerlerimize oturduğumuzda gördük ki, zaten pek 
geç başlama saatine uyulmakta pek titiz davranıldığı 
yoktu, ancak yavaş yavaş doluyordu salon; anlaşılan 
herkes geç gelmeyi yeğliyor, loca diye bir şey olmadığı 
için, tek başına seyirci salonunu oluşturan parterde 
yerlerini alıyordu. İlgili savsaklık, bizi biraz tasalan
dırmıştL Hummalı bir bekleyişle karışık bir yorgunluk, 
bizim küçüklerin yanaklarını şimdiden soldurmuştu. Biz 
geldiğimizde, yalnız koridorlarla salonun arka kısmın
daki ayakta yerler dolmuştu. Torre di Venere'nin her 
türlüsünden yerli erkekleri, balıkçıları, girgin bakışlı 
delikanlıları yan çıplak kollarını triko gömlekli göğüs
lerinin üzerinde kavuşturmuş, buralarda dikiliyordu. 
Böylesi gösterilere hepsinden çok renk ve neşe katan 
yerli halkın salonda bulunuşunda, biz büyüklerin doğ
rusu h�una gitmeyecek bir taraf yoktu; hele çocuklar, 
böyle bir manzara karşısında mest olmuştu; çünkü bu 
insanlar arasında, sahilin uzak noktalarına yaptığımız 
öğle sonu gezintilerinde edindikleri dostlar, tanışlar 
vardı? Çokluk zorlu bir çalışmanın ardından güneşin 
yorgun düşerek denize gömüldüğü ve dalgaların kumlar 
üzerinde ilerleyen köpüklerini altın yaldıza boyadığı 
saatlerde eve dönerken, kelimeleri uzatarak bağıran ve 
_sıra olmuş omuz vererek ağlarını toplayan, çokluk faz
la bir şey sayılmayacak Frutti di mare'yi*, diplerinden 
suların damladığı sepetlere yerleştiren ayaklan çıplak 
balıkçıJa,ra rastlamıştık; bizim küçükler onları seyret
miş, bildikleri tek tük İtalyanca sözcükleri kullanarak 

* İtalyanca : Deniz ürünleri (Ç.N.). 
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kendileriyle konuşmuş, iplerin çekilmesine katkıda bu
lunmuş, balıkçılarla dostluk kurmuşlardı. Şimdi de 
salonda ayakta dikilen bu insanlarla selamlaşıyorlardı; 
şu oradaki Guiscardo idi, oradaki Antonio; çocuklar 
hepsinin isimlerini biliyor, biraz yüksek sesle bağıra
rak tanışlarına el ediyor, karşı taraftan da çokluk bir 
baş eğiş, sağlıklı dişlerle bir gülüş çocukların selamına 
karşılık veriyordu. Bak sen, Esquisito'da çalışan Mario, 
bize çikolatalı dondurmaları getiren Mario bile vardı 
içlerinde!  O da sihirbaz Cipolla'yı görmeye heveslen
mişti demek! Erkenden de gelmiş olmalıydı, ayakta di 
kilenlerin nerdeyse ön safında yer alıyordu; ama bizi 
farketmemişti, dikkatsiz bir oğlan, garsonluk falan ya
pıyor ama, dalgınlık gibi bir huyu var işte. Biz de, sa
hilde pa.dılbot'ları kiraya veren adama el ediyoruz; o da 
ayakta dikilenler arasında; en gerilerde duruyor. 

Dokuzu çeyrek geçeyi gösteriyor saat, derken ner
deyse on buçuğa geliyor. Biroeki tedirginliği anlıyorsu
nuzdur sanırım : Çocuklar ne zaman yataklarına yata
cak? Onları alıp buraya getirdiğimize hata ettik; çün
kü henüz doğru dürüst başlamamışken, gösterinin zev 
kini yarıda kesip kendilerinden pansiyona dönmelerini 
beklemek, pek acımasız bir şey olurdu. Zamanla tıklım 
tıklım dolmuştu salon, bütün Torre gösteriye koşup 
gelmişti, örneğin Grand Hotel'in, Villa Eleonora'nın ve 
diğer pansiyonların müşterileri, sahilden tanıdık sima
lar, hepsi buradaydı. İngilizce ve Almanca konuşmalar 
geliyordu kulağımıza. Ad!"ta Rumen şivesiyle konuşulan 
Fransızca sözler işitiyorduk. Sinyora Angiolieri de sa 
!ondaydı; iki sıra arkamızda, sağ elinin orta iki parma
ğıyla bıyığını sıvazlayıp duran dazlak kafalı sessiz ko
casının yanıbaşında oturuyordu. Vaktinde gelen yoktu 
gösteriye, ama kimsenin de fazla geç kaldığı söylene
mezdi; Cipolla ağırdan alıyordu çünkü. 
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Ağırdan alıyordu sözü, sanının onun davranışına 
tastamam uygun düşmekteydi; sahneye çıkıp gelişini 
geciktirerek seyircilerdeJ.:i gerilimi yükseltmeye bakıyor
du. Onun ilgili davranışını da anlayışla karşılıyordu in
san, ama bunun da nihayet bir sınırı vardı. Saat dokuz 
buçuğa doğru seyirciler arasindan kimi alkış sesleri 
yükselmeye başladı. Haklı bir sabırsızlığı açığa vurmak 
için doğrusu hoş bir yol, çünkü aynı zamanda alkış
lama isteğini de dile getiriyor. Bizim küçükler için bu 
alkışa katılmak bile bir zevkti başlı başına, alkışlamayı 
sevmeyen çocuk yoktur. Seyirciler arasından ıcPronti ! » * 
ve ccCcminciamo! ıı ** diye gür sesle bağırmalar işitili
yordu. Ve gerçekten, böyle durumlarda hep olduğu gi
bi, bunca zaman hangi engeller başlamasını önlemişse 
ünlemiş gösterinin kolaycacık başlaması sağlanıyor. 
Ayakta dikilenler tarafından çok sesli bir ıcHele şükür! ıı 

ile karşılanan bir gang vuru.şu yankılanıyor salonda ve 
perde aralanıyor. Dekora bakılırsa, bir sihirbazın hü
nerlerini göstereceği yer olmaktan çok bir dersliğe ben
ziyor sahne. Derslik izlenimi, sol öndeki bir sehpanın 
üzerinde duran kara tahtadan kaynaklanıyor özellikle. 
Sahnede ayrıca sarı renkte gösterişsiz bir portmanto, 
turalarda genellikle rastlanan birkaç hasır iskemle ve 
daha arkada yuvarlak bir masa görülüyor, üzerinde su 
dolu bir şi�e, özel bir tepside ise açık sarı bir sıvıyla 
bir şişecik ve yanıbaşında likör kadehçikleri duruyor
du. Bu nesneleri gözleriyle görüp algılayabilmeleri için 
seyircilere hepsi iki saniyelik bir zaman bırakılmıştı. 
İki saniyenin bitiminde, salonun karartılmasına gerek 
duyulmaksızın sahnede göründü, Cavaliere C ipolla. 

Sahneye pek hızlı bir tempoyla çıkıp gelmişti ; ilgi
li tempoda, seyircilere işte emrinize amadeyim ! diyen 

----- --- --

• İt2lyanca : Haydi !  (Ç.N. )  
• •  İtalyanca : Başlayalım! (Ç.N.) 
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bir tavır kendini açığa vuruyor, az önce kuliste dikili· 
yor olmasına karşın, Cipolla'nın aynı hızlı yürüyüşle 
uzun bir yolu geride bırakarak şimdi huzurlarına çık
tığı gibi bir yanılsamanın seyircilerde doğmasını sağ
lıyordu. Cipolla'nm giysisi de, onun henüz dışarıdan 
geldiği izlenimini pekiştirmekteydi. Belirgin hatlarla 
dağınık bir yüz, keskin bakışlı gözler, kırışıklar yapa
rak kapanmış bir ağız, siyaha boyanıp cilalanmış bir 
bıyıkçık, alt dudakla çene arasındaki çukurlukta bir 
papyon kravatla akşamsı sokak gezmeler�in karmaşık 
zarafetine bürünmüş, yaşı güç tahmin edilebilecek, ama 
hiç de artık pek genç sayılmayacak bir adamdı, Cipol · 

la. Sırtına geçirdiği yakası kadüeden, astarı atlastan 
bol, siyah ve kolsuz pelerini, kollarını oynatamadığın 
dan beyaz eldivenli elleriyle önde kavuşturmuş tutu
yordu. Boynuna bir şal dolamış, başına uçları kıvrık 
bir silindir şapka oturtmuştu; şapka, alnına doğru eğik 
duruyordu. Onsekizinci yüzyılın ve bu yüzyıl için ala
bildiğine karakteristik şarlatan ve martavalcı soytarı 
tipinin hala varlığını sürdürdüğü bir ülke varsa, orası 
da her yerden çok İtalya'dır. Yalnız İtalya'dadır ki hay 
li iyi saklanmış örneklerine rastlanabiliyor bu tipin . 
Cipolla'nın bütün lıal ve tavrında bu tarihsel tiple or
tak pek çok şey vardı. İlgili tipin bir özelliği olan gös
terişli ve fantastik soytarılık izlenimini de, üzerindeki 
iddialı giysinir yer yer gerilmeler ve çirkin kıvrımlar
la tuhaf bir biçimde vücuduna oturuşu, bu vücuda ade
ta iğreti tutturulmuş gibi bir izlenim uyandırması sağ
lıyordu. Dış görünümünde, gerek önde, gerek arkada 
aksayan, tekleyen bir taraf vardı; sonradan ilgili aksak
lık daha açık seçik belli etmişti kendini. Ama şurasını 
belirteyim ki, Cipolla'nın duruşunda, mimiklerinde. 
davranışında kişisel şaklabanlıktan, hele palyaçoluktan 
en ufak bir şekilde söz açılamazdı; davranışı, daha çok 
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ileri derecede bir ciddiliği, her türlü şakaya sırt çeviri· 
şı, zaman zaman huysuz bir gururu, beri yandan sakat 
insanlara özgü bir vakar ve kendini beğenmişliği içe
riyordu. Ne var ki, bu davranışının salonun birden çok 
yerinde gülüşmelere yol açmasını yine de önleyeme
mişti. 

İlgili davranışın, seyircilere hizmet aşkıyla hiç bir 
alıp vereceği yoktu; sahneye çıkarken adımlarını hızl1 
hızlı atışının salt dinamizm açısından görülmesi ge
rektiği, seyircilere karşı aşırı bir saygı ve alçakgönül · 

lülüğün bunda hiç payı olmadığı anlaşılmıştı. Sahnenin 
önünde dikilmiş, gevşek ve uyuşuk devinimlerle eldi· 
venlerini ellerinden sıyırıp alarak, biri lacivert taşlı mü. 
hürlü bir yüzükle süslenmiş uzun ve soluk ellerini açı· 
ğa çıkarırken, altlarında gevşecik torbacıklarla sert ba
kışlı küçük gözlerini denetleyerek salonda gezdirdi, ace
le etmeden, kendine üstün bir paye vererek, karşısın
dakileri sınava çeker gibi ağzını büzüp tek kelime ko
nuşmaksızın salonda dolaştırdı bakışlarını. Dürüp bü
kerek tortop ettiği eldivenlerini, şaşılacak olduğu ka· 
dar raslantı denecek bir ustalıkla hatırı sayılır bir 
uzaklıktan yuvarlak masanın üzerindeki su bardağının 
içine düşecek gibi fırlatıp attı, sonra da gözlerini çev
resinde suskun dolaştırmasını sürdürerek iç ceplerinin 
birinden bir paket sigara çıkardı; karton kutusundan 
anlaşıldığına göre, tekelin en ucuz sigaralarından biriy
di; sivri parmaklarıyla paketten bir sigara aldı; gözleri 
başka yerde, çakar çakmaz çalışan benzinli bir çakmak
la sıgarayı yaktı. Derin derin içine çektiği dumanı, küs
tah bir tavırla yüzünü gözünü çarpıtıp dudaklarını bü
zerek, bir ayağıyla hafiften yeri dövüp aşınıp çürümüş 
dişlerinin arasından gri bir anafor gibi dışarı saldı. 

Nasıl Cipolla seyircileri denetleyen bakışlarla süz
müşse, seyirciler de onu dikkatli bakışlarla izliyordu. 
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Ayaktaki gençler 
_
arasında, ka.şlarını çatmış salonda di -

kilenler ve kendine pek fazla güvenen sihirbaz Cipolla' 
nın bir açığını yakalamak için burgu gibi oyan bakış
larını ona çevirenler görülüyordu. Ne var ki, açık ver
miyordu Cipolla. Sigara paketinin ve çakmağın cepten 
çıkarılıp ardından tekrar yerine konması, sırtındaki pe
lerin nedeniyle zahmetli bir işti; bunu yaparken, gece 
giysisinin bir aksesuvarı olan pelerinini topluyor, sol 
kolunda pençe şeklindeki gümüş sapıyla bir kam
çının meşin bir halkadan çirkin biçimde sarktığı görü
lüyordu. Ayrıca, bizim sihirbazın frak değil, redingot 
giydiği gözden kaçmıyor, pelerinle birlikte redingotu 
da eliyle tutup kaldırdığından altta bele sarılmış olup 
üzeri yelekle yarı örtülmüş geniş bir kuşak açığa çıkı
Y �r. arkamızda oturan seyircilerin buna bir Cavalier ni
şanı gözüyle baktıklarını biraz yüksek sesli konuşma
lardan anlıyorduk. Bana kalırsa, aslı yoktu böyle bir 
şeyin; çünkü Cavalier* Unvanıyla böyle bir nişanın iliş
kisi olduğunu asla işitmemiştim. Belki de kuşak. bu 
sihirbazın hiç ağzını açmadan sahnede dikilişi, kendi-

, ne bir paye vererek seyirciler önünde, miskin ve uyu
şuk, sigaralarını tüttürmekten başka bir şey yapma 
yışı gibi göz boyamaydı. 

Daha önce de söylediğim gibi, gülenler vardı se
yirciler arasında, ayakta dikilenlerden biri kuru ve tiz 
sesle : <ıBuono sera ! *» deyince, neşeli hava nerdeyse bü
tün salonu kapladı. 

Cipolla, kulak kesilmişti. Adeta fırsatı ganimet bi
lerek : «Kimdi o bakayım?» diye sordu. «Demin konu
şan kimdi? Evet, kimdi? İşin başında cesur, şimdi ödlek 
biri, öyle mi? Korkuyor ha?ıı Cipolla, hayli yüksek per-

* İtalya krallığında alt kademedeki soylulara verilen �
valye ünvanı (Ç.N.). 
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deden, biraz tıknefes, ama madeni bir sesle konuşuyor- 1· 
du. Ardından durup bek!edi. 

Kendisine Cipolla tarafından böyle meydan okuyup 
onuruyla oynandığını gören delikanlı : «Bendim! ))  diye

rek sessizliği bozdu. Yanıbaşımızda dikilen yakışıklı bir 

• gençti. sırtında pamuklu bir gömlek vardı, ceketini 
omuzuna atmıştı. Siyah ve kıvırcık saçları yukarı kal
kık ve dağınıktı , uyandırılmış vatan toprağında. moda 
bu saç tuvaleti kendisini biraz çirkinleştiriyor, insanda 
Afrikamsı bir izlenim uyandırıyord�. «Be. . .  Bendim ko
nuşan! Bunu yapmak size düşüyordu ama, ben işinizi 
kolaylaştırmak istedim.» 

Salonda yeniden kahkaha sesleri duyuldu. Deli.kan
lı ,  pek laf altında kalan birine benzemiyordu. Hemen 
ilerimizden birinin : uı-ra scio!to lo scilinguagnolo**"  
dediğini duyduk. Salondaki seyirciler tarafından Cipol
lo'ya verilen bu ders, nihayet yerinde olmuştu. 

