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Ve sonra sevgilim, istiyorum ki, sana olan meylimin ta-
lihsiz ve muvaffakiyetsiz bir hayatın aksülameli olmadığına 
ikna olasın. İstiyorum ki, gayelerimin olmadığını, arzula-
rımın olmadığını ve hiçbir menzile uzanmadığımı bilesin. 
Saadetim beni kemale erdiriyor ve onu lekesiz ve parlak 
tutmak meselesi beni uyanık ve dikkatli kılmaya mukte-
dir yegâne şey. Sıradan insani endişeler kaybolup gittiler 
içimde. Hissiyatım kendisine yabancı herhangi bir duy-
gunun iziyle kirlenmiş değil. Sevilmiş olmanın gururunu 
dahi kendimden uzağa itiyorum. Seni seviyorum, severek 
mutluyum, saadetimin tüm kaynakları benden fışkırıyor 
ve tüm çiçekleri kendi ruhumdan deriyorum. Bu yüzden, 
küçük ya da büyük dertlerle, tereddütlerle, şüphelerle en-
dişeli ve huzursuz değilim. 

Sanki çok parlak bir güneş sökün etti hayatımın ufkun-
da ve tüm sisler, tüm bulutlar dağıldı. Ve ben işte onun 
ışık huzmelerinin envai çeşit oyununa hayran olmuş ve 
bundan hayrete düşmüş bir halde bakıyorum ve mutlu-
yum. Ruhum heyecanlarla ve tatlı hercümerclerle dolu, 
hiçbir izahın anlatmaya yetmeyeceği ölçüde mutluyum. 
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Söylemiştim ya, evliliğimden önceki o beş sene, Mika-
yel’in haletiruhiyesini iyice tatsızlaştırdı, ki zaten bu olma-
dan da ıstırap ve cefa çekmeye meyyal bir mizacı vardı. 
Kederliydi ve bu keder hiç dağılmadı. Onu seçmeden önce 
tereddütlerim olduğunu biliyordu, huzursuz ve kıskançtı. 
Ondan önce dikkatimi celb etmiş diğer erkekleri ve hatta 
tanıdıkları, yeni arkadaşları dahi kıskanıyordu. Bir görün-
mez tehlikenin tedirginliğiyle kendisine daima eziyet edi-
yordu. Bana yaklaşan tüm insanlar hakkındaki şüphecili-
ği, onları sürekli tetkik edip durması, neredeyse hastalık 
seviyesinde olan gözaltında tutma çabası beni derinden 
yaralıyordu. Bazen için için öfkeleniyordum. Bu şartlar 
dahilinde hayat tahammül edilmez görünüyordu. Zaman 
zaman, intikam almak ya da sadece tatminsizliğimi dağıt-
mak için de olsa onun bu hissiyle oynuyordum. Acınası 
bir şey bu, lakin hakikati söylemek mecburiyetindeyim. 
Kıskançlık hissi onun ruhunda çınlayan en kuvvetli teldi 
ve ben bu telin acıklı sedasını dinlemeyi seviyordum. Güç-
lü hislerin ifade edilmesi –hangi nitelikte olurlarsa olsun-
lar– beni hep cezbetmiştir. Onun hiddetleri, ümitsizlikleri 
karşısında kendimi çok defa bir nevi acılı ve şehvetli sar-
hoşlukla beraber, heyecanla dolmuş hissettim. Ne zaman 
ki ıstırabı zirve noktasına varıyor, ne zaman ki harabeye 
dönmüş çehresinin ifadesini, cürmü dahi göze alan hidde-
tini görüyordum, bir sözle, bir teminatla onu rahatlatmak-
tan, dalgalanmış ruhunun bir tebessümümle, bir sözümle 
yavaş yavaş huzur bulduğunu ve sanki hemen ayaklarımın 
dibinde mırıldayarak akan bir nehrin mülayim sükûnetini 
edindiğini görmekten zevk alıyordum.

Bu oyun beni meşgul ediyor ve zaman zaman hayatı-
mın boşluğunu dolduruyordu. Ruhumun avare ve nafile 
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kalmış şedit kuvvetleri vardı ve beni kısmen oyalayan an-
nelik hissi haricinde ruhumun kudretini harcayabileceğim 
başka bir imkâna sahip değildim.

Bazen tavrımın farkına varıyor, kendimi suçluyordum. 
“Ben fena bir kadınım” diyor, kendi kendimi düzeltmeye 
ve içimden kötü otları koparıp atmaya gayret ediyordum. 
Lakin aynı çaresiz halde ona eziyet etmeye devam ediyor-
dum.

