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Riviera’da savaştan on yıl kadar önce de kaldığım küçük 
pansiyondaki masamızda beklenmedik, şiddetli bir 
kavgaya hatta nefrete ve aşağılamaya dönüşmek üzere 

olan coşkulu bir tartışma patlak vermişti. İnsanların çoğu dar 
görüşlüdür. Direkt olarak temas etmedikleri, sivri ucu rahatsız 
edici bir şekilde duyularına sertçe dokunmayan bir şey, onları 
neredeyse hiç harekete geçiremez fakat küçük de olsa bir kez 
gözlerinin tam önünde, duyularının doğrudan hissedebileceği 
kadar yakınlarında gerçekleştiğinde, içlerinde hemen çok bü-
yük bir tutkuyu uyandırır. Bunun sonrasında az rastlanan ilgi-
lerinin yerine, yersiz ve abartılı bir coşku koyarlar âdeta.

Normalde sakince havadan sudan konuşan, birbirlerine yü-
zeysel, küçük şakalar yapan ve yemek kaldırıldıktan sonra ço-
ğunlukla dağılan, bütünüyle burjuvalardan oluşan masadaki 
topluluğumuzda da bu kez böyle oldu. Alman çift gezip do-
laşmaya ve amatör fotoğraflar çekmeye, rahatına düşkün Da-
nimarkalı can sıkıcı balık avına, zarif İngiliz bayan kitaplarına, 
İtalyan çift bir kaçamak için Monte Carlo’ya gider ve ben bah-
çedeki sandalyede tembellik eder ya da çalışırdım.

Fakat bu kez hepimiz coşkulu münakaşadan dolayı tam an-
lamıyla birbirimize kenetlenmiş hâlde kalmıştık ve içimizden 
biri ansızın ayağa fırladığında, bu her zaman olduğu gibi nazik 
bir veda için değil, aksine önceden söylediğim gibi âdeta nefret 
şeklini almış şiddetli bir öfke yüzündendi. 

Aslında masadaki küçük grubumuzu böylesine dağıtmış 
olan olay oldukça tuhaftı. İçimizden yedi kişinin kaldığı pan-
siyon dışardan müstakil bir villa gibi görünüyordu -ah, pen-
cerelerden görünen sivri kayaların oluşturduğu deniz kıyısı ne 
olağanüstü bir manzaraydı- fakat aslında Palace Hotel’in daha 
ucuz ek binasından başka bir şey değildi ve bahçesi doğrudan 
otele bağlı olduğundan yan komşular olarak bizler konuklarla 
sürekli iletişim hâlinde yaşıyorduk. Bu otelde, önceki günlerde 
inanılmaz bir skandala imza atılmıştı.
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Öğle treniyle saat on ikiyi yirmi geçe (Saati tam olarak ver-
meden edemem çünkü bu bölüm için olduğu kadar o coşkulu 
tartışma için de önemli.) genç bir Fransız gelmişti ve deniz ke-
narında manzaralı bir oda kiralamıştı. Bu oturaklı biri olduğu-
nu gösteriyordu zaten. Fakat onu sadece gizemli zarafeti değil, 
her şeyden öte olağanüstü sempatikliği ve sıra dışı yakışıklı-
lığı dikkat çekici kılıyordu. Genç bir kızınkini andıran narin 
yüzün ortasındaki ipeksi sarı bıyık, şehvetli, sıcak dudakları 
çevreliyor, beyaz alnın üzerinde yumuşak, kahverengi, dalga-
lı saçlar kıvrılıyor, tatlı gözler her bakışta insanı okşuyordu. 
Doğasında bulunan her şey yumuşak, cezbedici, sevilesi ama 
yapaylık ve gösterişten bütünüyle uzaktı. İlk olarak uzaktan, 
büyük giyim mağazalarının vitrinlerinde elinde bir bastonla 
ideal erkek güzelliğini gösteren, kibirli bir ifadeyle öne eğilmiş, 
pembe renkli balmumu mankenlerini hatırlatsa da yakından 
bakıldığında züppe tavrın tüm etkisi kayboluyordu çünkü bu 
âdeta doğuştan gelen (en nadir gerçekleşen durum), deriden 
fışkıran doğal bir nezaketti.

