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Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu 9

ÖNSÖZ

Stefan Zweig, kitaplarında toplumsal meseleleri kaleme al-
masıyla bilinen bir yazardır. Birinci Dünya Savaşı’nın etkileri-
nin hâlâ hissedildiği bir dönemde bu kitabı yazmıştır. Başlan-
gıçta kitapta, tanınmış bir yazar olan R.’nin öyküsü anlatılıyor 
gibi görünse de, biraz ilerlediğinizde kitap boyunca adını öğre-
nemeyeceğiniz bir kadının mektubunun asıl konu olarak kar-
şınıza çıktığını görebilirsiniz. Kitapta, bu adı dahi bilinmeyen 
kadının acılarına, umutlarına, hayal kırıklıklarına ve mutlu-
luklarına şahit olur; bir aşkın, hatta aşkın yarattığı tutkunun 
bir insana neler yaptırabileceğini görmüş olursunuz.

Yazar, bir erkek olarak bir kadının ağzından, yaşadığı tek 
taraflı aşkı öyle güzel ifade etmiştir ki okurken kendinizi o ka-
dının yerine koyuyor ve neredeyse takıntılı bir ruh hâline va-
ran bu tek taraflı aşkı içinizde hissedip acı duyuyorsunuz. 

Kitapta her ne kadar bir erkeğe duyulan tutkulu bir aşkı 
hayatı boyunca kendi içinde yaşayan, onun arzularını kendi 
hayalleri üzerinde görüp ona sırt çevirmeyen ve onun için her 
zaman hazır olduğunu gösteren bir kadının hikâyesi anlatıl-
makta olsa da bizi asıl düşündüren şey, gerçek yaşamda böyle-
sine yaşanan bir duygunun gerçek aşk olup olmadığıdır. Yazar 
kitabında yapmış olduğu psikolojik analizlerle her zamanki 
gibi okurun düşünmesini amaçlamış ve ince detaylarla okuyu-
cuyu etkilemeyi başarmıştır. 

Melinda Andonyan
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Tanınmış romancı R. sabahın erken saatlerinde dağ-
lara yaptığı üç günlük rahatlatıcı bir geziden sonra 
Viyana’ya geri döner. Tren istasyonundan bir gazete 

satın alır ve tarihine şöyle bir göz gezdirdiğinde o günün ken-
di doğum günü olduğunu hatırlar. Kırk birinci doğum günü 
olduğunun çabucak farkına varır. Bu onu ne mutlu eder ne 
de ona acı verir. Gazetenin hışır hışır sayfalarını çevirir ve bir 
taksi tutarak evine doğru yol alır. Hizmetçisi yokluğunda iki 
ziyaretçinin ve telefonla birkaç aramanın geldiğini haber ve-
rip, biriken postaları bir tepsiyle ona getirir. R. gelenleri şöyle 
bir gözden geçirdikten sonra göndericileri ilgisini çektiği için 
bazı zarfları açar. Daha öncesinde el yazısı yabancı görünen ve 
çok kalın olan bir mektubu kenara ayırır. Bu arada hizmetçisi 
ona çay getirmiştir. Rahatça koltuğuna yaslanır, gazete ve bazı 
yayınların sayfalarını biraz karıştırır. Sonra bir puro yakar ve 
kenara ayırdığı mektuba uzanır.

Garip ve huzursuz bir kadının yazdığı yaklaşık iki düzine 
sayfadan oluşan bir mektuptur bu. Aslında mektuptan ziyade 
gelişigüzel yazılmış bir el yazması makale gibidir. İstemeden 
zarfın içinde başka bir yazı olup olmadığını görmek için tek-
rar zarfı yoklar. Fakat zarf boştur ve üzerinde gönderenin ne 
adresi ne de imzası vardır.
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Garip, diye düşünür ve mektubu tekrar eline alır. En üst-
te hitap ederken “Sana, beni hiç tanımamış sana.” diye yazıl-
mıştır. Şaşkınlıkla duraklar. Bu, ona mıdır? Tanımadığı biri-
ne mektup mu yazılır? Merakı aniden uyanıverir ve okumaya 
başlar:

Dün çocuğum öldü. Üç gün ve üç gece o küçük, hassas 
yaşam için ölümle mücadele ettim; kırk saat boyunca grip 
onun zayıf, sıcak vücudunu ateşle sarsarken, yatağının kena-
rında, başucunda oturdum. Ateşten yanan alnının etrafına 
serin bir şeyler koydum, gece gündüz huzursuz olan küçük 
ellerini tuttum. Üçüncü akşam tükenmiştim. Gözlerim artık 
dayanamadı, kendiliğinden kapandılar. Üç dört saat boyun-
ca sırtıma batan, sert sandalyede uyuyup kalmıştım. Bu sıra-
da ölüm çocuğumu benden almıştı. Şimdi oracıkta yatıyor. O 
tatlı, zavallı çocuğum, dar karyolasında, tıpkı öldüğü anda ol-
duğu gibi, o zeki ve koyu renkli gözleri kapalı olarak yatıyor. 
Ellerini beyaz hasta önlüğünün üzerinde kavuşturmuş, öylece 
yatıyor. Yatağının dört ucunda dört uzun mum yanıyor. Bak-
maya ve hareket etmeye cesaret edemiyorum çünkü mumlar 
titrediğinde, gölgeler hızla yüzünde ve kapalı ağzının üzerinde 
kımıldıyor ve sanki yüz hatları kıpırdıyor hissi uyandırıyor. O 
zaman oğlumun ölmediğini düşünebilir, her an yeniden uya-
nacağını ve o tatlı sesiyle bana çocukça bir şeyler söyleyece-
ğini sanabilirim ama öldüğünü biliyorum, bu yüzden de bir 
daha umutlanıp hayal kırıklığına uğramamak için artık dö-
nüp ona bakmak istemiyorum. Biliyorum, evet biliyorum, 
çocuğum dün öldü. Şimdi hayatımda yalnızca sen varsın. Be-
nim hakkımda hiçbir şey bilmeyen ve her şeyi veya herkesi 
alaya alan sen. Evet, beni hiç tanımamış olan ve benim hep 
sevdiğim sen, yalnızca sen.



Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu 13

Beşinci mumu aldım ve şu an üzerinde sana yazdığım 
masanın üstüne koydum. Çünkü ruhumun içindeki çığlık-
ları atamadan ölü çocuğumla yalnız kalamam. Bu korkunç 
zamanda seninle konuşmayacaksam kiminle konuşmalıyım? 
Sen benim için hep her şey oldun ve şimdi de her şeysin. Bel-
ki sana kendimi çok net anlatamıyorum, belki de beni anla-
mıyorsun. Zihnim çok karışık, şakaklarım seğiriyor, kilo veri-
yorum, bütün uzuvlarım ağrıyor. 

Sanırım ateşim var, belki de kapı kapı dolaşan sinsi grip 
bana da bulaştı. Aslında bu iyi olur çünkü o zaman ben de 
çocuğumla giderim, kendimle verdiğim savaşlarım son bulur 
ve bir şeyler yapmak zorunda hissetmem. Bazen gözlerim ka-
rarıyor, belki de bu mektubu tamamlayamam ama seninle bir 
kez konuşabilmek için tüm gücümü toplamak istiyorum. Sa-
dece bir kere sevgilim. Beni hiç tanıyamadın.

Seninle başbaşa olmak, yalnız konuşmak istiyorum. Sana 
ilk defa her şeyi anlatmak istiyorum. Bütün hayatımı bilme-
lisin. Bu hayat senindi ve senin bundan haberin yoktu ama 
benim bu sırrımı sadece öldüğüm zaman, artık bana cevap 
vermek zorunda kalmayacağın ve uzuvlarımda dolaşan bu ba-
zen soğuk, bazen de sıcak olan his gerçekten son bulduğunda 
öğrenmelisin. Eğer ki yaşamaya devam etmek zorunda kalır-
sam, o zaman bu mektubu yırtıp hep yaptığım gibi sessiz ka-
lacağım. Eğer mektubum eline ulaşırsa, o zaman bil ki ölü bir 
kadın sana hayatını, dünyaya geldiği ilk dakikadan son nefesi-
ne kadar senin olan hayatını bu mektupta anlatıyor.