Ancak bugün şunu biliyorum ki, orada olan şey fena-
lığın neticesi değildi ve içimde kendiliğinden akan kudret 
bir şekilde harcanmak ihtiyacındaydı. Ve evet, bu türden 
hadiseler sonrasında kendimi yorgun, tükenmiş hissedi-
yor, huzur bulmayı arzuluyordum. Lakin bazen bu huzur 
da manasız sebeplerle bozuluyordu. O zaman yorgun asa-
bım bana işkence ediyordu. Ümitsizliğe kapılıyor, kendi-
me acıyarak ve benliğimi kıskıvrak saran o zincirlerden 
azat etmek için naçar denemeler yaparak saatlerce ağlıyor-
dum.    

Babamın münasabetleri, kocamın mevkisi ve hatta be-
nim iyi terbiye görmüş bir kadın olarak bilinmem, mille-
timizin yüksek addedilen tabakasını etrafımızda topluyor-
du. Hepsi Mikayel’in hastalıklı şüpheciliğini biliyor, onu 
incitmemek için çok hassas davranıyordu. Lakin tabiatın 
değiştirilemez ve mağlup edilemez kanunları vardır. On-
ların karşısında kendini emniyete almak, en maharetliler 
için dahi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ben de insan-
ların birbirlerini hapsettiği o cari ve genelgeçer kanunlara 
uyup kocama sadık kaldım. Lakin kesif ve mutlak şekilde 
yalan söylemek, kendine yalan söylemek, iğva, aşk ve hatta 
envai çeşit arzu beni altüst etmedi demek mümkün mü? 
Zaten ruhu en hafif rüzgârda dalgalanmaya hazır olan be-
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nim için başka türlüsü nasıl muhtemel olabilirdi ki? Ben 
bilhassa şahsi temizlik insiyakı ile, herhangi bir bayağı aşk 
macerasını tiksindirici bulduğum ve zevk ile hassasiyetim 
mağlup edilemez engeller olup beni rasgele heveslere kar-
şı muhafaza ettiği için kâğıt üstünde sadık kaldım. Fakat 
hepsinin ötesinde, benim kurallara münasip iffetim birçok 
kadında olduğu gibi bir nevi işve, belki de işvelerin en kar-
şı konulamazı oldu. Onunla süslenmiştim ve hatta onunla 
gururlanıyordum. 

Görüyor musun, sevgilim, rolümü oynuyordum. Ben 
de belirli ödünç bir suret edinmiştim ve bu suretle hayran-
lık ve bilhassa hayret ilham ettiğimde mutluydum...

Lakin kalbim... Kaç defa kudretli heyecanlarla çarptı... 
Etrafımda neredeyse daima bir bastırılmış hisler girdabı 
vardı. Bir tokalaşma, bir bakış, belli belirsiz bir söz, inatçı 
bir nazar sıklıkla heyecanlara ve hislere ait uçsuz bucaksız 
bir ufuk açıyordu önümde.

Fakat bu noktayı izah etmem lazım. Kalbim uzun za-
man boyunca herhangi birinde sebat etmeden bir kişiden 
ötekine gezinip durdu. Hevesim söndüğünde ve dikkati-
min nesnesi olan şahsa kayıtsız kalmaya başladığımda, onu 
o kadar mutlak surette unutuyordum ki, şaşkın bir halde 
heyecan dolu saniyelerimi hatırlayıp ruhumun bilmecesi 
karşısında hayret ediyordum. Hislerime gülüyor, heyecan-
lı günlerimi istihzayla anımsıyor, zalim bir alayla hatırla-
manın sebep olduğu hoşnutsuzluğu dağıtıyordum. “Nasıl 
da sebatsızım, ne kadar da hercai hallerim var!” diyordum 
kendi kendime. 

Fakat bugün, sır aşikâr oldu benim için. Onların hiçbiri 
hakiki ve halis aşk değildi asla. Evvela, bana öyle geliyor ve 
tecrübe de onu gösteriyor ki, kendiliğinden dikkati birine 
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kayan asla ben olmuyordum. Öyleyse benim birini yeğle-
mem hep, bana açık edilmiş bir hisse verilmiş az ya da çok 
muhabbetli cevaptan ibaretti, başka bir şey değil. Hissim 
kaynağını benden almamıştı, daha ziyade ben başkasının 
hissiyatına az ya da çok güçlü bir şekilde tabi olmuştum ve 
beni heyecanlandıran asıl sebep aşkın ta kendisi değildi, 
daha ziyade sevilmiş olmanın verdiği ihtiras, tanınan biri-
nin bana gösterdiği alakanın yarattığı gurur ya da meraktı. 
Bilhassa da merak. 