((Bravo! ıı diye cevapladı Cipolla. «Sevdim seni, Gia
vanotto! * * * ıı Seni salonda çok önceden gördüğümü söy
lersem, inanır mısın? Senin gibilerine ayrı bir sempa
tim vardır, işime yararlar benim. Bakıyorum, mert bi
rine benziyorsun, kafana koyduğun şeyi yaparsın. Yok 

sa yapmayı istediğin bir şeyi yapmadığın oldu mu hiç? 
Ya da istemediğin bir şeyi yaptığın? Dinle beni dastum! 
Bazan mertliği bir yana bırakıp iki işi de, yani hem is
temeyi, hem istenilen şeyi yapmayı üstlenmemek, keyif
li ve hoş bir şey olmalı ! Diyeceğim, şöyle bir defasında 
da iş bölümüne gitmeli insan - sistema anıericano, sa* . 
örneğin, hemen şimdi şu seçkin ve saygıdeğer seyirci 
topluluğuna dilini çıkarmaya ne dersin, ha? Hem de 
öyle yarı buçuk değil, köküne kadar çıkaracaksın?" 

• İt"lyanca : İyi akşamlar! (Ç.N.) 
.,. İtalyanca : Ağzı güzel Hif yapan biri (Ç.N.). 

*0 İtalyanca : Delikanlı (Ç.N.). 
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«Hayır ! »  diye cevapladı delikanlı, içerlemiş. <•Ya

pamam! Terbiyesizlik olur bu ! ıı 

«Ne münasebet !  ıı dedi Cipolla. «Çünkü sen isteyen 

değil, yalnızca 'yapan' kişi olacaksın. Terbiyene sözüm 

yok; ama bana sorarsan, hemen şimdi, ben daha üçe ka 

dar saymaya kalmadan başını sağa döndürüp seyirci

lere dilini çıkaracaksın, hem öyle sandığın gibi az buz 

değil.ıı 

Cipolla, delikanlıya yöneltmişti bakışlarını; karşı

sındakini delip geçen gözleri giderek göz çukurlarının 
daha bir derinliklerine gömülür gibiydi. «Uno ! **»  dedi 

birden ve halkasını kolundan aşağı kaydırıp eliyle kav 

radığı kamçıyı havada şöyle bir sallayıp şaklattı. Bunun 
üzerine, delikanlı, hemen seyircilere döndü yuzunu · 

kendini zorlayarak çıkarabildiği kadar dilini çıkardı, on 
dan fazla da çıkaramayacağı açıkça görülüyordu . Ar· 

dından, yüzünde boş bir ifade, yine eski halini aldı. 

Cipolla, seyircilere göz kırpıp başıyla delikanlıyı gös
terdi; alayla ona öykünerek dilini çıkardı : «Evet işte . . .  

Bendim o ! n  dedi. Ardından seyircileri kendi izlenimle 

riyle baş başa bırakarak yuvarlak masaya yöneldi, için

de belli ki konyak bulunan küçük şişeyi alarak yüksük 
kadehlerden birine konyak doldurdu ve ustalıklı bir di

kişle başına dikti. 

Bizim çocuklar, katıla katıla güldüler buna. Daha 

önce konuşulan sözlerden hiç bir şey anlamamışlardı ; 

ama sahnedeki o acayip adamla seyircilerden biri ara 

sında ansızın öyle komik bir şeyin olup bitmesi, kendi

lerini alabildiğine eğlendirmişti; o akşam sahnede ne

ler görecekleri konusunda pek bir fikirleri olmadığından. 

böyle bir başlangıcı doğrusu nefis bulmuşlardı. Bize ge

lince, birbirimize baktık; ben, Cipolla'nın havada sal -

* İtalyanca : Amerikan sistemi. anlıyor musun! (Ç.N.) 
** İtalyanca : Bir (Ç.N.). 

279 



. 

ladığı kamçısından çıkan sese istemeyerek dudaklarım
la öykündüm. B�ri yandan, salondaki seyirciler, göste
rinin böyle ipe sapa gelmez biçimde başlamasına ne di
yeceklerini bilemiyor ve başta kendi saflarında yer alan 
Giovanetto'nun pervasızlığının daha sonra kendilerine, 
yani seyircilere yönelmesine yol açan nedeni pek kes
tiremiyorlardı. Giovanetto'nun davranışına çocuksu bir 
gözle bakmış, kendisiyle daha fazla ilgilenmeyerek dik
katlerini, yuvarlak masadan taze güç kazanmış olarak 
dönen Cipolla üzerinde toplamışlardı. Cipolla konuşma
sını sürdürdü, tıknefes madensi sesiyle : «Sayın Baylar 
ve Bayanlar ! ıı diye başladı. uGelecek için umut vaat 
eden bu genç dil bilgininin ( «questo linguista di belle 
speranzeıı --- bu söz oyunu gülüşmelere yol açtı salon
da) demin bana vermeye kalktığı ders dolayısıyla beni 
alınmış gördünüz. Ben, biraz bencil bir insanım, bunu 
sineye çekeceksiniz artık! Bana, nezaket ve ağırbaşlılık
tan uzak bir biçimde iyi akşamlar dilenmesinden hoş
lanmam; bunun kabalığa kaçılarak yapılması için ne
den göremiyorum. Bana iyi akşamlar dileyen, kendine 
iyi akşamlar diliyor demektir; ·  çünkü seyircilerin ak· 
�amlarının iyi geçmesi, benim akşamımın iyi geçme
sine bağlıdır; Torre di Venere'deki kızların bu sevdi
ceğiıı (Cipolla, delikanlıyı iğnelemeye bir türlü doyamı· 
yordu) «benim bu akşamımın iyi olduğunu hemen ka
nıtlamak, yani kendi dileğini kendine saklamakla ye
rinde davı:andı. Hani nerdeyse bütün akşamlarımın iyi 
geçtiğini söyleyerek övünebilirim. Arada kötü bir ak
�am da geçirmez değilim hani, ama seyrek olan bir 
şeydir bu. Güç bir mesleğim var; sağlığım derseniz, öy
le pek imrenilecek gibi değil; vücudumdaki ufak bir 

* İtalya'nın Avusturya - Macaristan imparatorluğuna 
25.6.1915'te savaş ilan ederek katıldığı Birinci Dünya Sa
vaşı (Ç.N.). 
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özür, savaşa• katılıp vatanımın büyüklük ve yüceliğine 
katkıda bulunmaktan beni alıkoydu. Yalnızca ruhumun 
ve aklımın gücünden yararlanarak hayatın güçlükleri -
nin üstesinden gelmeye bakıyorum; bu da, kuşkusuz her 
zaman insanın kendi kendisinin üstesinden gelmesi de
mektir; çalışmalarımla okumuş ve kültürlü insanların 
saygıdeğer ilgisini çektiğimi söyleyerek kendi kendime 
komplimanda bulunabilirim. önde gelen basın organla
rı, çalışmamı t?-kdirde kusur etmemiştir; Corriere del
J a  Sera* , haklı olarak beni bir eşi daha dünyaya gel
meyecek biri diye nitelemiştir. Ayrıca, Roma'da düzen
lediğim akşamların birinde seyirciler arasında Duçe'nin 
kardeşini görmek şerefine erdim. Roma gibi göz kamaş
tırıcı ve yüce bir kentte şahsıma karşı gösterilen sem
pati dolayısıyla göz yumulup bağışlanan küçük alışkan
lıklarımdan, Torre di Venere gibi daha az önemli bir 
kentte (zavallı küçük T ırre adına gülüşmeler duyul
du sözün burasında) ne diye vazgeçeceğimi, hatun ki
şilerd.en gördükleri birazr:ık yakınlık nedeniyle bu alış
kanlıklarımın bazı kişilerce eleştirilmesine ne diye kat
lanacağımı bilmiyorum.» Böylece bir kez daha kabak 
Giovanotto'nun ba�ında patlamıştı, çünkü Cipolla onu 
bir donnaiuolo** ve tavuk kümesinde bir horoz gibi gös
termekten bıkıp usanmıyordu ;  bu arada sözü dönüp do... 
!aştırıp ona getirmesine yol açan hınç ve hırçınlık, öz
güven duygusuyla, öte yandan böbürlenme konusu yap
tığı dünya çapındaki başarılarıyla belirgin bir uyum
suzluk içindeydi. Cipolla'nın delikanlıdan bir eğlence 
konusu olarak yararlandığı kuşkusuzdu, her akşam se
yirciler arasından böyle birini ele geçirerek onu ilgili 

* İtalyanca : Sözcük anlamı : Akşam Postasi; Milano'da ya
yınlanıp çok okunan tutucu doğrultuda günlük gaze
te (Ç.N.). 

** İtalyanca : Dcnjuan (Ç.N.). 
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amaç için kullanmaya alışmışa benziyordu. Ne var ki, 
Cipolla'nın iğneleyici sözlerinde gerçek bir kin ve dü§
manlığın varlığı da sezilmiyor değildi; bunun insani açı
dan ne anlama geldiğini görmek için, kendisiyle deli
kanlının vücut yapılarına bir göz atmak yeter, çarpık 
vücutlu Cipolla'nın delikanlıyı kadınlardan yana şans
lı biri görüp ikide bir bunu ima etmesini düşünmeye 
gerek kalmazdı. 

Cipolla : «Şimdi gösterimize başlamadan önce, izin 
verirseniz biraz rahatlayayımıı , diye ekledi. 

Ardından üzerindekileri soyunmak için portmanto
ya yöneldi. 

O anda yakm.ımızdan birinin : «Parla benissimo*» .  
dediğini işittik. Cipolla henüz ortaya bir şey koymamış
ken, tek başına konuşması başarı olarak değerlendiril
miş, sözleriyle seyircileri etkilemesini bilmişti. Güney
lilerde konuşma, yaşam sevincinin bir parçasıdır; top
lumsal açıdan konuşmaya verilen değer öylesine bü
yüktür ki, bu kadarı kuzeylilere yabancıdır. Anadilin o 
bağlayıcı ulusal gücü güneylilerde örnek derecede itibar· 
görür, biçim ve ses kurallarına gösterilen özendeki haz 
dolu saygı da yine örnek düzeydedir. Zevkle konuşulur, 
konuşmalar zevkle dinlenir, yargılara varılır dinlenir
ken. Çünkü bir kimsenin konuşma biçimine, o kişinin 
seviyesini belirlemede ölçüt diye bakılır; konuşmada 
savsaklık ve acemilik hor görülüp aşa.ğılanır, kıvraklık 
ve ustalık ise insanı saygın biri yapar ; bu yüzden, kar
şısındakileri etkilemek isteyen sıradan insanlar bile ko
nuşurken seçkin cümlelere başvurur, özenle kurup ça
tar onları. Hiç değilse bu bakımdan, Cipolla, açıkça kü
çük dağları ben yarattın: diyen biriydi; ama İtalyanla
rın ahlak ve estetik kurallaından oluşan o kendine özgü 

* İtalyanca : Çok güzel konuşuyor (Ç.N.). 
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değer yargısına başvurarak ((simpatico*ıı diye nitelendi
receği insanlardan değildi asla. 

Cipolla ipek şapkasını, şalını ve pelerinini çıkardık
tan sonra, ceketinin orasını burasını çekip çekiştirerek. 
gömleğinin iri düğmeli manşetlerini yenlerinden çekip 
ortaya çıkararak, belindeki sihirbaz kuşağına çeki dü
zen vererek yeniden dönüp sahnenin önüne geldi. Saç
larının çirkin bir görünümü vardı, tepesi nerdeyse daz
laktı, siyaha boyanmış bir tutam seyrek saç olduğu ye
re yapıştırılmış gibi tepeden alna doğru uzanıyordu; 
aynı şekilde siyaha boyanmış şakaklardaki saçlar ise 
yandan alınarak göz uçlarına kadar getirilmişti. Bir sirk 
müdürünün modası geçmış saç tuvaletinden kalır yeri 
yoktu adeta, kısaca gülünçtü, ama Cipolla'nın o eksan
trik kişilik üslubuna uygun düşüyor ve öylesine bir ken
dine güvenle ' başta tanışıyordu ki, komikliğinin seyir
ciler üzerindeki tepkisi kAndini açığa vuramıyor, sesini 
duyurmadan kalıyordu. Kendisinin daha önce davrana
rak sözünü ettiği vücudundaki «küçük özür» , her ne 
kadar tümüyle değilse de, şimdi açık seçik görülebili
yordu : Böylesi özürlerde hep olduğu gibi, göğüs kafesi 
fazlasıyla yukarıdaydı, ama sırttaki can sıkıcı nesne alı
şılmış yerde, iki omuz arasında değil, daha aşağılarda 
bir çeşit kalça �e popo kamburu olarak yer alıyor, yü
rüyüşü engellemiyorsa da onu grotesk bir görünümle 
donatıyor, her adımda bu yürüyüşe tuhaf bir genişlik 
ve yayvanlık kazandırıyordu. Daha önceden sözünün 
edilmesiyle vücuttaki özür sivriliğini yitirmiş, bu özür 
karşısında uygarca bir incelik duygusunun salondaki 
seyircilerde uyanmasını sağlamı�tı. 

((İşte emrinizdeyim şimdi» , dedi Cipolla. «Sizin de 
hayır demeyeceğinizi düı�ünerek, gösteriye birkaç arit-

* İtalyanca : Sempatik insan. (Ç.N.) 
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metik eıksersiziyle başlamak istiyorum.» 
Bu sözler üzerine adamın yanlış sularda seyrettiği

ne ilişkin bir kuşku seyircilerde uyanır gibi olmuştu ; 
gelgelelim, hangi sularda seyretmesinin gerektiğinin de 
pek bilindiği söylenemezdi. Bizim küçükler he.sabına 
üzülmeye başlamıştım; ne var ki, onlar şu an seyirci
ler arasında bulunmaktan kısaca mutluydular. 

Cipolla'nın sergilediği sayı oyunu, basit olduğu ka
dar püf noktalarıyla şaşırtıcıydı. Cipolla, ilkin bir yap
rak kağıt alıp bir raptiyeyle kara tahtanın sağ üst kö
şesine tutturdu ve kağıdın ucunu yukarı kaldırıp tah
tanın üzerine tebeşirle bir şeyler çiziktirdi. Bir yandan 
da habire konuşuyor, konuşmalarıyla kendilerine eşlik 
edip destekleyerek gösterilerini kuruluk ve yavanlıktan 
korumaya çalışıyor, bu arada boşboğazlık konusu ya
pacağı nesneler bulmakta bir an bile sıkıntıya düşme
yen cerbezeli biri olduğunu ortaya koyuyordu. Daha 
önce balıkçı delikanlıyla o acayip ağız dalaşına başvu
rarak arada bir köprü kurduktan sonra, sahneyle sey}r
ci salonu arasındaki uçurumu kapatma çabasını hiç 
vakit kaybetmeden sürdürmesi, seyircilerin temsilcisi 
olarak bazı kişileri sahneye getirtmesi, beri yandan ko
nuklarıyla şahsen ilişki kurmak üzere ahşap merdiven
den bizzat salona inmesi, Cipolla'nın çalışma üslubu 
içinde yer alan davranış biçimleriydi ve bizim çocuk
ların pek hoşuna gitmişti. Bu arada onun seyirciler ara
sından bazı kişilerle yine hemen tartışmaya girmesinin, 
ilgili tartışmalar sırasında çok ciddi ve içerlemiş bir ta
vır takınmasına karşın, güttüğü amaç ve çalışma yön
temiyle ne ölçüde bağdaştığını bilmiyorum. Ama se
yirciler, en azından seyirciler arasındaki halktan kişiler, 
Cipolla'nın bu davranışının da gösterinin bir parçası sa
yılması gerektiği görüşündeydi. 