Yazdıklarımdan korkma. Ölü bir kadın artık bir şey isteye-
mez. Ne sevilmeyi ne kendisine merhamet gösterilmesini ne 
de teselli edilmeyi bekleyebilir. Senden sadece tek bir şey is-
tiyorum. Yazarak içimden akıtmakta olduğum bu acının sana 
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hakkımda söylediği her şeye inanmanı. Senden istediğim tek 
şey, hepsine inanman. Bil ki bir insan bir tanecik çocuğunun 
ölüm anında asla yalan söylemez.

Ben sana tüm hayatımı, seni tanıdığım ilk gün gerçek 
anlamda başlamış olan hayatımı anlatmak istiyorum. Daha 
öncesi karanlık ve karışık. Hafızamın derinlikleri toz tut-
muş, örümcek ağlarıyla sarılmış; donuk kalbim bilmediğim 
nesnelerle ve tanımadığım insanlarla dolu bir mahzen gibi. 
Geldiğinde on üç yaşımdaydım ve şu an yaşadığınız binada 
oturuyordum; yani bu mektubu tuttuğun, son nefesimi ver-
diğim aynı yerde. Dairemiz seninkiyle aynı koridorda, senin 
dairenin tam karşısındaydı. Bizi artık hatırlamadığından çok 
eminim. Bir sayıştay denetçisinden dul kalmış olan zaval-
lı kadını (her zaman yas tutardı) ve onun ergen, sıska kızını 
kesin hatırlamıyorsundur. Çünkü biz küçük burjuva yoksul-
luğumuza öyle dalmıştık ki çok sessiz bir şekilde yaşamımı-
za devam ederdik. İsimlerimizi bile hiç duymamış olabilirsin 
çünkü dairemizin kapı zilinde isimlik yoktu. Bize kimse gel-
mez, kimse bizi sormazdı. Hepsi çok uzun zaman önceydi. 
On beş, on altı yıl kadar önce. Eminim kesinlikle o yılları 
hatırlamıyorsun sevgilim ama ben, her bir ayrıntıyı tutkuy-
la, bugünkü gibi hatırlıyorum. Senin varlığını duyduğum ilk 
günü hatta saati bile bugün gibi çok net hatırlıyorum. Na-
sıl hatırlamayayım ki benim hayatım ilk o zaman başlamıştı. 
Biraz daha sabret sevgilim, sana her şeyi anlatacağım, hem 
de en baştan. Senden bir on beş dakikalık zaman istiyorum, 
yazdıklarımı okumaktan usanma, çünkü ben seni ömür boyu 
sevmekten bıkmadım.

Sen bizim apartmana gelmeden önce, şu an oturduğun da-
irende kötü, öfke dolu, kavgacı insanlar yaşıyordu. Kendileri 
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yoksulluk içindeydiler ama asıl komşularının yoksulluğundan 
yani bizim yoksulluğumuzdan nefret ederlerdi. Çünkü bu 
yoksulluğun, onların o kaba saba proleterlikleriyle bağdaşır 
yanı yoktu. Adam sarhoşun tekiydi ve sürekli karısını döver-
di. Geceleri sık sık savrulan sandalyelerin ve kırılan tabakla-
rın patırtısıyla uyanırdık. Bir keresinde kadın üstü başı kan 
içerisinde, saçları darmadağınık bir şekilde merdivenlerden 
koşarak kaçmaya çalışmıştı ama arkasından da sarhoş koca-
sı bağırıp çağırarak onu izlemişti. En sonunda dairelerinden 
fırlayanlar polis çağırmakla adamı tehdit edip korkutmuşlar-
dı. Annem başından beri onlarla görüşmekten kaçınmıştı ve 
benim de her fırsatta bana misilleme yapmaya çalışan çocuk-
larıyla konuşmamı yasaklamıştı. Sokakta benimle karşılaştık-
larında arkamdan küfür ederlerdi. Bir keresinde de iyice sert-
leştirerek kartopunu bana öyle bir fırlatmışlardı ki alnımdan 
kan akmıştı. Bütün apartman bu insanlardan ortak bir içgü-
düyle nefret ediyordu ve aniden bir şey olup da (Bence ada-
mı hırsızlıktan dolayı hapse atmışlardı.) aile evdeki eşyalarını 
toplayarak taşınmak zorunda kaldığında, hepimiz rahat bir 
nefes almıştık. Kiralık yazısı birkaç gün boyunca apartmanın 
kapısının camında asılı kaldı ve sonra indirildi. Kapıcının ara-
cılığıyla, bir yazarın, tek başına yaşayan sakin bir beyefendi-
nin daireyi kiraladığını öğrendik. İşte o zaman ilk kez ismini 
duymuş oldum.