Ve sonra, bir şey daha vardı. Benim ruhum büyük his-
lere, hayranlığa, yumuşaklığa ve de büyük fedakârlıklara 
susamıştı. Ruhum sarsıcı ve hatta ölümcül hisleri soğuk 
ve rahat uykuya yeğlerdi. Uyanmak, tecelli etmek ve tüm 
kuvvetleriyle, kudretli heyecanıyla yaşamak istiyordu. Ve 
bu meyiller, bu arayışlar beni baştan çıkarıyor, yanlışlara 
sevk ediyordu. Ben şu ya da bu şahsı süslediğim hususi-
yetleri aslında kendi içimden çekip çıkarıyordum. Bir 
ideal yaratıyor, yaratıp süslediğim numuneye hayran olu-
yordum. Kendimi öyle mükemmel kandırıyordum ki, ilk 
günlerde eksiksiz bir saadetle doluyordum. Sanki kanat-
lanıyordum, sanki hayatım kendine ait güneşiyle aydınla-
nıyordu, fakat bunların hepsi bir aldanmadan ibaretti... 
Sonra hayal kırıklığı gecikmiyor, sevdiğimi düşündüğüm 
adam aniden önceden gördüğüm gibi değil, hakikatte her 
nasılsa öyle çıkıyordu karşıma. Kendime, şahsi hislerime 
gülüyor, dermansız ve bayağı bir şey vuku bulmadığı, her 
zamanki hassaslığım ve zevkim bir kere daha beni yanlış 
bir adım atmaktan kurtardığı için kendimi kutluyordum. 
Elbette tüm bu insanlar arasında hayranlığa ve aşka haki-
katen layık olanlar da vardı. Ne zaman coşkum herhangi 
bir sebeple, bazen çok önemsiz bir sebeple sönse, zihnim 
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onlara karşı adil olur ve her ne kadar hayalimden çabuk 
uyanmış olsam da, hatırası bir rayiha gibi ruhumda kalan 
çok olurdu.

Hakiki ve ıstırap veren aşk kalbimde bir defa yuva yaptı 
ve ben o defasında artık hercai değildim.

Cesur bir adamdı ve yüzünde bir şövalyenin güzelliği-
ni taşıyordu. Babamın meslektaşlarından birinin oğluydu. 
Çocukluğumda onu sık sık görürdüm, fakat evliliğimden 
sonra çok az karşılaşmıştık. Ağzından köpükler çıkan ve 
toynakları kıvılcımlar saçan kara atına rahatça binmiş Üs-
küdar tepelerini çıkarken sahip olduğu o korkusuz ve aza-
metli çehreye hayran kalmamak mümkün değildi. Fakat 
bunların hepsi, o ana kadar, sadece bir göz zevkinden iba-
retti benim için. Askeri sahada süratle muvaffak olmuştu 
ve ona gitgide daha mühim görevler tevdi edilmişti. Eve 
son dönüşü, bizim acısını neredeyse düzenli aralıklarla tat-
tığımız o korkutucu ve zor günlere tekabül etmişti. Başı-
mızın üstünde dehşet ve tehdit asılı duruyordu ve hiddet, 
intikam arzusu, cesur hamleler ile bütün halkın bastırılmış 
öfkesi baştan başa hepimizin ruhunu sarıyordu. İşte böyle 
bir akşamdı. Muhteşem kızıllıkta bir günbatımı anı... Bü-
yük payitahtın trajik güzelliği Boğaz’ın kıyılarına yayılmış-
tı. Sıcak bir bahar rüzgârı havayı dolduruyordu ve ağaçlar 
titreyerek beyaz çiçeklerini döküyorlardı. Tek başıma ve 
dertli ruhum hudutsuz sıkıntıyla dolu, bütün bir günün 
asap bozukluğunu dindirmek ümidiyle Üsküdar’ın tepele-
rinden birine doğru yürüyordum. Bir yandan da acele edi-
yordum ki Mikayel’den önce eve varayım, zira vehimleri 
ve kıskançılığı bu tür günlerde dahi peşimi bırakmıyordu. 
Böyle ruh halleri içindeyken ona hiç tahammül gösteremi-
yordum.  
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Artık belli bir yüksekliğe varmıştım. Aniden fark ettim 
ki yalnızım, büsbütün yalnız. Her akşam gezinenlerin kala-
balığıyla dolup taşan bu mevki tamamen boştu. Korkuyla 
doldum. Her yer, çevre tepeler, vadiler, önüm ve arkam 
tümüyle ıssızdı. Tuhaf bir sessizlik hüküm sürüyordu. 
Bakışım çiçeklerle süslü çayırların üzerinden, Boğaz’ın pa-
rıldayan sathından, uzaklarda dalga dalga yayılan yüksel-
tilerin renkli maviliklerinden, tüm bunların güzelliklerine 
nüfuz edemeden kayıp geçiyordu. Sanki bu yalnızlığın ve 
sessizliğin içinde ruhum kanat çırpıyor ve titriyordu. Her 
türden düşünce, korku ve öfke; yarının hadiselerine, muh-
temel cinayetlere dair kehanetler; her nasılsa zafer ümitleri 
ve eşitsiz mücadelelere has bir taşkınlık zihnimin içinden 
velveleyle geçip gidiyordu. Korkum dağıldı ve birkaç adım 
attım, belli bir noktaya gidecektim... Ben köle kızı değilim, 
ruhumun alışılmadık cüretleri var. Korkudan ölsem bile 
asla geri dönmem ve gideceğim yer neresiyse oraya kadar 
giderim... Adımlarım beni götürür, gururum amaçsız bir 
şeyin içinde bile korkuyla geri adım atmama izin vermez. 