Cipolla, üzerine kağıdı kapayarak tahtaya çiziktir-
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diklerini gizledikten sonra, seyirciler arasından iki kişi
nin sahneye gelerek yapılacak hesap işleminde kendi
sine yardımcı olmasını istedi. Söylediğine göre, bir güç
lüğü yoktu işin, hesap kitaba pek akıl erdiremeyenler 
bile kolaylıkla üstesinden gelebilirdi. Böyle mmanlar
da hep görüldüğü gibi, seyircilerden kimse çıkıp ben 
geleyim demedi, Cipolla da, aynı isteği salondaki seyir
cilerin kibar kesimine yönelerek onları rahatsız etmek
ten kaçmıyordu. Halktan kişilerden ayrılmayarak sa
lonun arka kısmında ayakta dikilen iri yarı, güçlü kuv
vetli iki delikanlıya döndü, onları sahneye davet etti, 
cesaretlendirici sözler söyledi kendilerine, elleri kollan 
bağlı durup alık alık bakarak salondaki seyirci toplulu
ğuna bir lütufta bulunmaya yanaşmamalarını hoş kar
şılamadığını belirtti ve gerçekten delikanlıları bu söz
lerle harekete geçirdi. İki delikanlı, paldır küldür adım
larla ortadaki aralıktan yürüyüp salonun ön tarafına 
gelerek merdivenden çıktılar ve arkadaşlarının bravo 
sesleri arasında salakça sırıtarak kara tahtanın önüne 
gelip dikildiler. Cipolla, önce bir, iki şakalaştı kendile
riyle, kollarının ve bacaklarının sağlam görünümünden 
övgüyle söz açtı, ellerinin iriliğini övüp seyircilere ken
dilerinden beklenen hizmeti sunmak için bunların bi
çilmiş kaftan olduklarını belirtti ve birinin elne te
beşiri tutuşturup kendisine söylenecek sayılan tahtaya 
yazması talimatını verdi. Ne var ki, delikanlı yazma 
bilmediğini açıkladı. Cipolla da, hoyrat bir sesle : «Non 
so seri vere ! *» diye çıkıştı. Bunun üzerine, delikanlının 
arkadaşı : «Ben de bilmiyorum», diye atıldı oradan. 

Doğru mu söylemişler, yoksa Cipolla ile dalga mı 
geçmek istemişlerdi, Allah bilirdi artık. Ama kesin bir 
şey varsa, Cipolla, delikanlıların salonda uyandırdığı 

* İtalyanca : �azmasını bilmiyormuş (Ç.N.). 
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neşe havasını paylaşmaktan çok uzaktı. Aşağı'ianmış, 
gülünç duruma sokulmuştu. Bacak bacak üstüne atmış, 
sahnenin ortasında bir hasır iskemlede oturuyor> ce
bindeki paketten yine uzun bir sigara çıkarmış içiyor
du; iki hödük delikanlı paldır kültür sahneye çıkarken, 
kendisi gidip bir kadehçik konyak atarak dönmüştü. 
Dolayısıyla, öyle görülüyor ki, büyük bir hazla tüttürü
yordu sigarayı. Derin derin içine çektiği dumanı eski
si gibi dişlerinin arasından dışarı savuruyor, bir yan
dan da ayağını sallıyordu. Çirkin bir olay karşısında 
kendisini ve onurunu kollayan bir adam gibi, içinde 
güçlü bir yadsıma duygusu, neşe içindeki o kepaze iki 
delikanlının yanıbaşından ve hatta seyircilerin üzerin
den boşluğa dikmişti gözlerini. 

«Rezalet» , diye söylendi nihayet, soğuk ve öfkeli bir 
tonla. «Buyrun, yerinize dönebilirsiniz! Büyüklüğü, ce
halet ve karanlığa yer bırakmayan İtalya'da herkes bi
lir yazmasını. Bu uluslararası seyirci topluluğunun ku
lakları önünde İtalya'ya karşı böyle bir suçlamayı dile 
getirerek yalnız kendinizi değil, aynı zamanda hüküme
ti ve ülkeyi dedikodulara konu yapmak, çirkin bir şaka 
doğrusu ! Torre di Venere temel bilgiler konusundaki 
kara cahilliğin gerçekten kaçıp gizlendiği en son vata11 
köşesi ise, taşıdığı önemin pek çok bakımdan Roma'yla 
boy ölçüşemeyeceğini aslında bi.lmem gereken bu yeri 
gösterilerime sahne olarak seçtiğim için ne kadar ha
yıflansam azdır.» 

Derken Nubya'lı saçları* ve omuza atılmış ceketiy
le deminki delikanlı atılıp sözünü kesti Cipolla'nın; sal
dırganlık hevesi ancak geçici süre kendisini terketmiş
ti anlaşılan ve şimdi doğup büyüdüğü kenti savunan 
bir şövalye gibi başını dimdik kaldırmış, öne çıkmıştı. 

* Kuzey Afrika'da yaşayan Nubya'lılannki gibi dikine saç
lar (Ç.N.). 

286 



«Yeter artık!»  diye yü:kselli sesini. «Yeter Torre'yle 
eğlenip alay ettiğiniz! Bizler hepimiz bu kentin hemşe
rileriyiz, kentimizin yabancılar önünde aşağılanmasına 
izin vermeyiz. Sahnedeki o iki kişi de bizim dostları
mızdır. Okuyup yazmış bilgili kimseler değillerdir ama, 
salonda bulunup kendileri kurmadıkları Roma kentiyle 
övünen bazılarından belki daha dürüsttürler.» 
Doğrusu diyecek yoktu bu sözlere. Böyle konuşan deli
kanlı gerçekten de hazırcevap biriydi. Her ne kadar asıl 
gösterinin başlamasını geciktiriyorsa da, bu çeşit dra
matik olaylar insanı eğlendiriyordu. Bir söz düellosuna. 
kulak misafiri olmanın her zaman çekici bir yanı var
dır. Kimi insanlar keyif duyar bundan, komşusunun ba
şına gelecek felft.kete içten içe sevinir, kendilerinin felft.
ketin içinde olmayışlarının tadını çıkarırlar; kimileri 
de vardır, böyle bir durumda sıkıntı basar içlerini, te-
18.şa kapılırlar. Doğrusu o zaman olup bitenlerin danı
şıklı döğüşten başka şey sa.yılmayacağı, gerek okuyup 
yazma bilmeyen iki delikanlının, gerek ceketi omuzun
daki Giovanotto'nun sergileyeceği gösteri için sihirbaz 
Cipolla'ya biraz yardım ettiği yolunda içimde bir kuş
ku uyanmasına karşın, bu gibilerini de anlamıyor de
ğildim. Bizim çocuklar zevkten bayılarak; konuşulanla
ra kulak veriyordu. Söylenenlerden bir şey anlamıyor, 
ama sM.cüklerdeki vurgulama onları heyecandan soluk
suz bırakıyordu. İşte böyleydi sihirli, büyülü akşam. en 
azından İtalyan ak�amı! Çocuklar için harikul8.de bir 
akşam olduğı.ı kuş!tusuzdu. 

Cipolla ayağa kalkmış ve kalçadan attığı iki adım
la ramp ışığına gelip durmuştu. 

' 

«Bak sen! »  dedi kızgın bir içtenlikle. «Eski bir ta
nıdık bu ! Yüreği dilinin ucunda bir delikanlı ! »  (Bunu 
söylerken «sulla linguaccia» deyimini kullanmıştı ki, 
deyim paslı dil anlamına da geliyordu ve salonda hayli 
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gülüşmeye yol açtı.) Ardından iki delikanlıya dönerek: 
«Buyrun, siz gidin yerinize! »  dedi. «Size artık ihtiyacım 
kalmadı; şimdi şu centilmenle, can questo torregiano di 
Venere, Venüs kulesinin bu bekçisiyle, gözlerini dört 
açıp kuleyi beklemesine karşılık tatlı teşekkürler işit
meyi arzulayan bu delikanlıyla görülecek bir hesabım 
var.» 

«Ah, non scherzamo! Bırakalım latifeyi, ciddi ko
nuşalım! »  diye bağırdı delikanlı. Gözleri şimşek şim
şekti, sanki ceketini kaldınp atarak Cipolla ile doğru
dan kozunu paylaşmak ister gibi bir hareket yaptı. 

Ama Cipolla, pek üzerinde durmadı bunun. Birbiri
mizi kaygılı gözlerle süzen bizlerden farklı olarak, Ci
polla'nın karşısında kendi yurttaşlarından biri vardı, 
ayaklarınln altında kendi vatanının topraklan bulu
nuyordu. Soğukkanlılığını yitirmedi, delikanlının karşı
sında kesinlikle üstün bir pozisyonda dikiliyordu. Salo
nun yan tarafında bir dövüş horozu gibi ortaya çıkan 
delikanlıya gülümseyerek başını sallayıp gözlerini se
yircilere çevirdi; yalnızca rakibin yaşam biçimindeki 
basitliği açığa vuran bir dövüş hevesine kendisi gibi 
gülümseyerek tanık olmaya davet etti onlan. Der
ken yine tuhaf bir şey oldu, Cipolla'nın üstünlüğünü 
korkunç bir görünümle donattı, Cipolla ile delikanlı ara
sındaki savaşçıl sahneyi yüz kızartıcı ve akıl almaz bir 
maskaralığa bürüdü? 

Cipolla, delikanlıya biraz daha yaklaştı; bu arada 
acayip bir biçimde onun gözlerinin içine bakıyordu. Hat
ta solumuzdaki sahneye çıkan merdivenin basamakla
rını.biraz aşağı inerek kavgacı delikanlının hemen önün
de, onun biraz yukarısında dikilmeye başladı. Kamçı, 
kolunda asılıydı. 

ııŞaka . yapmaya istekli değilim» , dedi. cıBu da an
laşılmayacak bir şey değil, çünkü sağlığının yerinde ol · 
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madığını herkes görüyor. Bir kez pek de temiz dene
meyecek dilin, sindirim sisteminde ansızın patlak ver · 
miş bir rahatsızlığın varlığını kanıtlıyor. Kendini senirı 
gibi keyifsiz hisseden bir kimsenin akşam kalkıp asla 
böyle bir gösteriye gelmemesi gerekirdi ve çok iyi bi · 

liyorum ki, sen de buraya gelmeden önce duraksadın 
ilkin, acaba karnıma bir kompres uygulayıp yatağa gir
sem mi diye düşündün. Bugün öğleden sonra o korkun ç 
derecede asitli beyaz şaraptan içecek ne vardı sanki ! Ta
bii, şimdi bu sancıları çekmen şaşılacak şey değil. Utan
masan kıvranıp duracaksın burada. Ama hiç sıkılma, 
kıvranmana bak ! Bağırsaklarındaki bu krampa kendi 
ni bırakman, seni biraz rahatıatacaktır.ıı 

Cipolla, karşısındakini serinkanlılıkla ikna etmeye 
çalışıp sıcak bir ilgiyle konuşurken, delikanlının gözle
rinin içine daldırdığı gözleri gözyaşı keselerinin üstünde 
bir yandan soluk bir renk alıyor, beri yandan yakıcı 
bir nitelik kazanıyordu. Doğrusu pek acayip gözlerd i 
bunlar; delikanlının, gözlerini Cipolla'nın gözlerinden 
çözüp alamayışının nedeninin yalnız erkeklik gururu ol
madığı anlaşılıyordu. Ayrıca, bronzlaşmış yüzündeki 
o büyüklenmeden de eser kalmamıştı. Ağzı açık, CipoJ . 
la' ya bakıyor ve ağız bu açıklığı içinde şaşkın ve acına -
cak biçimde gülümsüyordu. 

<<Durma, haydi kıvran ! »  diye tekrarladı Cipolla. 
<<Senin için yapacak başka ne var? İnsanın böyle san 
cısı olursa, kıvranmadan edemez. Yalnızca biri öyle yap
manı salık veriyor diye, kıvranmak gibi doğal bir ref
leks hareketinden kendini alıkoymaya kalkmazsın sanı . 
nrrı.» 

Delikanlı, dirsekten aşağısıyla yavaş yavaş kaldırdı · 
ğı kollarım karnının üzerine bastırıp kavuştururken 
vücudunu eğdi, yandan bir dönüşle öne abandı, bükül 
dü beli, ayaklarının konumunu değiştirdi, dizleri bir · 
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birine bakar durumda yere diz çöktü, sonunda burku
lup incinmelerin ac:ı,lı tablolarında karşılaşıldığı gibi ye
re çömdü. Delikanlıyı birkaç sa.niye bu durumda bıra
kan Cipolla, derken elindeki kamçıyı şöyle bir salladı. 
ardından geniş adımlarla yuvarlak masaya varıp bir 
kadehçik konyak doldurarak tepesine dikti. 

Arkamızda bir bayanın : «il boit beaucoup! *» dedi· 
ğini işittik. Bayanın dikkatini çeken şeyin hepsi bu ka
darcık mıydı? Seyircilerin olup bitenlerin ne ölçüde far
kına vardığı pek anlaşılamıyordu. Delikanlı yeniden 
doğrulup ayağa kalkmıştı; sanki başına neler geldi· 
ğini pek bilmezmiş gibi biraz şaşırmış, gülümsüyordu. 
Seyirciler, numarayı ilgiyle izlemiş ve bitiminde hem : 
ııBravo Cipolla ! »  hem de : ııBravo Giovanotto! »  diye ba
ğırarak alkışlamaya koyulmuşlardı. Belli ki tartışma
nın sonunu delikanlının yenilgisi diye görmemişler, iç
ler acısı bir rolü övülecek kadar ustalıklı oynayan bir 
oyuncu gibi onu cesaretlendirip şevke getiriyorlardı. 
Gerçekten de Giovanotto'nun karın ağrılarından kıvra
nışı, enikonu çok şey anlatıyordu; somutluğu açısından 
adeta galerideki seyircilere göre ayarlanmıştı ve oyun
culuk bakımından bir başarıydı. Ama salondakilerin 
davranışının ne ölçüde güneylilerde bize göre daha ge
lişmiş incelik duygusundan kaynaklandığını, ne ölçü
de sergilenen olayı gerçekten anlayıp kavramanın ürü
nü sayılacağını kesinlikle söyleyemeyeceğim. 

Konyakla güçlenen Cipolla, yeni bir sigara ateşle
mişti. Sayı oyununa yeniden dönebilirdi. Salonun arka 
sıralarında oturanların içinden, dikte edilecek sayıları 
tahtaya yazmaya gönüllü birini bulmak zorluk doğur
madı. Bizim de tanıdığımız biriydi bu; salonda pek çok 
3.şina yüzün varlığı, gösteriyi bir aile toplantısı hava-

"' Fransızca : Çek içiycr! (Ç.N.). 
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sıyla donatıyordu. İilgili kişi, ana caddecieki bakkal ve 
manav karışımı bir dükkanda çalışıyordu, bu dükkan· 
dan yaptığımız alışverişlerde birçok kez bize hizmet et
mişti. &naftan kişilere özgü bir beceriyle tebeşiri kul· 
!anıyor, sahneden bizim bulunduğumuz salona in 
miş Cipolla ise o çarpık yürüyüşüyle seyirciler ara· 
sında dolaşarak, herkesin canı istediği gibi kafadan at
tığı sayılan topluyor, bunları ilgili kişilerin adeta du
daklarından okuyup sahnedeki delikanlıya iletiyor, de
likanlı da kendisine aktarılan sayıları alt alta sıralıyor· 
du. Bu arada her şey, karşılıklı bir anlaşma havası için
de gerçekleşen bir eğlenceye, bir şakaya, asıl konudan 
sapma gösteren söyleşilere göre ayarlanmıştı. Sihirbaz 
Cipolla'nın, seyirciler arasında ülkedeki sayı dilinin için· 
den çıkamayan yabancılara rastlamaması olacak gibi 
değildi; Cipolla, gayet kibar davranarak bu kişilerle il
gileniyor, nazik gülüşmelerle olayı izleyen yurttaşları
nı, yabancıların İngilizce ve Fransızca olarak ağızların· 
dan çıkan sayıları İtalyanca'ya çevirmeye zorlayarak 
güç duruma sokuyordu. Seyircilerden kimi, İtalyan ta. 
rihinde önemli yılları anlatan sayılar söylüyordu. Ci
polla hemen ilgili sayılara el atıyor, seyirciler arasında 
ilerlerken söylenen sayılardan yola koyularak yurtse
verlik taşan konuşmalarda bulunuyordu. Bir ara seyir
ciler arasından biri : «Zero! )> diye seslendi. Cipolla, ap
tal yerine konmaya çalışıldığı her zaman olduğu gibi. 
bu kez de fena halde bozuldu, omuzlarının üzerinden 
başım çevirip bakarak bunun iki haneliden küçük bir 
sayı olduğu cevabını verdi. Derken bir başka muzip 
seyirci : «Sıfır, sıfır! ıı  diye atıldı oradan ve doğal nes
neleri konu alan muzipliklerin güneyliler üzerinde sağ
ladığı kesin başarıyı elde ederek salonda gülüşmelere 
yol açtı. Ne var ki, Cipolla kendisine bir paye vererek 
hayır ! der gibi bir poz takındı; oysa ilgili muzipliği 
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doğrudan kendisi davet etmişti; yine de omuzunu silke
rek söylenen sayıyı tahtanın başında dikilen delikanlıya 
dikte ettirip kayda geçirtti. 