Yanından geçen herkesi hem alçak gönüllü hem de içten 
bir şekilde selamlıyordu ve her fırsatta ortaya çıkmaya hazır, 
istemsizce meydana gelen zarafetini izlemek gerçekten hoştu. 
Bir kadın vestiyere gidecek gibi olursa, onun paltosunu almak 
için aceleyle koşturuyor, her çocuğa dostça bakıyor ya da bir 
şaka yapıyordu. Cana yakın ve aynı zamanda ketum biriydi. 
Kısacası içinden geldiği gibi davranan, diğer insanları aydın-
lık yüzü ve diri enerjisiyle rahatlatan, bu güvenlik hissini de 
yine zarafete dönüştüren kutsal biri gibi görünüyordu. Varlı-
ğı otelin yaşlı ve hasta konuklarının çoğu üzerinde iyi bir etki 
bırakıyordu ve gençliğin o kendinden emin adımlarıyla, o ha-
fifliğin ve tazeliğin fırtınasıyla böylesine görkemli bir zarafetin 
bahşedildiği bazı insanlar gibi büyüleyici bir biçimde herke-
sin sempatisini kazanmıştı. Gelişinden iki saat sonra çoktan 
Lyon’lu şişman, rahatına düşkün fabrikatörün kızları, on iki 
yaşındaki Annette ve on üç yaşındaki Blanche ile tenis oynu-
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yordu bile; anneleri zarif, narin ve sessiz Madam Henriette ise 
henüz olgunlaşmamış, çapkın küçük kızlarının genç yabancıy-
la bilinçsizce flörtleşmelerini gülümseyerek izliyordu.

Akşam satranç masasında bir saat kadar bizi izledi, arada 
mütevazı bir biçimde birkaç güzel anekdot anlattı, eşi her za-
manki gibi bir iş arkadaşıyla domino oynadığı sırada Madam 
Henriette ile teras boyunca bir aşağı bir yukarı uzun uzun yü-
rüdü; akşamın geç saatlerinde ise onu otelin sekreteriyle büro-
daki gölgeler içinde şüphe uyandıracak kadar cana yakın bir 
şekilde konuşurken gördüm. Ertesi sabah Danimarkalı arkada-
şıma balık avında eşlik ederek bu konudaki şaşırtıcı bilgisini 
gösterdi, sonra Lyon’lu fabrika sahibi ile uzun uzun politika 
üzerine sohbet etti ve aynı şekilde iyi bir konuşmacı olduğunu 
da kanıtladı çünkü şişman beyefendinin kıyıya vuran dalga-
ların sesini bastıran kahkahası duyuluyordu. Yemekten sonra 
-zamanını geçirdiği tüm süreçleri tam anlamıyla bildirmem 
durumun anlaşılması için kesinlikle gerekli- yine bir saat bo-
yunca sade kahve eşliğinde bahçede Madam Henriette ile 
oturdu, kızlarıyla sırasıyla tenis oynadı, büyük salonda Alman 
çiftle konuştu. Sonrasında onunla saat altıda bir mektup yolla-
mak için giderken istasyonda karşılaştım.