Tepenin diğer tarafı hâlâ görüş alanımın dışındaydı ve 
gözlerimi şekilden şekle giren, yavaş yavaş kısalıp geniş-
leyerek kuzeye doğru hareket eden günbatımı bulutlarına 
sabitlemiş halde, başım yukarıda ilerliyordum.

Birdenbire onu gördüm. Yine kara bir atın sırtında 
tepenin diğer tarafını çıkıyordu. Neden hemen uzaklaş-
madım? Tepenin üstünde yalnız başıma neden durdum 
akşam rüzgârı şapkamın örtüsünü yüzümde keyfince sal-
larken? Atın ön ayakları yokuşu daha telaşla döver ve taş 
parçaları aşağı doğru yuvarlanırken bana doğru geldiğini 
hissettim mi? Yaptığım şuursuz bir işve miydi, o anda beni 
idare eden kadınlık içgüdülerim miydi? Bilmiyorum, ger-
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çekten bilmiyorum... Yalnızca şaşırtıcı fakat şehvetli bir 
ürpermenin bütün varlığımı altüst ettiğini hatırlıyorum. 
Hâlâ ayrılabilirdim oradan. Lakin bu fikir artık tamamen 
aklımdan çıkıp gitmişti. Sanki büyük bir tehlikeye atıldı-
ğım hissiyle doluydum ve bu his ruhumu yukarı taşıyor, 
beni eşsiz bir cüretkârlık ve gururla dolduruyordu.   

Yanıma vardığında hemen attan indi, büyük hürmet-
le ve kendi âdetlerince beni selamladı. Henüz dönmüştü 
ve muvaffakiyetsiz seferi çehresine yorgun ve umutsuz bir 
adamın tasalı ıstırabını yerleştirmişti. Gözleri genişledi ve 
beni şefkat ve hayretle kuşattı. Bakışımı ondan kaçırdım 
ve belirsiz bir noktaya sabitledim. Kanım başıma hücum 
etti ve şakaklarımda onun hızla dolaşan adımlarının vuruş-
larını hissettim.

– Böyle karışık bir günde korkmuyor musunuz tek ba-
şınıza bu ıssızlığın ortasında? 

– Yok, dedim, ben hiçbir şeyden korkmam.
Sesim, kendime rağmen düşmancaydı ve sanki bana 

yabancı bir vurguyla çınlamıştı.
– Ammavelakin, büyük, büyük tedbirsizlik bu sizin 

yaptığınız... 
Sustu ve şaşkın bir şekilde kaldı. Yere eğilmiş gözlerim 

elinin kırbacının üzerinde titrediğini gördü. 
– Uzaktan gördüm sizi, dedi bir şarkı gibi müşfik ve 

ahenkli bir sesle, sizi tanıyamadım, fakat siz olduğunuzu 
hissettim...

Yeniden sessizlik. Hafifçe titreyen ateşli parmakları kır-
bacı kıracakmışcasına kavramıştı.