Değişik uzunlukta yaklaşık on beş sayı tahtaya ya
zılınca, Cipolla bunların bir toplama işleminden geçi
rilmesini istedi. Hesapta uzman kişiler, işlemi yazıya 
başvurmaksızın kafadan yapabilirdi isterse, ama arzu 
edenler kalem ve defterden medet ummakta özgürdü. 
Salondakiler sayıları toplamaya uğraşırken, Cipolla is
kemlesinde oturuyor, özürlü insanların kendini beğen
miş şımarıklığıyla yüzünü gözünü çarpıtarak sigarası
nı tüttürüyordu. Beş haneli toplam sayı, hemencecik 
bulunup çıkarılmıştı. Seyircilerden biri, Cipolla'ya ses
lenerek elde edilen sonucu bildirdi, bir diğeri de onay
ladı bunu ; üçüncü bir seyircinin bulduğu sayı ise biraz 
farklıydı, ama bir dördüncüsününki ilk iki kişininkine 
uyuyordu. Cipolla doğrulup kalktı, ceketinin üzerine dö
külmüş birazcık sigara külünü eliyle itip uzaklaştırdı, 
tahtanın sağ yukarı ucundaki kağıdı kaldırdı ve daha 
önce kendisinin oraya çiziktirdiği toplam sayıyı seyir
cilere gösterdi. Bir mil yon civarındaki doğru yekıln, 
hanidir kağıdın altında durup durmaktaydı. Cipolla, da
ha işin başında yekfuıu yazmıştı oraya. 

Seyircilerdeki şaşkınlık, alkış üzerine alkış ! Çocuk
lar büyülenmişti adeta. Adam bunu nasıl becermişti, 
bilmek istiyorlardı. Yapılanın bir oyun olduğunu, nasıl 
yapıldığının kolay kolay anlaşılamayacağını, nihayet 
bir sihirbaz karşısında bulunduklarını kendilerine açık
lamaya çalıştık. Bir sihirbazın gece gösterisi ne demekti, 
kavramışlardı artık. İlkin karın ağrılarına yakalanan o 
balıkçı delikanlı, şimdi de tahtada daha önceden hazır 
duran toplam sayı. Şahaneydi doğrusu; gözleri uyku
suzluktan . kızarmış, saat de neredeyse on buçuğu bul
muş olmasına karşın, çocukları salondan çıkarıp eve gö-
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türmekte pek güçlük çekeceğimizi anlıyor ve tasalanı

yorduk. Ağlayıp sızlayacakları kuşkusuzdu. Ama bu 
kambur adamın yaptığı işin de hiç değilse el becerisi 
bakımından sihirbazlıkla ilgisi olmadığı ve çocuklara hi
tap eder bir yanı bulunmadığı açıktı. Bu konuda seyir
ciler ne düşünüyordu, yine bilemeyeceğim;· toplanacak 
sayıları herkesin «özgürce seçebileceğin işinde besbelli 
§Üpheyi davet eden bir taraf vardı; kendilerinden bir sa 
yı söylemesi istenenler, bu sayıyı kafalarından çıkarıp 
söylemiş olabilirdi kuşkusuz; genel olarak ilgili kişileri 
Cipolla'nın seçtiği ve tahtaya yazdığı sonucu elde et 
mesini sağlayacak sayıların da kendisi tarafından belir
lendiği ortadaydı. Yine de hesap işindeki keskin ze
kasına hayran kalmamak elde değildi; gelgelelim, işin 
öbür yanı, hayranlık konusu olamayacak kadar seyirci
lerden gizli tutuluyor, buna da bir vatanseverlik pozu 
ve çabuk kırılıp gücenirlik huyu gelip ekleniyordu : 
Cipolla'nın yurttaşları bütün bunlardan tedirginlik duy
mayabilir, şaka ve latifelP,re istekli davranabilirdi : ama 
dışarıdan gelen bir kimseyi ooyle bir karışım karşısın
da hafakanlar basıyordu. 

Beri yandan, bizzat Cipolla, kafası çalışan kimsele
rin, hünerlerinin üstün niteliğinden kuşku duymama
sına çaba harcıyor, ama bunun için ağzından bir isim 
ya da bir terim çıkmıyordu. İlgili konuya değinmiyor 
değildi kuşkusuz, çünkü durmadan konuşuyor, ama ke
sinlikten uzak, iddialı ve reklam havası taşıyan deyim
lerle yapıyordu bunu. Bir kez izlemekte olduğu deney
sel yolda belli bir süre daha ilerledi, sayıların top
lanmasında daha başka işlemlere başvurarak hesapla
mayı olduğundan karmaşık duruma soktu, sonra da bu
nun nasıl yapıldığını göstermek üzere işi alabildiğine 
basite indirgemeye kalktı. Kendisinin önceden kağıdın 
altına sırladığı sayıları seyircileer buldurtup söyletiyor, 
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ounda da her zaman ·başarı sağlıyordu. Seyircilerden 
biri aslında bir başka toplam sayıyı söylemek üzere ol
duğunu, ama o anda Cipolla'nın kamçısının gözlerinin 
önünde şakladığını ve bunun üzerine tahtada yazılı sa
yıyı ağzından kaçırdığını itiraf etti. Cipolla da, omuz
larıyla sarsıla sarsıla güldü. Kendisinin tahtaya 
yazdığı sayıları bulmalarını istediği kimselerin dehası
na sOOde hayran kaldığını belirtti; ama onun bu komp
limanlarında alaylı ve aşağılayan bir taraf vardı; gü
lümsemelerine ve seyircilerin alkışlarından qirazını sa
hiplenecek olmalarına karşın, denek diye seçilenlerin 
ilgili komplimanları yine de hoş karşıladığını sanmı
yorum. Ayrıca, Cipolla'nın seyirciler tarafından sevildi
ği gibi bir izlenim bende uyanmış değildi; kendisine 
antipati duyulduğu ve kafa tutarcasına davranlıdığı 
sezilmekteydi daha çok; ama ilgili duygulan dizginle
yerı nezaket duygusu bir yana, Cipolla'nın becerisi ve 
güçlü özgüven duygusu da seyircilerin üzerinde asla et
kisiz kalmıyor, sanırım kamçı da onlardaki başkaldırı
nın kendini açığa vurmasını önlemede üzerine düşeni 
yapıyordu. 

Derken Cipolla, sayı oyunundan iskambil oyununa 
geçti. Cebinden iki deste kağıt çıkardı; anımsadığım 

kadar, bu iskambil kağıtlarıyla sergilediği asıl ve örnek 
numara şuydu : Destelerin birinden kimseye belli et
meksizin üç kart seçip alarak bunları redingotunun iç 
cebine saklıyor, ardından denek görevini üstlenen ki
şiye öbür desteyi uzatıp daha önce gizlediği kartların 
�!erini destenin içinde çektiriyordu. Çekilen üç kartın 
üçünün bazan birbirini tutmadığı oluyor, bunlardan an
cak ikisi birbirine uyuyordu. Ama denemelerin pek ço
ğunda, Cipolla, sakladığı üç kartı seyircilere göstererek 
kendisini bir zafer sarhoşluğuna kaptırıyor, iyi kötü 
sahip olduğu yetenekleri takdire yönelik alkışlar için 
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seyircilere hafif yollu teşekkürde bulunuyordu. Mağrur 
yüz hatlarıyla en ön sırada sağımıma oturan bir genç. 
bir İtalyan ortaya çıkarak kartları kendi istediği gibi 
çekeceğini, bu konuda dışarıdan her türlü etkilemeye 
karşı bilinçli karşı koyacağını açıkladı. Bu durumda, 
Sayın Cipolla, işin nasıl sonuçlanacağını düşünüyorlar
dı acaba? - Cipolla, bu genç kişiye : «Böyle davran
makla işimi biraz güçleştirmiş olacaksınızı> , diye cevap 
verdi. «Sizin karşı durmanız, sonucu hiç bir şekilde 
değiştirmeyecek. ÖZgürlük denen şey var, irade de var, 
ama özgür irade, hayır ! Çünkü kendi özgürlüğünü 
amaçlayan bir irade, kendini bir boşluk karşısında bu
lur. Kartları çekmekte ya. da çekmemekte özgürsünüz. 
Ama bir kez de çektiniz mi, çekmeniz istendiği gibi çe
kersiniz. Tersini yapmakta ne kadar diretirseniz, arzu 
etmediğiniz sonucun ortaya çıkması o kadar kesinle
şir.» 

Sulan bulandırmak ve herkesin aklını karıştırmak 
için, Cipolla, söyleyeceği sözleri bundan iyi seçemezdi .  
Asi İtalyan genç, ilgili sözler karşısında işe koyulma
dan asabi bir duraksama geçirdi. Ardından bir kart çek
ti uzatılan desteden ve çektiği kartın Cipolla'nın redin -
gotunun cebinde gizlediği kartlar arasında bulunup 
bulunmadığını hemen anlamak istedi. Cipolla şaşırmış : 
((Ama nasıl olur ! »  dedi. (<Neden öyle yarım iş yapıyor 
sunuz?» Gelgelelim, dikbaşlı genç ayak direyince. si
hirbaz Cipolla : ((E servito* ı> , dedi alışılmamış bir yal 
taklanma tonuyla; cebi�deki ü� kartın üçünü de çı
karıp elinde bir yelpaze biçiminde tutarak kendisi bak 
madan seyircilere göster di. Soldaki, asi gencin çektiği 
kartın aynıydı. 

Özgürlük savaşçısı delikanh, salondakilerin alkış-

* İtalyanca : Emrinizdeyim! (Ç.N.). 
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ları arasında, içerlemiş,_ yerine oturdu. Cipolla'nın do
ğuştan kendisinde varolan yetenekleri, mekanik oyun
lar ve el çabukluğu numaralarıyla ne ölçüde destekle
diğini Allah bilirdi. Bö�. le ikili bir dayanışma söz ko
nusu olsa bile, salondakilerin sınırsız ilgisinin, eşsiz 
bir gösterinin tadının çıkarılmasında ve kimsenin yad
sıyamayacağı bir ustalığın takdirinde birleştiği kuşku
suzdu . « Lavore bene ! *n demen çevremizde sağda sol
d a  böyle konuşulduğunu işitiyorduk: ki, bu da taraf tut
mayan bir adalet anlayı13ının, antipati ve suskun baş
kaldırı duygusu üzerindeki zaferini gösteriyordu. 

Bir bütünlüğü içermese de, bu özelli.ğiyle daha da 
etkileyici son başarılı denemeden sonra, Cipolla, yeni
den bir kadeh konyak atarak güçlenmişti. Doğrusu 
« fazla içiyordu» ,  buna rla tanık olmak hoş bir şey de 
ğildi .  Ama içki ve sigar;tya duyduğu gereksinimin ne
deni, besbelli güç ve enerjisini ayakta tutmak ve taze
lemekti; bu enerjinin, seyircilerin pek çok bakımdan 
güçlü beklentisine cevap verecek düzeyde olmasının zo
runluğunu kendi ağzıyla belirtmişti. Gerçekten de ba
zan kötülemiş, avurtları çökmüş ve yıkılmış görünü
yordu. Bir kadehçik konyak onu yine eski durumuna 
getiriyor, içine çektiği sigara dumanı ciğerlerinden boz
tulanık fışkırıp yeniden ağzından çıkarken, konuşma
sı canlılık kazanıp küstah bir havaya bürünüyordu. 
Kesinlikle şunu biliyorum ki, sonradan Cipolla iskam
bil numaralarını bırakmış, insan doğasının mantıkla 
bağdaşmayan ya da mantık sınırlarını aşan yetenekle
rine, sezgiye 

"
ve manyetik aktarıma, kısaca vahiy dedi

ğimiz şeyin bir alt kademesine geçerek topluca oyna
nan oyunlara el atmıştı. Ne var ki, bu alanda sergi
lediği hünerlerin izlediği sırayı tastamam söyleyeme
yeceğim. Hem, ilgili numaralardan söz açarak sizleri 

* tt.:ılyanca : İyi çalışıyor! (Ç.N.) 
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sıkmayı istemem; herkes bilir bunları, herkes bunlar
dan birine, diyelim bir yere saklanmış nesnelerin ara
nıp bulunmasına, istenilen talimatın gizli yollardan bir 
kişiden bir ötekine aktarılarak böyle karmaşık bir 
eylemin körü körüne yerine getirilişine tanık olmuş
tur. Ayrıca, herkes, merakla ve küçümseyerek başını 
sallayıp okültizm kapsamına giren olayların karanlık, 
kirli ve içinden çıkılmaz dünyasına şöyle bir göz atma 
fırsatım ele geçirmiştir. Öyle bir okültizm ki, her za
man göz boyama ve kandırmacalarla sinir bozucu bir 
dayanışma içinde bulunuyor, ama ilgili durum, o ne
tameli karışımın içerdi�i öbür öğelerin gerçeklik ve 
saflığına gölge düşürmüyordu. Şunu söyleyeyim ki, Ci
polla gibi birinin karanlık oyunun yöneticisi ve baş 
aktörü olması da, oyunun değişik öğelerinin birbirini 
pekiştirmesini sağlıyor, her bakımdan seyircilerde uya
nacak izlenime daha bir derinlik kazandırıyordu. Ci
polla, sırtı seyircilere dönük, sahnenin gerisinde otur
muş sigarasını tüttürürken, seyirci salonunda kendisi
nin sonradan uymakla yükümlü bulunduğu kararlar 
alınıyordu. Gizlendiği yerden bulup çıkaracağı nesne
nin saklanma işi tamamlanınca, kalkıp önceden belir
lenmiş bir davranışı sergilemeye koyuldu. Tipik bir dav
ranıştı bu; bazan ansızın ileri atılıyor, bazan durup ku
lak kabartarak göz kararlamasına hareket ediyor, yan
lış yere yöneliyor bazan, derken birden içine doğan bir 
esinle yön değiştirip hat asını düzeltiyor, bunu da ba
şım geriye atıp elini ileriye uzatarak salonda çizdiği zik
zaklarla seyircilerin dikkatlerine sunuyordu. İlgili nes
nenin nereye saklandığını bilen bir seyircinin koluna 
yaslanmıştı, onun kılavuzluğunda ilerliyordu. Seyirci
nin görevi, Cipolla'yı hareketlerinde engellemeyip iste
diği yöne yönelmesini sağlamak, ama kendi düşünce
lerini saklanmış nesne üzerinde toplamaktı. Rollerin 
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sanki değiş tokuşuna gidilmişti, akım ters bir yön izli
yordu şimdi ve Cipolla da giderek daha d�ün nitelik 
kazana.n konuşmasıyla bunu kesin olarak belirtiyordu. 
İrade dışı bırakılan, topluluğun boşluktaki suskun ira
desini yerine getiren, pasif durumda olan, emir alıp al
dığı emre uyan kişi, daha önce kendi iradesini eğemen 
kılmış ve emretmiş olan kendisiydi şimdi; ama Cipol
la, bunun aynı kapıya çıktığını vurgulayıp duruyordu. 
Dediğine göre, kendini aradan çıkarmak, bir araç ol
mak, kelimenin tam anlamıyla ve keskinlikle emirlere 
boyun eğmek, istemenin ve emretmenin ters yüzünü 
oluşturmaktaydı; tek ve aynı yetenekti bu; emretmek 
ve emirlere uymak, her ikisi bir arada bir ilke, çözülüp 
dağılmayacak bir bütün oluşturmaktaydı; emirlere uy
masını bilen, emretmesini de bilirdi ve tersi de doğruy
du bunun; halkla ona önderlik eden kişi nasıl iç içe gir
mişse, söz konusu düşüncelerden biri de ötekinin için
de saklıydı. Ne var ki, başarı, bu çetin ve yıpratıcı iş, 
kuşkusuz onun, yani önderin, yani organizatörün ger
çekleştirebileceği bir şeydi; önderde irade itaat, itaat 
irade demekti; önderin şahsı, her ikisinin de dünyaya 
gözlerini açtığı yerdi; dolayısıyla, önderin işi hiç de 
kolay sayılmazdı. önderin işinin alabildiğine zorluğunu 
ikide bir ısrarla belirtiyordu, Cipolla; belki de bununla 
içkiye gereksinme duymasının ve sık sık konyak kade
hine el atışının nedenini açıklamak istiyordu. 