Birkaç gün sonra boyacılar, temizlikçiler ve dekoratörler 
eve, daha önceki pis ev sahibinin ardında bıraktığı daireyi 
temizlemeye geldiler. Annem sürekli çekiç ve fırça seslerini 
duymaktan memnundu çünkü karşı dairenin o pis havası ni-
hayet sona ermişti. Taşınma sırasında seni göremedim. Tüm 
işler hizmetçin tarafından denetleniyordu. O kısa boylu, ciddi 
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mizaçlı, kır saçlı hizmetçi her şeyi sessiz sedasız, işine odak-
lanmış bir biçimde, insanlara tepeden bakarak yürütüyordu. 
Bizi çok etkilemişti çünkü varoş bir yörede bulunan apartma-
nımızda bir hizmetçinin bulunması bizim için yeni bir şeydi. 
Ayrıca kendini diğer hizmetçilerle bir tutmayıp, öyleleriyle 
arkadaşça sohbetlere girmeden herkese son derece kibar dav-
ranıyordu. İlk günden itibaren annemi bir hanımefendi ola-
rak saygıyla selamlıyordu ve benim soytarılıklarıma bile her 
zaman içten davranıyordu. Senden bahsettiğinde, bunu her 
zaman belirgin bir saygıyla yapıyor ve sana alışılmış bir hiz-
met ilişkisinin çok ötesinde bağlı olduğu anlaşılıyordu. Sırf 
bu yüzden onu, o iyi kalpli yaşlı Johann’ı çok sevmiştim. As-
lında, her zaman senin yanında olduğu için ve aynı zamanda 
sana hizmet edebildiği için onu içten içe kıskanıyordum.

Sana bütün bunları anlatıyorum sevgilim. Bütün bu kü-
çük, neredeyse saçma olayları anlatıyorum; böylece en başın-
dan beri o ürkek, utangaç çocuğu yani beni nasıl etkilediğini 
görmüş olacaksın. Daha sen hayatıma girmeden önce, çevren-
de zenginliğin, farklılığın ve gizemin olduğu bir şöhret vardı. 
Hepimiz, yani bu varoştaki apartmanlarda yaşayanlar (Kapıla-
rının önüne gelen her yeni kişi karşısında meraka kapılan ve 
sınırlı bir hayat yaşayanlar.) sabırsızlıkla senin taşınmanı bek-
liyorduk. Senin hakkındaki bu merakım, bir öğleden sonra 
okuldan eve döndüğümde mobilya dolu nakliyat aracını evin 
önünde gördüğümde nasıl da artmıştı. 

Ağır parçaların çoğu zaten daha önce hamallar tarafından 
taşınmıştı; şimdi de daha küçük parçalar taşınıyordu. Her 
şeyi görebilmek için kapıda durdum çünkü daha önce hiç 
görmediğim, farklı şeylerdi. Hint Tanrılarının, İtalyan sanat-
çıların heykelleri ve parlak büyük resimler vardı. Ardından da 
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düşleyemeyeceğim kadar çok ve güzel kitaplar araçtan indi-
rildi. Hepsini kapıya yığmışlardı. Onları hizmetçin karşılıyor 
ve yelpaze benzeri bir şeyle her birinin tozunu alıyordu. Me-
rakla sürekli üst üste yığılıp yükselmekte olan eşyalara yaklaş-
tım. Hizmetçin beni oradan uzaklaştırmadı ama yaklaşmam 
konusunda teşvik de etmedi. Bu yüzden onlara dokunmaya 
cesaret edemedim, oysa bazılarının yumuşak derisini hisset-
mek isterdim. Utana sıkıla kitapların sadece adlarına baktım. 
Fransızca, İngilizce ve anlamadığım dillerde bazı kitaplar var-
dı. Bıraksalar saatlerce onlara bakabilirdim. O anda annem 
beni içeri çağırdı.