– Ve kalbim benden önce, atımdan önce size doğru 
koştu. 
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Yanaklarıma, alnıma doğru sıcak bir kan dalgası yüksel-
di... Al al olduğumu hissettim ve kendime meydan okuya-
rak ve ona meydan okuyarak başımı kaldırdım, gözlerimi 
korkusuzca ona diktim.  

– Hayal edemezsiniz, dedi neredeyse telaşla, o kadar gü-
zelsiniz ki şu an, sarsıcı surette güzel...

Nasıl izah edeyim şimdi yere çakılan hislerimi? Sanki 
onun heyecan yüklü parmakları kalbimi okşadılar ve kes-
kin bir acı hissettim, bir nevi elem. Her şey temelinden 
sarsılıyordu içimde. Memnun muyum, değil miyim, anla-
yamıyordum... Gerçeklik hissimi yitirmiştim ve sanki dev 
darbeler ruhumun kapılarını dövüyordu. O konuştukça 
bir sarhoşun kendinden geçmiş savrukluğu başımı döndü-
rüyordu, fakat idrakime sadece yarım yamalak kelimeler 
çıkabiliyorlardı.

– Ben senin kölenim... Ayaklarının tozuyum. Kurban 
olayım sana... Sen benim için ulaşılmaz, imkânsız bir rüya 
oldun... Senin hatıranı her yere yanımda götürdüm ve her 
kadında seni buldum... Biliyorum senden ne kadar uzak 
olduğumu ama her şeyi senin için feda edebilirdim, her 
şeyi... Hatta eğer isteseydin...

At aniden birkaç kere kişnedi ve rüzgâr, yüzümü dalga-
nanan örtümle kapatarak daha da hızlı esti.

Nasıl ayrıldım oradan? Nasıl kaçtım ondan, ben de bil-
miyorum. Heyecan ve hercümerç dolu öyle hallerden geç-
tim ki, neredeyse hastalandım... Fakat bunlar korku dolu 
günlerdi ve Mikayel dahi benim müteessir halime hususi 
dikkat göstermedi.

Tüm halk dehşete teslim olmuş, her an korkutucu hadi-
seleri bekliyordu. Ben de vakaları makineleşmiş bir halde 
takip ediyordum. Fakat çocuklarımın hayatını emniyete al-
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maya yönelik endişelerimin orta yerinde onu görüyordum 
hep, tepenin üstünde ayakta, hürmetle ve neredeyse şaş-
kınca eğilmiş, güneşten yanmış çehresi derin bir heyecanla 
solgunken, bakışı amirane kavrıyordu beni şefkatle.

Bundan sonra onu unutmaya hiçbir şekilde muvaffak 
olamadım. O günlerde hususiyetle, benimle konuştukları, 
beni türlü dertlerle meşgul ettikleri vakitlerde, birdenbire 
sanki ruhum kayboluyor, zihnim dağılıyor ve kuvvetli bir 
heyecanın içinde bir marazlı gibi titriyordum. Bazen de her 
şeyi unutmuş halde uzun uzun hayal kuruyordum, ancak 
birden fena içgüdülerim aklıma geliyor, utanç ve pişman-
lık duygusu ıstırapla ve eziyet dolu bir zillet hissiyle bera-
ber her yanımı kaplıyordu. Sanki, ruhum iğfal edilmişti 
ve sadece şahıs olarak ben değil, biz toplu olarak da bu 
ahlaki aşağılanmanın damgasını taşıyorduk. Nasıl da kur-
tarmak istiyordum kendimi bu tazyikten ve onun sebep 
olduğu zihin karmaşası ile şüphelerden. Lakin çabalarım 
boşunaydı. Ürkütücü yeni hadiseler beni korku ve tiksinti 
ile galeyana getiriyordu. Boyun eğmez ve acımasız şartlar 
bizi birbirimizden ayırıyordu. Aramızda deniz olmuş kan 
selleri vardı. Ağzımdan kendiliğinden çıkan o asla, altüst 
olmuş varlığımın samimi ve geri döndürülemez aslasıydı. 
Ondan sonra onu görmekten kaçtım, bir daha gözleri hiç 
gözlerimle buluşmadı. Ve ben bu yasağa sıkı sıkıya uydum, 
bunun için kendimi zorladım, lakin itiraf etmeliyim ki his 
içimde kaldı, sürüp gitti. Adeta simsiyah bir bulut kalbimi 
kararttı ve fakat onu unutmaya muvaffak olamadım. 