Salondaki topluluğun gizli iradesinin öncülük ve kı
lavuzluğunda, bir k8.hin gibi göz kararlamasına sağa 
sola dolanıyordu, Cipolla. Bir İngiliz hanımefendinin 
ayakkabısının için.deki: taş kakmalı bir broşu, saklan
dığı yerden çekip çıkarmıştı. Derken kimi duraklayıp, 
kimi yürüyüşünü hızlandırarak bir başka hanımefen
dinin ayakkabısının içindeki taş kakmalı bir broşu, 
saklandığı yerden çekip çıkarmıştı. Derken kimi durak-
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layıp, kimi yürüyüşünü hızlandırarak bir başka hanım· 
efendiye yaklaştı. Sinyora Angiolleri idi bu ve Cipolla, 
Sinyora Angiolieri'nin önünde diz çöküp seyircilerin 
aralarında önceden belirledikleri sözcüklerle iğneyi 
kendisine uzattı. Her ne kadar akla yakın şeyler· 
se de, yine de kolay ele geçirilemeyecek sözcüklerdi bun
lar; çünkü Fransraca olarak saptanmıştı. Cipolla: <ıSize 
karşı duyduğum büyük saygının nişanesi olarak bu ar
mağanı kabul buyurunuz lütfen i »  dedi. Hani bize öyle 
geldi ki, ilgili koşulun ağırlığında bir hainlik saklı ya
tıyordu; böyle olağanüstü bir deneyin başarısına kar
şı gösterilen ilgiyle bu pek iddialı adamın yenilgiye uğ
raması isteği arasında bir çelişki, ilgili koşulda kendi
ni belli ediyordu. Ama pek ilginç olan şey, Bayan An
giolieri'nin önünde diz çökmüş Cipolla'nın, Angiolieri'ye 
söylemesi beklenen sözleri ele geçirmek için çaba har
car görünmesiydi. ((Bir şey söylemem gerekiyor size ve 
söylemem gereken şeyin ne olduğunu da açıkça seziyo
rum�> , diye başladı konuşmaya. ((Ama yine de içimde öy
le bir his var ki, bunu söylersem, yanlış bir şey söyle
miş olacağım.» Ardından : «Sakın istemeyerek verece
ğiniz herhangi bir ipucuyla yardımıma koşmayınız! >> di
ye yükseltti sesini; oysa özellikle beklediği şeydi bu ya 
da özellikle bunu beklediği için öyle konuşmuştu. Ansı
zın kötü bir Fransızca'yla : ((Pensez tres fortl *» diye 
haykırdı ve söylemesi istenen cümleyi ansızın İtalyan
ca olarak bir çırpıda çıkardı ağzından, ama cümlenin 
sonundaki asıl sözcüğü galiba hiç 8.şinası olmadığı kar-

• deş dil Fransraca'daki gibi telaffuz etti ve ((venerazi
one**» yerine son harfi genzinden gelen berbat bir ses
le söyleyerek ((veneration» dedi. Broşu arayıp bulmak 

* Fransızca : İyi düşünün! (Ç.!N.) 
** İtalyanca : Saygı (Ç.N.). 
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ve onun kendisine sunulacağı kişiye gidip önünde diz 
çökmek gibi daha önceki başarılardan sonra, bu yanın 
sayılacak başarı, dört başı mamur bir m:ferden daha et
kileyiciydi ve salondakilerin hayranlık dolu alkışlarına 
konu olmuştu. 

Cipolla, doğrulup kalkarak alnındaki terleri kuru
ladı. Broş numarasının sözünü etmekle, onun çalışma
sından sizlere yalnızca bir örnek sunmak istediğimi an
lıyorsunuzdur sanının. Hani broş olayı bir türlü belle
ğimden silinmedi. Ne var ki, Cipolla gösterisinin temel 
biçiminde çok kez çeşitlemelere gidiyor, ilgili numara
lan seyircilerin hayli zamanını alan doğaçtan benzer 
numaralarla besliyor, seyircilerle kurduğu diyalog bun
ların kotarılıp ortaya konmasında kendisini sürekli des
tekliyordu. özellikle Bayan Angiolieri, Cipolla için ade
ta bir esin kaynağı oluşturuyor, ustadın şaşırtıcı ke
hanetlerde bulunmasını sağlıyordu. Bir ara Cipolla : 
«Sizin kendinize ö7.gü şerefli bir kişiliğin sahibi olduğu
nuz gözümden kaçmıyor, Sinyora» , demişti Bayan -
Angiolieri'ye. Bakmasını bilen bir kişi, o nazenin al
nınızın çevresindeki parıltıyı farkeder, yanılmıyorsam 
bir zaman şimdikinden daha güçlü olan, yavaş yavaş 
donuklaşan bu parıltıyı görür hemen. ccHayır, hiç bir 
şey söylemeyin ! Yardım etmeyin bana! »  Birden : c<Ya
nıbaşınızda eşiniz oturuyor, öyle değil mi?» diyerek ses
siz sedasız oracıkta oturan Bay Angiolieri'ye döndü : 
«Siz bu bayanın eşisiniz, mutluluğunuzun eksik bir ya
nı yok. Ama bu mutluluğun içine anılar uzanıyor ge
rilerden . . .  Görkemli anılar . . . Geçmiş, Sinyora, bana öy
le geliyor ki, geçmiş zaman şimdiki yaşamınızda önemli 
rol oynamakta. Bir kral tanımıştınız . . .  Geçmiş günler
de bir kral yolunuza çıkmamış mıydı?» 

Öğle yemeklerinde bize çorbayı kendi eliyle dağı
tan pansiyon sahibemiz : ccHayır» , diye fısıldadı hohlar 
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gibi bir sesle; kahverengi altınsı gözleri, yüzünün soy
lu solukluğunda ışıldadı birden. 

«Hayır mı? Hayır demek, kral değildi? Doğrusu, 
daha açık seçik bir dille konuşmalıydım. Kral değil. 
prens değil, ama yine de bir pr��s. yüce ülkelerın bir 
kralı. Büyük bir sanatçıydı sizin bir zaman kendisiy 
le. . .  İtirazda bulunmak istiyorsu nuz. ama t.am anla
mıyla kesin bir itiraz olamayacak bu, ancak yan bu
çuk bir kesinlik taşıyacak. Söyleyeyim peki ! Dünyaca 
ünlü büyük bir sanatçı kadındı bu, dostluğunu o narin 
gençliğinizde tattınız, belleğinizdeki kutsal anısı tüm 
yaşamınızı gölgelendiriyor ve aydınlatıyor. İsmi mi? 
Ünü çoktan vatanın ünüyle birleşen ve onunla ölmez
liğe kavuşan bu ismi size açıklamam gerekir mi?» 
Ansızın Cipolla, usulcacık ve vakur bir edayla: «Ele
onora Duce» , diyerek noktaladı sözünü. 

Ufak tefek bir kadın olan pansiyon sahibemiz, hay
li duygulanmış, başını salladı kendi kendine, söyleni
lenleri doğruladı. Bunun üzerine kopan alkış, ulusal bir 
gösteriye benziyordu. Salonda hemen herkes, Bayan 
Angiolieri'nin geçmişi konusunda bilgi sahibiydi, dola
yısıyla başta Pansiyon Eleonora'nın müşterileri olmak 
üzere salondaki seyirciler Cipolla'nın sezgi gücünü tak
dir etmekten geri kalmadı. Açıklık kazanması gereken 
bir şey varsa, ilgili konuda Cipolla'nın kendisinin ne 
ölçüde bilgi sahibi olduğu, Torre'ye geldikten sonra 
mesleğinin gereğine uyarak sağa sola kulak kabartıp 
bu konuda ne ölçüde bilgi edinebildiğiydi. . .  Gelgele
lirn, sonradan gözlerimizin önünde başına bela kesilen 
yeteneklerini mantık yönünden kuşkuyla karşılamak 
için bir neden yoktu elimde. 

İlgili numarayı bir mola izledi ve bizim hükümdar 
sahneden ayrıldı. Nerdeyse başından beri anlatının bu 
noktasından korkup çekindiğimi itiraf etmek isterim. 
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İnsanlann düşüncelerini okumak, çokluk zor değildir, 
hele Torre'de hiç bir güçlüğü yoktur bunun. Peki da
ha ne diye kaldınız, çekip gitmediniz salondan? diye 
soracağınızdan eminim ve bu sorunun cevabını bulup 
size veremeyeceğim. Anlamıyorum neden böyle yap
madık ve gerçekten bunun sorumluluğunu nasıl üst
leneceğimi bilmiyorum. O gece saat biri geçmişti kuş
kusuz, belki de gecenin daha ilerlemiş bir vaktiydi . 
Çocuklar uyumuştu; Cipolla'nın son numaraları kendi
lerine pek sıkıcı gelmiş, doğa'nın kendi hakkına sahip 
çıkması kolay olmuştu. İkisi de dizlerimizin üzerinde 
uyuyordu, küçük kız benim, oğlan annesinin dizindey
di. İnsanın içini sızlatan bir durumdu hani, onların bir 
an önce götürülüp yataklarına yatırılmalarını bize ha
tırlatan bir durum. İnanız ki, bu hatırlatmanın gere
ğini yerine getirmek istiyor, ciddi olarak bunu arzu 
ediyorduk. Zavallıları uyandırıp artık kesinlikle eve 
dönme zamanının geldiğini söylemiştik. Gelgelelim, 
uykudan uyanıp da kendilerini toparlamaları ve eve 
dönmeyip biraz daha kalmak için yalvarıp yakarmaya 
başlamaları bir olmuştu. Sizler de bilirsiniz ki, bir gös
terinin yanda bırakılıp gidilmesine karşı çocukların 
duyduğu hoşnutsuzluk karışımı direniş zor kullanılarak 
yenilebilirse de asla giderilemez. «Ama sihirbazın gösteri
si de pek güzel ! »  diye sızlanıp yakınmaya koyulmuştu 
çocuklar; gösterinin ilerki bölümünde hangi numara
ların yer aldığını bilmiyorduk, hiç değilse bekleyip m0-
ladan sonra sihirbazın bize neler sunacağını görmeliy
dik, arada biraz kestirmişlerdi hepsi, ama şimdi bu 
güzel gece sürüp giderken ne olur eve dönmemeliydik, 
onları yatağa yatırmamalıydık. 

Biz de, bildiğimiz kadar, o an için peki dedik; kısa 
süre, geçici bir süre daha kalacaktık salonda. Hemen 
kalkıp gitmeyişimizin bağışlanacak yanı yok kuşkusuz, 
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nedenini açıklamak da güç. A dedikten, çocukları bu

raya alıp getirmek gibi bir hatayı işledikten sorıra, B 

dememizin de gerektiğine mi inanmıştık acaba? Ben, 

böyle bir açıklamayı yetersiz buluyorum. Yoksa zama

nında kalkıp gitmeyerek biz kendimiz mi eğlenmeye 

bakmıştık? Hem evet, hem hayır. Cavaliere Cipolla'ya 

karşı içimizde beslediğimiz duygu alabildiğine karma

şıktı, ama bunlar yanılmıyorsam yalnız bizim değil, 

salondaki tüm seyircilerin duygusuydu, ama yine de 

kimse kalkıp gitmemişti. Acaba böylesine acayip biçim

de ekmeğini kazanan bu adamdan kaynaklanan ve ser

gilenen numaralardan ayn olarak ilgili numaralar 

arasındaki mololarda da varlığını koruyup alacağımız 

kararlan etkisiz kılan bir büyünün etkisi altına mı gir

miştik? Beri yandan, salt merak duygusunun davra

nış biçimimizdeki rolü de unutulmamalıydı. Anlattığım 
gibi başlamış bir gecenin ileride nasıl bir akış izleye

ceğini bilmek istiyordu insan; üstelik, Cipolla sahneden 
ayrılmadan önce, dağarcığının asla boşalmış olmadığı 

nı, programın sonraki bölümünde daha etkileyici nu

maralara yer verildiğini müjdelemeyi unutmamıştı. 
Ama neden, bütün bunlar değil ya da bunlar, tü

mü değil nedenlerin. En doğrusu ne diye o anda kal
kıp gitmediğimiz sorusunu, niçin daha önce Torre' 

den ayrılmadığımız sorusuyla birlikte cevaplandırmak. 
Kanımca, iki soru aynı birbirinin, kendimi işin içinden 
sıyırıp almak için, daha önce ilgili soruyu cevaplandır
mıştım deyip çıkabilirdim. Nihayet salonda da genel
likle Torre'deki gibi ilginç, sürükleyici, rahatsız edici, 
aşağılayıcı, sıkıcı bir akış izliyordu olaylar, hatta Tor

re'dekinden daha da çok böyleydi durum: Salon tüm 
ilginçliklerin, tekinsizliklerin ve gerilimlerin odak nok
tasını oluşturmaktaydı; dönüp gelmesini beklediğimiz 

adamı, bütün bunları şahsında toplamış biri gibi görü-
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yorduk. Büyük planda düşünürsek, Torre'den ayrılıp 
gitmediğimize göre, küçük planda bu salondan çekip 
gitmek mantıksızlık olurdu. Bunu, yerimizde oturup 
kalmamızı açıklayacak bir neden olarak ister kabul 
edin, ister etmeyin, daha iyisini doğrusu buyur edip çı
karamayacağım önünüze. 

On dakikalık bir araydı gerçekte, ama yaklaşık 
yirmi dakika sürdü. Uyanık bekleyen çocuklar, istek
lerini geri çevirmediğimiz için sevinçlerinden ağızları 
kulaklarına vararak, bu zamanı güle oynaya doldurma
sını bilmişti. Seyirciler arasındaki halktan kişilerle, 
Antonio'yla, Guiscardo'yla, padılbotları kiraya veren 
adamla yeniden bağlantı kurmuşlar, ellerini ağızlarının 
iki yanına siper ederek salondaki balıkçı dootlarına, 
SÖ7.Cüklerini bizlerden aldıkları iyi dileklerini bildirmiş
lerdi: <ıYarın için rasgele! » - <ıAğlar balıkla dolsun, 
rasgele! »  Esquisito'da garsonluk yapan Mario'ya ses
lennlli;lerdi derken: 11Mario, uno ciccolata e biscotti ! * ıı 
Btıı kez dikkatinden kaçmamış Mario'nun ve gülümse
yerek cevap vermişti: 11Subito! **» Sonradan olanlar, bu 
içtenlikli ve hüzün karışımı biraz dalgın gülümsemenin 
belleğimizde kalmasını sağlamıştı. 

Derken ara sona erip gong çalmış, gevezeliğe dala
rak çörulüp dağılan seyirci topluluğu yeniden topar
lanmış, çocuklar ellerini kucaklarına koyup sandalye
lerinde meraklı meraklı oturuşlarına çeki düzen ver
mişlerdi. Cipolla, açık kalmış sahneye geniş adımlar 
atarak yürüyüp gelmiş ve bir konferansı anımsatan gi
riş konuşmasıyla hemen gösterisinin ikinci bölümüne 
geçmişti. 