Henüz tanışmamıştık ama ben bütün akşam elimde ol-
madan seni düşündüm. Benim sadece bir düzine kadar ucuz, 
yırtık pırtık ciltli kitabım vardı. Onları çok severdim, tekrar 
tekrar okurdum ve tüm bu dilleri bilen, aynı zamanda çok 
zengin, bilgili ve bu harika kitaplara sahip, iyi bir okuyucu 
olan bu adam nasıl biridir sorusu aklımda dönüp duruyordu. 
Sayıca fazla olan bu kitapların varlığı bir şekilde içimde derin 
bir saygı oluşturmuştu. Kafamda seni hayal etmeye çalıştım. 
Zihnimde oluşturduğum profilde coğrafya öğretmenimize 
benzeyen, gözlüklü ve uzun beyaz sakallı, yaşlı bir adamdın. 
Hatta ondan daha nazik, yakışıklı ve yumuşak kalpliydin. 
Zihnimde seni yaşlı bir adam olarak canlandırmama rağmen, 
neden ilk baştan beri yakışıklı olduğuna inanmış olduğumu 
bilemiyorum. O gece daha tanımadan, ilk kez seni hayal et-
tim.

Ertesi gün evine taşındın ama tüm denemelerime rağmen 
seni göremedim. Bu, merakımı daha da artırdı. Sonunda, 
üçüncü gün seni gördüm ve zihnimdeki o ilahlaştırdığım gö-
rüntüyle tamamen farklı olduğunu fark ettim. Çok şaşırmış-
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Melinda ANDONYAN, 01.12.1982 yılında İstanbul’da 
dünyaya gelmiş, on iki yıllık kolej eğitimi sonrasında Mar-
mara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'n-
den dereceyle mezun olmuştur. Alman Hükümeti bursuyla 
Almanya’da öğrenimine devam etmiş; bunun yanı sıra çeşitli 
ülkelerde eğitim faaliyetlerinde aktif olarak yer almıştır. Tür-
kiye’de birkaç özel okul ve üniversitede İngilizce ve Almanca 
öğretmenliği yapmış, ayrıca yabancı diller bölüm başkanlığı 
görevini de üstlenmiştir. Günümüzde hem öğretmen hem de 
yeminli tercüman ve editör olarak görev yapmakta, hâlihazır-
da yurtdışında da çeşitli projeler yürütüp ülkemizi temsil et-
mektedir.



b i l i n m e y e n
b i r  k a d i n i n

m e k t u b u
“Eğer mektubum eline ulaşırsa, o zaman bil ki ölü bir kadın sana 
hayatını, dünyaya geldiği ilk dakikadan son nefesine kadar senin 
olan hayatını, bu mektupta anlatıyor.”

İlk kez 1922 yılında yayımlanan bu uzun öyküde, çağdaşı 
Sigmund Freud’dan oldukça etkilendiği bilinen Zweig’ın, aşkın 
derin bir psikolojik analizini yaparak ‘mutlak aşk’ı sorguladığını 
görürüz.

Birinci Dünya Savaşı sonrası, toplumsal yıkım ve travmaların 
etkisi altında yazılan bu eser, ünlü bir yazarın kendisine gelen 
postalar arasında imzasız bir mektubun dikkatini çekmesiyle 
başlar. Mektubun başlığı oldukça merak uyandırıcıdır.

“Sana, beni hiç tanımamış olan sana.”

Yaklaşık iki düzine sayfadan oluşan bu uzunca mektubun ilk 
cümlesinden itibaren ‘bilinmeyen bir kadın’ın çektiği büyük 
acılara, yaşadığı hayal kırıklıklarına, kederle örülmüş dünyasına, 
umutsuz bir aşka olan sonsuz bağlılığına ve intiharla sonuçlanan 
dramatik bir içsel yolculuğa tanıklık ederiz.

Öykü 1948 yılında Maximillian Oppenheimer yönetmeliğinde 
beyaz perdeye, 1975 yılında, Antonio Spadavecchia tarafından 
operaya uyarlanmış ve büyük ilgi görmüştür.
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