İki ay sonra ondan bir mektup aldım. Uzun ve belir-
siz bir müddet tehlikeli bir göreve gidiyordu. Bir kez daha 
sarsılmaz hislerini açık ediyordu bu mektupla. Ondan 
ne kadar nefret, hatta ikrah ettiğimin farkında olduğunu 
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söylüyordu. Bana herhangi bir umudun mümkün olama-
yacağını bildiği şu anda yazmayı tercih etmişti. Başkaları 
gibi olmadığını ve kalbinin hakiki ve temiz hislere kabil 
olduğunu tasdik etmek arzusundaydı. O akşam gördüğü 
ve arzusuyla dolduğu o kadını asla unutmayacaktı, öyle ki 
kendisi hakkında yanlış hükümler vermememi, daha ziya-
de ondan hafızamda tatlı bir iz kalmasını rica ediyordu.

Hayır, onun hakkında yanlış hükümler vermemiştim 
ve onu unutmamıştım... Lakin ne kadar da eziyet verici ve 
feci şeydi bu hissiyat benim için, asla izah edemem. Istı-
rap ya da saadet dolu günlerimde hatırası bana dönüyor ve 
zihnimde öylece kalıyordu. Onu varlığımdan söküp atamı-
yordum. Bazen sakin ve hatta müşfik bir hisle bu elle tutul-
maz ve daimi mevcudiyeti düşünüyordum. Fakat sıklıkla 
onu bir düşman gibi görüyordum. Bunu kurtulmak istedi-
ğim ama dermansız olduğunu hissettiğim bir tür kâbus, bir 
tür ruh marazı sayıyordum.

Hareketlerime ve sözlerime bakarak beni mütebessim, 
sakin, rahat gören kim hayal edebilirdi ruhumun içindeki 
o dramı? İçimde nasıl da korkunç bir şey taşıdığımı bile-
rek, başka adamlara ve kadınlara bakarak düşünüyordum: 
“Kim bilir neler var ruhlarının içinde?” Bu ıstırap, bu giz-
li ve derin ıstırap beni başkaları hakkında müsamahakâr 
kılıyordu. Zira ne yapsalar ve ne düşünseler de içlerinde 
benimki kadar günahkâr hisler taşıyamazlardı. Ben ken-
dimin haşin yargıcıydım, merhametten yoksun haşin bir 
yargıç.    

Fakat sen bana karşı affedici ol sevgilim. En azından 
affedici olmayı dene. Seni kabul etmek için genişçe açılan 
o ruhun nur gibi temiz ve berrak olmasını ve hiçbir gölge-
nin, hiçbir kara noktanın onun parlaklığını lekelememesi-
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ni isterdim. Fakat günah insanın alın yazısıdır. Bu böyledir 
ve böyle olduğu için de başka türlüsü mümkün olamazdı. 
Düşün ki, gizli gizli ve fasılasız acı çektim. Ruhum arzu-
larla, ayıpla, tiksintiyle ve aşkla yekten sarmalandı. Baştan 
çıkmış muhayyilemde onu, ıstırabın figanını boğazımda 
güçbela zapt ettiğim anlarda görmüştüm. Bazı şarkılar, bazı 
renkler, bir alacakaranlık parıltısı, onunla karşılaştığım o 
yerler onu çağırıyorlardı ve onu yanımda, onun sıcak ne-
fesini varlığımın üzerinde hissediyordum. Kim tahayyül 
edebilirdi bunu? Böyledir, kadın sıklıkla nüfuz edilemez 
ve gizemli görünür erkeklere, zira ruhunun dalgalarının 
diplerinden çok eski hatıralar ve suretler yeni bir dirilikle 
yükselip tecelli ederler. Bu sebepledir ki, birdenbire onun 
eli avucunuzda titrer, dudakları busenizi reddeder ve çeh-
resinden beklenmedik solgunluklar ya da kızarmalar geçer. 
Böylelikle birdenbire saadeti söner ya da keder içinde te-
bessüm eder, bakışı müteredditleşir ve huzursuzlaşır. Zira 
varlığınızı bir an unutup, talihli ve talihsiz sevdalarının ha-
tıralarıyla karşılaşmıştır. Böyledir, beklenmedik bir anda 
kadını tatlı ve müşfik bulursunuz, zira bir başkasının piş-
manlığını ve ayıbını düşünüp halim selim olur, oysa başka 
anlarda geçmiş anlarının hatıralarında mukavemet etmek 
ve kibirlenmek için umulmadık bir cesaret bulur. Ve tüm 
bunlar nüfuz edilemez sırlardır, sadece erkek için değil, 
kadın için de. Çünkü alışkanlıkların, hislerin, geleneksel 
tutumların kesif sisinin içinde kadın kendi hakkında nadi-
ren berrak şekilde düşünür. 