İZninizle özetleyeyim : Bu kendinden emin çarpık 
vücutlu adam, hayatımda karşılaştığım en yaman ip-

• İtalyanca : Bir çikolata ve bir, bisküvi· (Ç.N.). 
•• İtalyanca : Hemen! (Ç.N.) 
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notizördü. Numaralarının içyüzü konusunda seyircile
rin gözünü boyayıp kendisini usta bir sihirbaz diye ta
nıtarak, ipnotizmanın meslek konusu yapılmasına ke
sinlikle izin vermeyen polis yasaklarından yakayı sıyı
rabilmek amacını gütmekteydi. Belki de ilgili gösteri 
lerde büyük bir kamüflaj eylemine başvurulması, bura
larda alışılmış bir şeydi ve resmi makamlarca hoşgö
rüyle karşılanmakta ya da pek sıkı denetim konusu 
yapılmamaktaydı. Kesin olan bir şey varsa, Cipolla 
pratikte yaptıklarının gerçek karakterini başından be
ri pek gizlemiş değildi ve boşboğazlığıyla her ne kadar 
asıl konunun etrafında dolaşıyorsa da, programın ikin
ci yarısının tek başına özel bir numaraya ayrıldığı ga
yet açıktı. Bir kişinin iradesinin nasıl aradan çıkarılıp 
kendisine dışarıdan bir başkasının iradesinin zorla be
nimsetilebileceği sergilenecekti. Gece yarısı olmasına 
karşın hlı.la bütün hızıyla sürüp giden bir dizi komik, 
heyecan verici, insanı şaşırtan numaraların yardımıy
la en basitinden en görkemlisine kadar bu doğal-neta
meli alan kap.samına giren ne çok numara varsa sah 
nelendi hepsi. Grotesk ayrıntılar seyirciler tarafından 
kahkahalar, baş sallamaları, dizlere vurmalar ve alkış
larla izlendi; seyirciler, büyük bir özgüven duygusuyla 
donatılmış bir kişinin büyüleyici etkisi altındaydı; ne 
var ki, hiç değilse benim gördüğüm kadar aynı toplu
luk, gerek aralarından tek tek her biri, gerek tümü için 
Cipolla'nın başarılarındaki onur kırıcı havaya karşı 
içinde bir isyan duygusu beslemiyor değildi. 

Cipolla'nın başarılarında iki şey vardı ki, başrolü 
oynuyordu: Biri, onun toparlanıp güçlenmesini sağla
yan konyak kadehçiği, ötekisi pençe biçimindeki sapıy
la kamçıydı. Konyak, Cipolla'nın şeytani güçlerini sü
rekli ayakta tutmasını sağlıyordu, y0ksa bitkin düşme 
tehlikesi vardı besbelli. Bu da, eğemenliğinin öbür sim-
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gesi, o aşağılayıcı simge, kibir ve azametinin hepimizi 
sultası altına soktuğu o havada şaklayan kamçı olma
sa, adamın durumundan kaygı duyulmasına yol açabi
lirdi. Islıklar çalarak boşlukta gidip gelen kamçı, şaş
kınlık ve serkeşlik karışımı bir boyun eğerlik dışındaki 
duyguların seyircilerde uyanmasına fırsat vermiyordu. 
Acaba ilgili duyguların eksikliğini mi hissediyordu, Ci
polla? Bizim acıma duygularımızı da tekeline mi almak 
istiyordu? Amacı, her şeyi ele geçirmek miydi Cipolla'
nın? Kendisinde böylesine bir kıskançlığın varlığını dü
şündürecek bir sözü aklımdan çıkmıyor hiç. Bu sözü, 
numaralarının doruk noktasındayken söylemişti; çağ
rısı üzerine koşup gelen ve ipnotik etkilere gayet açık 
bir obje olduğu hemen anlaşılan bir genci, ellerinin do
kunuşu ve ağzından çıkan sözcüklerin esintisiyle düpe
düz kataleptik bir duruma sokmuştu; öyle ki, derin bir 
uykuya daldırdığı genci başı ve ayaklarıyla iki dan
dalyenin arkalıkları üzerine yatırmakla kalmayarak, 
kendisi de üzerine oturmuş, ama gencin tahta vu
cudu bana mısın dememişti. Sırtında frakla vücut 
üzerine oturan bu iblis herifin manzarası, inanıacak 
gibi değildi ve iğrençti üstelik. Bu bilimsel nitelikteki 
numaranın kurbanının acı çekmesi gerektiğini düşünen 
�eyirciler, gence karşı içlerindeki merhamet duyguları
nı açığa vurarak : uPoveretto! •ıı gibi iyikalplilik taşan 
sczler söylem�lerdi. Bunun üzerine, Cipolla, ateş püs
kürerek : uPoveretto! ! 11 demişti alay edercesine. 1<Yanlı� 
kapı çalıyorsunuz, baylar ve bayanlar ! Sono io, il pove
retto! Bütün acıları çeken bendenizim.l)  Onun verdiği 
bu dersi de herkes kabullenmişti. Güzel ve eğlendirici 
numaranın tüm zahmet v e  eziyetini çeken kendisi, da
ha önce Giovanotto'yu ağzını yüzünü feci şekilde çar
pıtmak zorunda bırakmış karın ağrılarını düşünsel yol-

* İtalyanca : Zavallı ! (Ç.N.) 
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dan sırtlanan da yine kendisi olmuştu. Ama gözle gö· 
rülen durum, bunun gerçekle bağdaşmadığını ortaya 
koyuyordu; başkalarını aşağılamak amacıyla acı çeken 
kimse için poveretto demeyi nasıl gönül isterdi! 

Acele ettim, olup bitenleri sırayla anlatmayı bir ke
nara bıraktım büsbütün. Kafam bugün bile hala Cipol
la'nın kendisine acı çektiren numaralarının anılarıyla 
dolu, ama hepsini bir düzen içinde aklımda tutamıyo
rum artık, zaten önemli de değil. Şu kadarını biliyorum 
ki, seyircilerden en çok alkış toplayan zaman alıcı bü
yük numaralar, bir anda geçip giden t>a:zı küçük numa
ralardan daha az etkilemişti beni. Bir sıra gibi üzerine 
oturulan gençle ilgili numaranın demin aklıma gelişi
nin nedeni, bununla ilgili olarak Cipolla'nın seyircilere 
yönelttiği suçlamaydı. Oysa hasır bir sandalyede ipno
tik uykuya daldırılmış yaşlıca bayanda Hindistan'da bir 
geziye çıktığı yanılsamasının uyandırılması, ilgili baya
nın trans durumundayken denizde ve karada yaptığı 
gezi sırasında başından geçenleri heyecanlı heyecanlı an
latması beni pek fazla ilgilendirmemiş, gösterinin bi
rinci bölümünü izleyen aradan hemen sonra asker biri 
olmanın saygınlığıyla donatılmış boylu boslu bir ba
yın, sırf kambur Cipolla kaldıramayacaksın dediği ve 
bunu söylerken kamçısını havada şöyle bir şaklattığı 
için kolunu kaldıramayışı bana daha ilginç gelmişti . 
Bu bıyıklı ve iri kıyım albayın suratı, onun gülümseye
rek dişlerini sıkıp yitirilmiş özgürlüğünü yeniden ele 
geçirmeye savaşması hala gözlerimin önündedir. Ne 
karmaşık bir durum ! Kolunu kaldırmak istiyor, kaldı
ramıyordu; oysa gerçekte sanırım isteme gücünden yok
sundu yalnız, ortada iradenin kendi kendine çelme ata
rak özgürlüğünü felce uğratması gibi bir durum vardı 
ve bunu bizim sihirbaz Cipolla önceden Romalı albaya 
alaylı bir ifadeyle açıklamıştı. 
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Bundan daha çok unutamadığım bir şey de, Bayan 

Angiolieri'yle ilgfü olup, duygulandırıcı ve tüyler ürper

tici bir komikliği içeren sahneydi; sahip olduğu güce 

karşı Bayan Angiolieri'nin en ufak bir direniş göstere

meyeceğini, Cipolla, daha gözlerini salonda küstah ve 
pervasız ilk gezdirişinde sezip anlamıştı kuşkusuz. Ka
dını doğrudan doğruya büyüleyerek hiç abartmasız san

dalyesinden kaldırmış, kendisiyle alıp götürmüş, beri 

yandan daha çok sükse yapabilmek için Bay Angiolieri' 
ye de karısına ismiyle seslenmesini söylemiş, adeta böy

lelikle adamın salondaki varlığı ve karısı üzerindeki 
haklarının Bayan Angiolieri'den yana terazinin k efesi

ne konmasına, kocasının seslenişiyle Bayan Angiolieri' 

nun ruhunda, erdemlerini kötü büyüye karşı koruyacak 
tüm güçlerin uyandırılıp seferber edilmesine fırsat ver
mek istemişti. Ama nasıl da boşa gitmişti Bay Angi0-

lieri'nin tüm çabası. Karı kocanın biraz uzağında diki
len Cipolla, elindeki kamçıyı havada bir kez şaklatmış, 

bu da pansiyon sahibemizin şiddetle irkilerek yüzünü 

bizim sihirbazdan yana çevirmesine yol açmıştı. Daha 
işin burasında : «Sofrania !  ıı diye bağırmıştı Bay Angio

lieri. Bayan Angiolieri'nin isminin Sofronia olduğunu 
hiç bilmiyorduk doğrusu ve kocası bağırmakta da hak

lıydı, çünkü herkes tehlike çanlarının çaldığını görüyor

du : Bayan Angiolieri, yüzünü Allahın beJ.ası Cipolla' 
dan başka tarafa çevirmeden öylece tutmuştu çün
kü. Cipolla'ya gelince, kamçıyı yine bileğine asmış, 

uzun ve sarımsı on parmağının onunu da kurbanına 
doğru uzatıp çekmeye başlamış, bir yandan da adım 

adım gerilemişti. Bunun üzerine, Bayan Angiolieri, yü
zünde ışıl ışıl parıldayan bir solukluk, oturduğu sandal
yeden doğrulup kalkmış, bütün vücuduyla bizim sihir

bazdan yana dönerek boşlukta süzülür gibi tıpış tıpış 
onu izlemeye koyulmuştu. Tüyler ürpertici ve uğursuz 
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bir manzara! Yüzünde uyurgezerlere özgü bir ifade, kol 
lan kaskatı, zarif elleri bilek kısmından biraz yukan 
kalkmış, ayaklan adeta birbirine bitişik, ağır ağır otur
duğu sıradan süzülüp çıkmış dışarı, kendisini çekip gö
türen sihirbazın peşine takılmıştı. «Haydi seslenin, Bay 
Angiolieri ! Durmayın, seslenin karınıza ! »  diye uyarmış
tı korkunç Cipolla. Bay Angiolieri de güçsüz bir sesle 
bağırmıştı : «Sofronia! »  Ah ah, bir değil, birçok kez ba 
ğırmış, hatta eşinin yavaş yavaş kendisinden uzakla.ş
tığını görerek bir elini ağzına siper edip bağırırken, öte
kisiyle ona dönüp gelmesini işaret etmişti. Ne var ki. 
sevgi ve ödevlerin güçsüz sesi, yitik kadının ardında 
yankılanıp susmuş ve Bayan Angiolieri uyurgezerlere 
özgü bir süzülüşle salonun ortasındaki dar koridora çık· 
nuş, koridoru boydan boya geride bırakmış, parmağını 
oynatıp duran kambur Cipolla'yı izleyerek çıkış kapısı -
na gelmişti. İpnotizmanın etkisi öylesine güçlü ve ku
sursuzdu ki, üstat Cipolla istesin yeter ki, Bayan An 
giolieri onu dünyanın ta öbür ucuna kadar izleyebilirdi .  

Eşi salonun kapısına gelince, gerçekten korkuya ka
pılan Bay Angiolieri : ıcAccidente ! n *  diye haykırarak 
yerinden fırladı. Ne var ki, aynı anda Cipolla, zafer · çe
lengini tam yakalamak üzereyken elinden düşürdü ye
re ve sergilediği numaraya son verdi. cıYeter bu kadar, 
Sinyora, teşekkür ederim! ı> sözleriyle sisler ve bulutlar 
arasından sıyrılıp kendine gelen Bayan Angiolieri'ye bir 
komedyen centilmenliğiyle kolunu uzattı ve onu alıp 
yine Bay Angiolieri'ye götürdü. l<Beyefendi ! ıı diyerek 
selamladı Bay Angiolieri'yi. «Buyrun eşiniz hanımefen · 

diyi! Komplimanlanmla sapasağlam kendisini teslim 
ediyorum size. Tamamen sizin olan bu hazineyi erkek-

* İtalyanca : Lanet olsun! ya da Allah kahretsin! anlamına 
gelen bir ilenme sözü. (Ç.N.) 
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liğinizin tüm gücüyle korumaya bakın, mantık ve · er
demden daha baskın olup· bir kez ele geçirdiği şeyden 
kolay kolay el çekmeyen o netameli güçlerin varlığını 
düşünerek, bu konuda daha bir uyanık davranmaya ça
lışın ! ))  

Zavallı Bay Angiolieri, suskun, dazlak ! Elindeki 
mutluluğu, korkutuculuğunun yanı sıra üstelik alay 
içeren Cipolla'dakilerden daha az şeytansal güçlere kar
�ı bile savunabilecek birine benzemiyordu. Cipolla, hey
betle ve kasılarak, hitabet gücünü bir 'kat daha görkem
li kılan alkışlar arasında dönüp sahneye geleli . .  Yanıl
mıyorsam özellikle kazandığı bu zafer, güç ve otoritesi
ni öyle bir düzeye çıkarmıştı ki, istese seyircilere hora 
teptirebilirdi, evet hora ! Kelimenin tam anlamıyla böy
leydi durum; ilgili zafer, seyircilerin ruhlarında belli bir 
soysuzlaşmaya, gecenin geç vaktine özgü belli bir kar
maşaya neden olmuş, hoşa gitmeyen adamın çalışma
larına . karşı daha önce zaman zaman gösterilen eleşti
rel direnişte adeta bir esriklik sonucu dağılıp çözül
meye yol açmıştı. Eğemenliğinin eksiksiz olabilmesi için. 
Cipolla'nın kuşkusuz çetin bir savaş verm�i ve bunu, 
ahlaksal katılığı ilgili eğemenliği sarsmada seyircilere 
örnek oluşturma tehlikesi gösteren Romalı gencin is
yankarlığına karşı yapması gerekiyordu. 

Ama özellikle örnek'in önemini çok iyi kavrayan ve 
en ufak bir direnişin görüldüğü yeri saldınsına hedef 
�eçecek kadar akıllı davranan C ipolla, raks alemini, da
ha önce ipnotize edip kataleptik duruma soktuğu o za
yıf ve uyutmalara yatkın delikanlıyla başlattı. üstat 
Cipolla kendisine yalnızca şöyle bir bakar bakmaz, de
likanlı belden yukarısını sanki yıldırım çarpmış gibi ar
kaya atmış, elleri pantolonunun dikiş yerinde, vücudunu 
askerce bir uyurgezerliğin kollarına bırakmış, kendisin
den istenecek her türlü saçmalığı yerine getirmeye ha-
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zır olduğu daha baştan dikkati çekmişti. Anlaşılan bir 
başkasının dediğini yapmaktan büyük haz duyuyor. 
kendisini kötü yazgısının elinden kurtarmaya can atı · 
yordu ;  çünkü ikide bir koşup denekliğe talip oluyor. 
besbelli dört başı mamur bir ruhsuzluk ve istemsizliğin 
eşsiz örneğini oluşturmayı kendisine onur sorunu yapı 
yordu. Şimdi de yine sahneye çıkmış, kamçının havada 
şöyle bir gezinmesi, üstat Cipolla'nın talimatına uya 
rak step yapmasına, yani bir çeşit hazla kendinden ge
çip gözlerini kapayarak ve başını sallayarak sıska kol 
ve bacaklarını dört bir yana hareket ettirmesine yet -
mişti. 

Anlaşılan eğlenceli bir şeydi bu; çok geçmeden de
likanlıya başkaları gelip katılmış, biri sade, öbürü fi . 
yakalı giyinmiş iki kişi daha seğirterek delikanlının sa -
ğında solunda step yapmaya koyulmuştu. İşte tam o 
sırada Romalı bay sesini yükseltmiş, kendisi istememe
sine karşın Cipolla'nın onu dansettirip dansettiremeye 
ceğini meydan okurcasına sormuştu. 

Benim hiç unutamayacağım bir tonla : «Siz iste
meseniz de, evet ! »  diye cevaplamıştı Cipolla. Bu korku 
verici «Anche se non vuole ! » sözlerini hala kulaklarım. 
da işitir gibiyim. Ve ardından başlamıştı savaş. Bir ka 
deh konyak atıp yeni bir sigara ateşleyen Cipolla, Ro
malı bayı, yüzü çıkış kapısına dönük olarak salonun or
tasından geçen dar koridorun belli bir yerine dikmiş. 
kendisi de onun biraz arkasında durup kamçısını şakla 
tarak emredercesine : ((Balla ! ıı * diye yükseltmişti sesi 
ni. Ama rakibi yerinden kımıldamamıştı . Cipolla · 

ııBalla ! »  diye tekrarlamış kesin bir tonla, bir yandan da 
parmağını şaklatmıştı. Bunun üzerine, Romalı bayııı 
boynunun yaka içinde kımıldadığı, ellerinden birinin bi-

* İtalyanca : Danset (Ç.N.) 
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lek kısmından yukarı kş.lkıp topuklarından birinin dı
şa doğru çevrildiği görülmüştü. Ne var ki, durum, kimi 
güçlenip, kirr..i hafifleyen dansa başlangıç belirtilerin
den ileri geçmemişti. Ortada kesin bir direniş için ön
ceden alınmış bir kararın, yiğitçe bir kafa tutuşun Ci
polla tarafından alt edilmesi gerektiğini kimse yadsıya
mazdı; Romalı babayiğit, dişini tırnağına takıp insan 
onurunu kurtarma savaşı veriyor, çırpınıyor, ama dan
setmeye yanaşmıyordu. Deneme o kadar uzun sürmüştü 
ki, sonunda Cipolla dikkatini ikiye 'oolmek zorunda kal
mı.ştı; zaman zaman yüzünü sahnede dansedip çırpı 
nanlara çeviriyor, onları disipJin ve düzen içinde tuta
bilmek için kamçısını şaklatıyor, bu arada başını yana 
döndürüp seyircilere açıklamalarda bulunuyor, sahne
de o taşkın hareketleri yapanların ne kadar danseder
lerse dansetsinler, sonradan herhangi bir yorgunluk 
duymayacaklarını, çünkü gerçekte dansedenlerin onlar 
değil, kendisi olduğunu söylüyordu. Derken, eğemenli
ğinin karşısına dikilen irade kalesini fethetmek amacıy
la, bir burgu gibi oyup geçen bakışlarını Romalı bayın 
ensesine yöneltti. 

Durmadan tekrarlanan kamçı darbeleri ve sürekli 
seslenişlerle bu kalenin nasıl sarsıldığı görülüyor, du
rum duygusal katılımların, acunaların, içten içe oh ol 
sun ! demelerin de yer aldığı nesnel bir ilgiyle seyirci
ler tarafından izleniyordu. Olayı doğru anladımsa, Ro
malı bay, kendi savaş konumunun negatifliğine yenik 
düşmekteyd} . Belki de istememek ve genel olarak iste
memeyi de istememek, yani yine de isteneni yapmak, 
fazlasıyla birbirine yakın iki komşudur; bu durum
da da özgürlük düşüncesinin işi zorlaşıyor. Cipolla'nın, 
kamçı darbeleri ve buyrukları arasına serpiştirdiği ik · 

na yollu sözleri de böyle bir amaca yönelikti; bir sır ola
rak saklayıp gizlediği ipnotik telkinler arasında, insa-
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nın aklını karıştıran psikolojik etkilemelere de başvu
ruyordu. «Balla! ıı diyordu örneğin. «İnsan kendine bu 
eziyeti reva görür mü hiç? Sen özgürlük mü diyorsun 
buna? Kendi nefsine yaptığın bu zulüm, sence özgür
lük mü? Una ballatine ! *  Kolların ve bacakların çırpı
nıp duruyor, artık onları bıraksan da diledikleri gibi ha
reket etseler, n e  iyi olacak bilsen ! Savaşmak denemez 
buna artık, her şey eğlenceye dönüştü ! »  Böyleydi işte 
durum, meydan okuyan asi Romalı bayın vücudundaki 
çırpınma ve kımıldanmalar giderek aldı yürüdü, Roma
lı bay kollarını ve dizlerini kaldırdı, ansızın eklemlerin · 
deki bağlar çözüldü, kollarını ve bacaklarını sağa sola 
oynatıp dansetmeye koyuldu. Cipolla'ya gelince, seyir. 
cilerin alkışları arasında Romalı bayı tutup sahneye 
çıkardı, öbür kuklaların arasına kattı. Boyunduruk al -
tına alınmış Romalı bayın yüzü şimdi salondan görüle
biliyordu; karşıdaki sahnede seyirciler için sergilenmiş
ti bu yüz. Romalı bay, bir yandan 'eğlenmesini' sürdü 
rürken, beri yandan gözleri kapalı, geniş geniş gülüm
süyordu. Besbelli gururla meydan okuduğu biraz önce
sine göre şimdi daha rahat görünmesi, insan için bir 
çeşit avuntu kaynağıydı. 

Romalı bayın durumu çığır açmıştı adeta. Onunla 
birlikte buzlar çözülmüş, Cipolla'nın zaferi doruk nok
taşına ulaşmıştı; Kirke'nin** asası, bu pençe kabzalı, bu 
havada şaklayarak öten meşin sopa, kayıtsız şartsız 
hükmünü yürütüyordu. Aklımda kaldığına göre, gece 
yarısından hayli sonrasına rastlaması gereken o saatte 
küçük sahnedeki hora tepenlerin sayısı sekiz, dokuzu 
bulmuştu. Ama seyirci salımıunda da bir kıpırdanmadır 

"" Homer'in «Odyssee» adlı yapıtındaki büyücü kadın; Aiaia 
adasında yaşar, düşmanlarını hayvan kılığına sokardı 
(Ç.N.) 

* İtalyanca : Bir dansçık! (Ç.N.) 
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başını almış gidiyordu. Uzun uzun dişleriyle kelebek 
gözlüklü bir Anglosakson bayan, üstat Cipolla'nın ken

disiyle hiç ilgilenmemesine karşın sandalyesinden kal

kıp sıradan çıkmış, salonun ortasındaki dar koridorda 
bir tarantella * dansı yapmaya başlamıştı. Cipolla, sah
nenin solundaki bir hasır iskemlede miskin ve uyuşuk 

oturmuş, içtiği sigaranın dumanını hırsla içine çekiyor, 

sonra çirkin dişlerinin arasından küstahça dışarı savu

ruyordu. Ayağını sallayıp arada bir omuzlarıyla güle
rek salondaki çözülmeyi izliyor, zaman zaman yarı ar

kasına dönüp elindeki kamçıyı, hora tepenler arasında 
işi gevşetmeye kalkan birine doğru şaklatıyordu. Çocuk
lar, bu saatte henüz uyanıktılar. Doğrusu utanarak söz 

açabiliyorum kendilerinden. Ortadaki durum, pek hoşa 
gidecek gibi değildi, en azından çocuklar için. Onları 

hala salondan çıkarıp eve götüremeyişimizi, gecenin bu 
ilerlemiş saatinde salondaki savsaklık havasının bi
ze de bulaşmış olmasından başka şeyle açıklayamayaca
ğım. Öyle ya da böyle, farketmiyordu artık. Hem Allaha 

şükür, bu gece eğlencesindeki yakışıksızlığı görüp an
layacak yaşta değillerdi. O masumiyetleriyle, sihirbaz 
Cipolla'nın suaresi gibi böyle bir curcunada hazır bu

lunabilmek üzere bizden kopardıkları olağanüstü izne 
sevinçlerinden uçuyorlardı. Birçok kez on beş dakika
lık süreyle dizlerimizde uyumuşlar, şimdi ise suareyi 
düzenleyenin herkesi sıçratıp hoplatmasına al al olmuş 
yanaklar ve mahmur gözlerle gülüp duruyorlardı. Ge
cenin böylesine eğlenceli olacağını hiç akıllarından ge

çirmemişlerdi doğrusu; salondaki seyircilerin her alkış 
salvosuna, yüzleri gülerek henüz işin acemisi elle
riyle kendileri de katılıyordu. Ama Cipolla'nın, dootlan 
Mario'ya, Esquisito'nun Mario'suna eliyle işaret ettiğini, 

* Güney İtalya'da yapılan hızlı bir halk dansı (Ç.N.). 
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tıpkı kitaplarda anlatıldığı gibi elini burnunun önünde 
tutarak ve işaret parmağını ilkin havaya dikip sonra 
bir çengel gibi bükerek dostları Mario'yu çağırdığını gö
rünce bir keyiflendiler ki, oturdukları sandalyelerden 
hoplayıp kalktılar ayağa. 

Mario, çağrıya uydu. Hala onun merdivenin basa
maklarını tırmanıp çıkı.şını görür gibiyim;  grotesk bir 
ustalığı sergileyerek parmağıyla işaret etmesini sürdü
ren Cipolla'nın yanına gidişi, gözlerimin önündedir. An
cak bir an duraklar gibi olmuştu, Mario; bunu da çok iyi 
anımsıyorum. Gece boyunca kollarını kavuşturup elle
rini ceplerine sokarak salonun yan koridorunda, o sa
vaşçı! saç tuvaletiyle Giovanotto'nun da bulunduğu yer
de tahta bir direğe yaslanıp dikilmiş, Cipolla'nın sergi
lediği numaraları gördüğümüz kadar dikkatli, ama pek 
neşeli denemeyecek bir yüzle, olup bitenlere Allah bilir 
ne kadar akıl erdirerek izlemişti. Nihayet gösteride rol 
almaya çağrılması, öyle anlaşılıyor ki, hoşuna gitme
mişti pek. Öyleyken işarete uyup gitmesinin hiç de akıl 
almayacak yanı yoktu. Ayrıca, onun gibi ismi duyul
mamış bir delikanlının, o saatte başarının üzerine taht 
kurmuş oturan Cipolla gibi birinin direktifine uyma
ması, psikolojik açıdan kuşkusuz olanaksızdı. İsteyerek 
ya da istemeyerek, direğin başından ayrılmıştı, Mario; 
önünde dikilen ve başlarını çevirmiş ona bakanların ke
nara çekilip kendisine yol vermelerine teşekkür etmiş, 
büzülmüş dudaklarının çevresinde kuşkulu bir gülüm
seme, sahneye çıkan merdiveni tırmanmaya koyul
muştu. 

Kısa kesilmiş saçları, basık alnı, yeşil ve sarının da 
katkıda bulunduğu belirsiz bir grilikteki gözlerinin üı.e
rinde ağır gözkapaklarıyla Mario'yu, yirmi yaşlarında 
tıknaz biri olarak kafanızda canlandırabilirsiniz. Çok 
iyi biliyorum bunu, çünkü kendisini sık sık görüp ko-
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nuşmuştuk. Yüzünün çillerle örtülmüş basık burunlu 
üst kısmı, konuşma sırasında ıslak dişlerin açığa çıktığı 
kalın dudaklı alt kısım karşısında biraz geri planda 
kalıyordu. Bu etli dudaklar, gözlerdeki o tül perdesiyle 
birleşerek Mario'nun fizyonomisini ilkel bir hüzün ifa
desiyle donatıyordu, ki bu da işte öteden beri kendisine 
karşı duyduğumuz yakınlığın nedeniydi. Doğrusu yüz
deki üa.denin hoyratlığından söz açılamazdı, bir kez 
Güneyliler arasında bile soyluluğuyla dikkati çeken ve 
hizmetinize koşulmalan sizi pek memnun bırakan eller
deki incelik ve zarafet, buna asla izin vermemi. 

Böyle bir ayrıma gitmeme karşı çıkmazsanız, ken
disini şahsen değil de bir insan olarak tanıdığımızı 
söyleyeceğim. Hemen her gün kendisini görüyor, ola
ğanüstü hizmet aşkıyla sonradan gidermeye çalıştığı o 
hülyalı, dalgınlıklarda yitip giden haline karşı belli bir 
ilgi duyuyorduk. Ağırbaşlı bir oğlandı, Mario; güldür
se güldürse, kendisini çocuklar güldürebilirdi; asık su
ratlı sayılmaz, ama yüze gülen biri olduğu da söylene
mezdi, zoraki bir sevim.liliği sergilemekten uzaktı daha 
çok, sevimliliğe yüz vermeyen biriydi, besbelli başkala
rının hoşuna gitmek gibi bir umut beslediği yoktu. Dış 
görünüşü asla unutulacak gibi değildi; bir olağanüs
tülüğü içermeyen, ama daha önemli pek çoğuna göre 
kolay akılda kalacak gezi anılarından biriydi, Mario. 
Kendisine ilişkin bütün bildiğimiz, babasının emniyet 
müdürlüğünde küçük bir yazıcı, annesinin ise bir çama
şırcı kadın olmasıydı. 

Müşterilerine servis yaparken giydiği beyaz ceket, 
şimdi merdiveni tırmanırken sırtında taşıdığı ince ve 
çizgili kumaştan rengini atmış kostüme göre daha çok 
yakışıyordu kendisine. Yakalık takmamış, hareli ipek 
bir eşarp atmıştı boynuna ve eşarpın uçlarını ceket 
kapatıyordu. Sahneye çıkıp Cipolla'nın yanına geldi; 
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ama Cipolla, çengel gibi yaptığı parmağını burnundan 
uzaklaştırmadı, dolayısıyla Mario daha çok sokuldu 
kendisine, o zorba adamın ayaklarının dibine, oturduğu 
iskemlenin hemen önüne gelip dikildi. Bunun üzerine, 
Cipolla, dirseklerini iki yana açıp Mario'yu tuttu, biz 
.salondakilerin yüzünü görebileceğimiz bir pozisyon ver
di kendisine; kayıtsız, zorba ve şen bir edayla tepeden 
tırnağa onu süroü. 

11Bu ne demek oluyor, ragazza mio?» *  diye başladı 
söze. 11Bu kadar geç mi tanışacaktık seninle? Ama yine 
de benim seni çoktan tanıdığıma inanabilirsin. Yo yo, 
seni hanidir kestirdim gözüme, sende eşsiz özelliklerin 
varlığına kesinlikle inandım. Seni artık nasıl unutabi
lirdim ! Ama bu kadar çok iş arasında, biliyor musun . . .  
Söyle bakayım, adın ne senin? Soyadını değil, yalnız 
adını bilmek istiyorum.» 

«Mario! »  dedi Mario usulcacık. 
11Demek Mario? Çok güzel ! Yo yo, öyle pek rastlan

mayı::.�ak gibi değil, yaygın bir isim olduğunu söyleye
bilirim. Antik bir isim, yurdumuzun başı yukarıda gele
neklerini canlı tutan isimlerden biri. Bravo, salve ! » ** Ar
dından Cipolla, avucunu açıp kolunu çarpık omuzundan 
eğik t� ,.:iv de yukarı kaldırarak bir Roma selamı verdi. 
Biraz kafayı bulmuşsa, doğrusu buna şaşılmazdı. Ne var 
ki, gecenin bu saatinde bütün hal ve tavrına, ayrıca 
aksanına bir doymuşluk, bir paşalık, bir yan gelip yat
ma, bir büyüklenme havası sinmesine karşın,eskisi gibi 
sözcükleri açık seçik vurguluyor, akıcı bir dille konuşu
yordu. 

«Evet, Mario» , diye sürdürdü konuşmasını. «Bu ak
şam buraya gelmen, ayrıca sana harikulade yakışıp 
Torre di Venere'deki o bir içim su dilberlerin kalbini 

* 1talyanca : Evladım! (Ç.N.) 
** İtalyanca : Selam sana! (Ç.N.) 
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fethetmede senden yardımını esirgemeyecek olan böyle 
göz alıcı bir eşarp takman güzel doğrusu !» 

salonun gerisinde ayakta durulacak yerlerden, yak
laşık daha önce Mario'nun ayakta dikildiği köşeden bir 
kahkaha sesi yükseldi. O savaşçıl saç tuvaletiyle Giova
notto idi gülen; omuzuna attığı ceketiyle oracıkta di
kiliyor, kaba ve alaylı, gülüyordu: «Ha ha ha! »  

Mario, sanırım omuzlarını silkti. Silkindiği kesin
di bir kez. Belki aslında yalnız bir irkilmeydi bu ve 
omuzların devinimine irkilmeyi gözlerden kaçırmak 
için başvurulmu.ş, gerek eşarpın, gerek Torre'deki dil
berlerin umursanmadığı biraz geç de olsa bu yoldan an
latılmak istenmişti. 