Böyleydi, beni rahat ve mütebessim gördüklerinde, 
ruhumun hangi eziyetlerle sarsıldığını hayal edemezlerdi. 
Sanki bazen onların asabi parmakları benim acıyla çarpan 
kalbime dokunurdu. Bazen hislerime teslim olmayı dü-
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şünürdüm, sevmek ve ölmek, tüm engelleri ayaklar altı-
na almak, tüm uçurumların üzerinden süzülüp uçmak... 
Ama işte aniden, hatta bir şimşek hızıyla ve ne kadar da 
korkunç bir günah işlemiş olduğum fikriyle, ıstıraba ve 
ümitsizlik buhranlarına gömülürdüm. Ve bütün bu halin 
yarattığı ruh faciası, bazen beni günler boyunca müteessir 
ve titrek bir halin içinde tutardı. 

Bir takıntı haline gelmiş bu fikirden kurtulmak için 
bir an bile boş kalmamaya çalışıyordum. Günün saatlerini 
öyle ayarlamaya gayret ediyordum ki, nefes nefese ve fası-
lasız türlü meşguliyetle dolu olayım. Yorgunluktan tüken-
miş bir halde yalnız kalıp istirahate çekileceğim vakit geldi-
ğinde okumam, uyku şuurumu karartana kadar okumam 
elzemdi. Ve seneler, seneler ondan hiçbir haber almama-
ma ve çevremde kimse ondan bahsetmemesine rağmen bu 
şekilde geçti. 

Bir gün lakin, beklenmedik bir şekilde ismi telaffuz 
edildi. Dehşetli bir an oldu bu benim için.

Balkan Savaşı günleriydi. Türk Ordusu’nun muvaffa-
kiyetsizlikleri artık Türkler için dahi sır olmaktan çıkmıştı. 
Bir öğleden sonra kocamın arkadaşları istirahat için bize 
gelmişlerdi. Günün hadiselerinden bahsediyorlardı. Ber-
rak bir şekilde hatırlıyorum o günkü ruh halimi, etrafım-
daki her ayrıntıyı, her birinin çehresindeki ifadeyi. Hayatı-
mızda, sadece tüm alakalı vasıflarıyla değil, ehemmiyetsiz 
olanlarıyla da ebediyet kazanan anlar vardır. Sanki zaman 
durur, akmaz, kudretsizliğimizin karşısında bir perde açılır 
ve görünmez olan neredeyse görünür olur. 

O gün hava soğuktu. Hizmetçi sobaya yeni odun koy-
mak için eğilmişti. Pencerelerde yağmurun mırıltısı vardı 
ve odunların yanarken çıkardığı çıtırtı yağmurun sesine 
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neşeyle cevap veriyordu. Huzurlu ve yorgun günlerimden 
biriydi bu. Ruhum sanki uykudaydı ve çocuksu bir neşe 
hatırşinas ve canlı kılıyordu beni. Bu, insan birilerine zevk 
verme, tatlı bir söz söyleme, itina gösterme fırsatı buldu-
ğunda ortaya çıkan o ruh hali gibiydi. İnsanın kalbi onu 
galeyana getiren bir aşkla dolar ve o nihayetinde kendisini 
huzursuz edecek o fazlalığı harcamak ister ya, o hal gibi. 

Masanın üzerinde çiçek açmış kırmızı karanfillerle dolu 
bir saksı vardı. Hareket etme, gülme, şarkı söyleme arzu-
mu zapt etmek zorunda kalmıştım, zira Mikayel’in tetkik 
eden bakışı üzerimdeydi. Mikayel beni kederli gördüğün-
de ne kadar kuşkulanıyorsa, alışılmadık şekilde neşeli gör-
düğünde de aynı şekilde kuşkulanmaya başlıyordu. Lakin 
tabii canlılığımla rahat duramayarak saksıya yaklaştım, 
onu kaldırdım ve yüzümü çiçeklere gömdüm. Günbatımı-
nın parıltısı kesif bulutların içinden geçerek tek bir ışın 
gönderdi bize doğru. Gözlerim yavaş yavaş sönen bu ışına 
tebessüm etti, camlardan kayan yağmur damlaları elmaslar 
gibi parıldadılar.

– Nasıl da benzersiz bir akşam, dedi biri.
Bir başkası hikâyesine devam ediyordu. Birkaç subayın 

cesurane mukabele etmeye ve geri çekilmenin önünü al-
maya çalıştığından, lakin başarısız olup savaş meydanında 
düştüklerinden bahsediyordu. İsimler saydı, saydıkların-
dan biri onun ismiydi.