Cipolla, şöyle bir göz attı salona. 
«Aldırmayalım biz ona! »  dedi. «Kıskanıyor seni. 

Belki kızların kalbini kazanmada bu eşarp sayesinde 
elde ettiğin başarıları, belki de seninle burada iki doot 
gibi güzel güzel sohbet edişimizi çekemiyor. İsterse, 
daha önce kendisini kıvrandıran o karın ağrılarını ha
tırlatayım kendisine. Hani bundan kolay bir şey yok, 
benim için. E, anlat bakalım, Mario! Bu akşam biraz eğ
leniyorsun burada. Gündüzleri de bir tuhafiyecinin ya
nında çalışıyorsun?» 

«Bir kahvede» , diye düzeltti Mario. 
«Daha doğrusu bir kahvede! Cipolla, tahmininde 

yanıldı demek. Bir Cameriere, * bir saki, bir Ganymed' -
sin*• yani. Bak bunu beğendim, antik çağı anımsatan 
bir şey daha işte, salivietta! ***» Son sözcüğü ağzından 

• İtalyanca : Garson. (Ç.N.) 
•• Truva'daki kral soyundan gelen oğlan; güzelliği nedeniy

le Tanrılar tarafından alınıp gökyüzüne götürüldü, Zeus'e 
sakilik yaptı, onun sevgilisi oldu ve Zeus tarafından ken
disine ebedi güzellik bağışlandı. (Ç.N.) 

••• İtalyanca : Peçete; salve (selam sana!) ile söz oyunu (Ç.N.) 
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çıkarırken, yeniden selam verir gibi kolunu kaldırdı; bu 
davranışı, solandaki seyircileri neşelendirdi. 

Mario da gülümsedi bunun üzerine. Doğruluktan 
ayrılmak istemeyerek: «Ama daha önce bir süre Por
toclemente'de bir dükkanda çalışmıştım» , dedi. SOO!e
rinde bir kehanetin gerçekliğine katkıda bulunmaya, 
ondaki isabet payını artırmaya yönelik insancıl istek
ten bir şeyler saklıydı adeta. 

«Haklıymışım demek ki, haklıymışım ! Bir tuhafi
yecinin yanında.» 

«Dükkanda tarak, fırça gibi şeyler satılıyordu» ,  di
ye cevapladı Mario, kaçamak yollu. 

«Her zaman bir Ganymed rolü oynamadığını, her 
zaman eU:nde peçeteyle müşterilere hizmet etmediğini 
söylememiş miydim? Cipollo yanlış bir şey söylese bile, 
karşısındakinin güvenini kazanacak gibi yapar bunu. 
Söyle bakalım, bana güveniyor musun?» 

Ne anlama geldiği belirsiz bir hareket. 
«Yanm cevap bu seninki ! »  dedi Cipolla. «Güvenini 

kazanmak kolay değil kuşkusuz. Gördüğüm kadar, be
nim için bile bunu başarmak zor. Yüzünde bir içe ka
panıklık, bir hüzün çizgisi, un tratto di malinconio* gö
rüyorum.» Ardından Mario'nun elini tutarak : <<Söyle 
bana, bir derdin mi var?» diye ekledi. 

Mario o saat: «Nossignore ! ıı •• diye kestirip attı. 
«Yo, bir derdin var» , diye diretti Cipolla, otoriter 

tutumuyla Mario'nun sözlerindeki kesinliği elinin ter
siyle iterek : «Gözümden hiç kaçar mı benim? Cipolla 
yutar mı hiç ! Kalıbımı basarım, kızlardır nedeni, kız
lardan biridir. Bir gönül yarası kısaca.» 

Mario, şiddetle başını salladı. Ansızın yanıbaşı-

* İtalyanca : Bir melankoli çizgisi. (Ç.N.) 
** İtalyanca : Hayır, senyor! (Ç.N.) 
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mıı.da yine Giovanotto'nun o hoyrat kahkahası çınladı. 
Cipolla, kulak kabarttı. Gözlerini boşlukta geı.dirdi, bir 
yandan da kulak verip kahkahayı dinledi. Sonra Ma
rio'yla konuşurken bir, iki kez yaptığı gibi, yan ar
kasına döndü, işi tavsatmadan sürdürmeleri için elin
deki kamçıyı hora tepenlere doğru şaklattı. Ne var ki, 
bu arada nerdeyse elinden kaçıracaktı Mario'yu; Ma

rio, ansızın bir silkiniş.le Cipolla'ya sırtını dönerek mer
divene yöneldi; gözlerinin çevresi kızarmıştı. Ama Ci
polla, son anda kendisini yakaladı. 

«Dur, nereye gidiyorsun?» Şu işe bak sen ! Sıvış
mak istiyorsun ha, Ganymed? İşin bu en güzel anında 
ya da en güzel anına ramak kalmışken sıvışacaksın? 
Kal burada, sana güzel şeyler vaadediyorum.ıı Üzülmen 
için hiç bir neden olmadığına inandıracağım seni. Se
nin tanıdığın, başkalarının da tanıiyıp bildiği bu, bu -
neydi ismi? Dur! İsmini senin gözlerinden okur gibiyim, 
dilimin ucunda. Ve sen de söylemek üzeresin bu ismi.» 

Giovanotto: «Silvestra! » diye seslendi aşağıdan. 
Cipolla: «Ne küstah insanlar var şu dünyada! »  de

di, gözlerini çevirip salona bakmadan. Sanki Mario'yla 
konuşması hiç sekteye uğramamış gibi : «Zamanlı za
mansız öten son derece küstah ne çok horoz var. Ağzı
mıı.dan, senin ve benim ağzımdan çekip alıyor kızın: 
ismini. üstelik, bu kendini beğenmiş züppe, isim üre
rinde de özel bir hak sahibi olduğuna inanıyor sanırım. 
Bırakalım şimdi onu bir kenara! Ama Silvestra, senin 
şu Silvestra'n, bana kalırsa yaman bir kız, öyle değil 
mi? Gerçek bir hazine doğrusu ! Yürüyüşünü, nefes alıp 
verişini, gülüşünü gördü mü, insanın adeta kalbi du
ruyor. işte öylesine büyüleyici bir kız! Çamaşır yıkarken 
alnına dökülmüş saçlarını eliyle uzaklaştırışı yok mu ! 
Cennetten çıkmış bir melek dersin.» 

Mario, başını ileri uzatarak gözlerini dikmiş Cipol-
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la'ya bakıyordu. Gerek kendisini, gerek salondaki seyir
cileri unutmuş gibiydi. Gözlerinin çevresindeki kırmızı 
halkalar büyümüştü; bulundukları yere bir boya fırça · 
sıyla oturtulmuşlardı sanki. Böyle bir şeyle hayatımda 
doğrusu seyrek karşılaşmışımdır. Mario'nun kalın du 
dakları aralanmıştı. 

Cipolla : «0 melek de işte seni üzüyor ! ıı diye sür 
dürdü konuşmasını. <«Daha doğrusu, s en  onu düşünerek 
üzülüyorsun. Bunların ikisi de birbi!'inden f�:-klı ş�yleJ 
azizim, haydi haydi farklı şeyler, inan bana ! Sevgide 
yanlış anlamalar vardır; denebilir ki, yanlış anlamalar 
hiç bir yerde sevgideki gibi yeşerip filizlenecek ortamı 
bulamaz. Şu Cipolla da sevgiden ne anlarını�? diye dü
şüneceksin belki; vücudundaki o küçük özürle bu ada
mın sevgiyle ne alıp vereceği olabilir? diye geçireceksin 
içinden. Yanılıyorsun derim, sevgiden çok şey anlar Ci
polla, hem de o kadar çok şey anlar ki, iciğini biciğini 
bilir sevginin. Bana sorarsan, sevgi konusunda onun 
söylediklerine kulak ver derim. Ama bırakalım şimdi 
Cipolla'yı, onu hiç işe karıştırmayalım, yalnız Silvest
ra'yı düşünelim biz, senin o bir içim su SiJvestra'm ' 
Ne yan!, Silves+ra ra,:;g�:ıc i horozlanan bir kabadayıy1 
sana üstün tutacak da, o kabadayı gülecek, sen ağlaya
cak mısın? Pek akıl alacak şey değil bu, imkansız bir 
şey ve biz herkesten daha iyi biliyoruz böyle olduğu
nu. Bak şimdi, kendimi diyelim Silvestra'nın yerine 
koydum da böyle bir meşe odunuyla, böyle yontulma
mış, böyle görgüsüz bir Giovanotto ile bir Mario, beyler 
ve hanımlar arasında dolanıp duran, yabancı konuk
lara o çevik ve becerikli elleriyle serinletici içitler su
nan, beni gerçekten ateşli duygularla seven bir peçete 
şövalyesi arasında seçme yapmam gerekse, ne yalan 
söyleyeyim, gönlüm karar vermekte hiç güçlük çekmez
di, kalbimi kime armağan edeceğimi kuşkusuz bilir-
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diln hemen. O sersemin de bunu görüp anlamasının 
zamanıdır, benim çok sevgili dostum! Söyle, kiiniin ben, 
kim?ıı 

Bu hokkabaz adamın nasıl cilve yapıp yamuk omuz
larını yosmaca oynattığına, torbalı gözlerini sevgiye su
samışlıkla süzdüğüne ve aygın baygın gülümseyerek 
kıymık kıymık dişlerini gösterdiğine tanık olmak deh
şet vericiydi doğrusu. Heyhat, onun büyüleyici sözle
ri karşısında bizim Mario ne duruma gelmişti? Bunu 
görmeye nasıl güç katıanabilmişsem, söylemeye de di
lim varmıyor; çünkü bu, en deruni bir şeyden el çekil
mesi, hezeyan karışımı mutlu ve ürkek bir tutkunun 
herkesin önünde sergilenmesiydi. Mario, kavuşturduğu 
ellerini ağzının önünde tutuyor, omuzları güçlü solu
yuşlarla inip kalkıyordu. Mutluluktan gözlerine ve ku
laklarına kuşkusuz inanamıyor, bu arada bir şeyi unu
tuyor, onlara gerçekte inanamayacağını aklından çı
karıyordu. Cipolla'ya teslim olmuş, yüreğinin derinlik
lerinden usulcacık : ııSilvestra ! n diye fısıldadı. 

Kambur Cipolla : ııôp beni ! ıı dedi bunun üzerine . 
.. sanıyorum, beni öpmene izin vermemem için neden 
yok. Seni seviyorum ! "  Ardından elini, kolunu ve serçe 
parmağını açıp gerdi ve işaret parmağının ucuyla ya
nağında ağzına yakın bir yeri gösterdi. «Şuramdan 
öp!  ıı diye ekledi . Mario da, eğilip öptü gösterilen yeri. 

Salonda çıt çıkmıyordu. Grotesk, çirkin, gerilim 
dolu bir andı.  Mario'nun mutluluğunun anı. Duygu
ların, mutluluk ve yanılsama arasındaki tüm ilişkileri 
algılama zorunda bırakıldığı bu netameli zaman dili
minde i.§itilen tek şey, Giovanotto'nun kahkahasıydı : 
Mario'nun dudaklarının, sevecenliği onune çıkanlan 
iğrenç etle acıklı ve gülünç birle�mesinin hemen başın
da değil de sonunda, salondaki beklenti havasından tek 
başına sıyrılıp çıkarak yükselmişti kahkaha; hoyrat, oh 
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olswı diyen, ama yine de yanılmıyorsam düşlerle kay

bedilen o kadar çok şeyden ötürü bir acımanın alttan 
alta titreştiği, sihirbaz Cipolla'nın az önce yanlış adre
se postalandığını açıklayıp kendisi için sahiplendiği 

«Poverotto! »  sözünü de biraz içeren bir gülüştü bu. 

Ama bu gülüşün henüz çınlaması sürerken, yukarı
da yanağından öpülüp okşanan Cipolla, aşağıda, otur

duğu iskemlenin ayağın.da kamçısını şaklattı ; birden 
uyanan Mario doğruldu, geriye attı kendini. Arkaya 
kaykılmış, oracıkta dikiliyor, gözlerini dikmiş belli bir 

noktaya bakıyordu; üst üste koyduğu ellerini dudak
larının üzerine bastırdı derken, parmaklarının büklüm 
yerleriyle birçok kez şakaklarına vurdu, sonra arkasına 
döndü; seyirciler kendisini alkışlar ve Cipolla, ellerini 
kucağında kavuşturmuş, omuzlarıyla gülerken, ileri 
atılıp merdivenden inmeye koyuldu. Aşağıda hızla ko
şarken birden durup bacaklarını aralayarak arka

sına döndü, kolu yukarı kalktı ansızın ve peş peşe iki 
silah sesi alkış ve kahkahaları yarıp geçti. 

Salonda hemen sessizlik başgösterdi. Hatta hora 
tepenler de durmuş, herkes gözlerini açıp şaşkın şaş

kın bakmaya başlamıştı. Cipolla, oturduğu sandalyeden 
fırlayıp kalkmıştı ayağa. Bir şeye karşı kendisini savu

nur gibi yana açılmış kollarıyla oracıkta dikiliyor. 
sanki şöyle seslenmek istiyordu : «Durun ! Yapmayın ! 
Çekilin başımdan ! Ne oluyor böyle? ! 11 Bir an sonra göğ
sü başına düşerek boş bir çuval gibi yeniden iskemleye 
çöktü ve iskemlenin yan tarafından sarkıp yere yıkıldı, 
dağınık bir giysi çıkını ve kemik yığını halinde yerde 
kımıldamadan öylece kaldı. 

Ortalıkta kopan yaygara sınırsızdı. Elleri ayaklan 
titreyen hanımlar, yüzlerini yambaşlarındaki kocaları
nın göğüslerine gömerek gizlemişlerdi. Doktor yok mu? 

Polis yok mu? diyen sesler yükseldi kalabalığın için-
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den. Sahneye hücum edenler oldu. Seyircilerden bir bö
lümü de Mario'nun üzerine atıldı, nerdeyse yok dene
bilecek kadar küçük namlusunu kaderin önceden hiç 
kestirilemeyecek bir yöne çevirdiği pek tabancaya ben
zer yanı olmayan o küçük madeni suç aletini kıvırıp 
aldı elinden. 

Biz --sonunda yine de-- çocukları alıp, salona giren 
iki polisin önünden geçerek k apıya yöneldik. Oyuna gel
miş olmamak için : ıcBu, gerçekten sonu muydu göste
rinin?ıı diye anlamak istedi çocuklar. «Evet, sonuyduıı , 
diyerek onayladık. Korkunç bir son, alabildiğine uğur
suz, yine de insana rahat nefes aldıran bir son. İlgili 
sonu böyle duyumsamamak elimde değildi ve hala da 
değil . 
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Nobel, dünyanı n  en büyük edebiyat olayıdır. 
Nobel Edebiyat Ödülüne ancak zirvedekiler erişir. 

Bu nedenle Nobel Ödülünü kazanmak 
bir edebiyatçı için büyük onur kaynağıdır. 

SABAH, şimdi de Nobel Edebiyat Ödülü ile onurlandırılmış 
zirvedeki yazarların en ünlü eserlerini, 

kendisini  zirveye ulaştıran okurlarına kazand ırıyor. 

Türk Basınının lideri SABAH, 
Oxford, Phaidon ve Meydan Larousse'dan sonra şimdi de 

Nobel Dizisi ile kültür ve sanat hayatımızın 
zenginleşmesine katkıda bulunmaktan mutludur. 

171;3 :!A;ı: ! gazetesinin okurlarına armağanıdır. 