– Adrine!
Sanki kurşun darbeleriyle kollarımın kuvveti kesildi ve 

saksı elimden düştü. Baş dönmesi içinde aceleyle oradan 
uzaklaştım ve odama çekildim. Hayır, gözyaşı dökemedim, 
figan edemedim, lakin ölümcül bir soğukluk sardı beni. 
Ve sonra işte birdenbire bir memnuniyet, uğursuz ve ca-
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navarca bir memnuniyet hissi öne çıktı içimde. Yani artık 
o yoktu, yoktu, yoktu... Artık bu dünyanın üzerinde onun 
kanlı canlı sureti yitmişti ve onunla bir gün bir yerde te-
sadüfen karşılaşabileceğim korkusu da ebediyen kayıplara 
karışmıştı... Fakat aynı zamanda bana öyle geldi ki, artık 
onun için zaman ve mesafe kanunları geçerli değildi ve 
öyle ki, ruhu belki de şu anda etrafımda dolanıyordu. Ve 
yine bana öyle geldi ki, ruhum emsalsiz bir arzuyla en tatlı 
ve müşfik sözleri fısıldıyordu ona. 

Kapı aniden açıldı, kızgın ve rahatsız bir halde Mikayel 
göründü. Misafirlerin önünde karanfillere o kadar muhab-
bet göstermemi garip bularak, neşemden ve canlılığımdan 
altüst olmuş halde oydu ismimi çağıran. Şimdiyse solgun-
luğumun, teessürümün, ıstırabımın nedenini öğrenmeye 
gelmişti. Hadiseleri birbirine bağlayıp hakikati anlamış 
mıydı, bilmiyordum. Fakat bakışı sert ve çektiğim ıstırap 
karşısında merhametsizdi.

Ne kadar da hastaydım, ne kadar da eziyet çektim azap 
yüklü Mikayel’in şüphelerinden, katılığından ve hatta ceb-
rinden. Tüm bunlar bir kez daha yordular beni ve hakiki 
ıstırabım can sıkıntılarının, usanmışlığın ve yeknesak sor-
gulamaların sisi içinde kaybolup gitti.

Ondan sonra yeniden seneler geçti. Hatırası bende hep 
aynı sızıyı, hep aynı acı ve takat bırakmayan hissi uyandı-
rarak sık sık geri dönüyordu. Sadece ayıp kaybolmuştu. 
Ölüm her şeye kutsiyet veriyor. Belki de onun hakkında 
bu kadar uzun yazabilmemin nedeni de bu. Oysa önceden 
hatırasının üzerinde fazladan bir saniye dahi durmak iste-
mezdim, duramazdım. 

İşte, iyi ve fena taraflarıyla bütün geçmişim... Sana her 
şeyi anlatmak, her şeyi açıklamak istedim ki sıradışı ruh 
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hareketlerim senin için sır olmasın. Her insan ruhunun, 
benzer değilse de, en azından bunlara muadil karmaşala-
rı ve fırtınaları yaşadığına kaniyim. Lakin fark şu ki, her 
adam ya da her kadın kendi ruhunu tanımaz, sarih şekil-
de onun arzuları ve hususi kanunları üzerine kafa yormaz, 
insanlar kendine kör, başkalarına tahammülsüz ve katı-
dır. İnsanlar, “Benim belli prensiplerim var, bu şartlarda 
böyle davranırım, şu şartlarda şöyle. Bu türden insanları 
severim, şu türden olanlardan nefret ederim,” demeye alı-
şıktır. Tüm bunlar cahilliğin cüretleridir. İnsanlar kendi 
içlerinde hudutsuz ve durmadan değişen bir şey taşıdıkları-
nı bilmezler. Onun hususi ve aşina olmadığımız kanunları 
insanların dayattıklarına benzemez. O, kıyıları asla görül-
meyen, fırtınalarını ve asude hallerini ekseriyetle neden ve 
nasıl olduğunu bilmeden taşıyıp tecrübe ettiğimiz uçsuz 
bucaksız bir denizdir.

Lakin bilhassa şunu asla, asla unutmamalı ki, ruhumuz 
üzerinde iktidarımız yoktur ve o bizim irademizin haricin-
de kalan sebeplerle dalgalanır. Ve işte bu yüzden birbirimi-
zi yargılamamamız ve birbirimiz karşısında hudutsuzca ve 
samimiyetle müsamahakâr olmamız gerekir.