Telaşla yanıma gelerek, özür dilemesi gerekiyormuş gibi, 
aniden geri çağrıldığını ama iki gün içinde döneceğini söyle-
di. Akşam gerçekten de yemek salonunda yoktu fakat sadece 
bedeni eksikti çünkü bütün masalarda yalnızca ondan konu-
şuluyor ve onun hoş, çekici doğası övülüyordu. Gece saat 11’e 
doğru olmalıydı, kitabımı bitirmek için odamda oturmuştum, 
ansızın açık pencere vasıtasıyla bahçeden gelen endişeli bir çığ-
lık ve bağırış duydum, otelin karşı tarafında görülebilir bir ha-
reketlilik vardı. Telaştan ziyade merakla hemen 50 adım öteye 
koşunca, konuklarla personeli karmakarışık ve heyecanlı bir 
koşuşturma içinde buldum. Bayan Henriette'in, eşi alışıldık 
saatinde Namur’dan gelen arkadaşıyla domino oynadığı sırada, 
sahile inen terasta her akşam yaptığı gezintiden geri dönmedi-
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ği için bir kaza geçirmiş olmasından endişe ediliyordu. Başka 
zaman öylesine kayıtsız bir rahatlıkta olan adam bir boğa gibi 
sahilde bir oraya bir buraya koşuşturuyor, telaştan çatlamış se-
siyle "Henriette! Henriette!" diye gecenin içine bağırdığında, 
bu ses ölmek üzere olan korkmuş ve ilkel dev bir hayvanın se-
sine benziyordu.

Garsonlar ve diğer görevliler merdivenlerde heyecanla bir 
aşağı bir yukarı koşturuyordu, bütün konuklar uyandırıldı ve 
jandarmaya telefon edildi. Fakat şişman adam düğmeleri açıl-
mış yeleğiyle tüm bunların ortasında sendeleyerek, zorlukla 
yürümeye devam ediyor ve gecenin karanlığında tamamen an-
lamsızca "Henriette! Henriette!" diye bağırıp, hıçkırıyordu. Bu 
arada üst katlardaki çocuklar uyanmış, pijamalarıyla pencere-
lerden aşağıya annelerine sesleniyor, babalar da onları sakinleş-
tirmek için yine yukarı koşturuyordu.

Ve sonra tekrar anlatması neredeyse imkânsız, korkunç bir 
şey gerçekleşti çünkü şiddetli bir biçimde gerilmiş insan do-
ğası, davranışların aşırı olduğu anlarda sık sık öyle trajik bir 
ifadeye teslim olur ki bunu ne bir resim ne de bir sözcük aynı 
şekilde şimşek gibi çarpan bir güçle tasvir edebilir. İriyarı ve 
şişman beyefendi ansızın değişmiş, tam anlamıyla yorgun ve 
hatta korkunç bir yüzle gıcırdayan basamaklardan inmişti. 
Elinde bir mektup vardı. "Herkesi geri çağırın!" dedi zor an-
laşılan bir sesle personel şefine. "Herkesi geri çağırın, aramaya 
gerek yok. Karım beni terk etmiş."

Onu görmek için merakla itişip, çevresini saran bütün bu 
insanların önünde, öldürücü bir yara almış olan bu adamın 
özünde, insanüstü derecede gergin bir tavır vardı ve şimdi 
birdenbire herkes korkup, utanarak, şaşkınlıkla geri çekiliyor-
du. Tek bir kişiye bakmadan, yanımızdan sendeleyerek geçip, 
okuma odasındaki ışığı kapatmasına yetecek kadar gücü ancak 
kalmıştı; sonra ağır ve iri bedeninin sıkıntıyla bir koltuğa yı-
ğıldığı duyuldu ve sadece daha önce hiç ağlamamış bir adam 
nasıl ağlayabilirse öyle şiddetli ve hayvansı bir ağlama işitildi. 
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Bu esaslı acının hepimizin, hatta en duyarsız olanımızın bile 
üzerinde yıkıcı bir gücü olmuştu. Garsonlardan ve meraktan 
buraya sessizce yaklaşmış konuklardan hiçbiri gülümsemeye 
ya da diğer yandan üzüntüsünü dile getirecek bir kelime söy-
lemeye cesaret edemedi. Tek söz etmeden, birimizin ardından 
bir diğeri, insanı paramparça eden bu duygu patlamasından 
utanmışçasına, sessizce odalarımıza çekildik ve sadece, hırpa-
lanmış bu adamcağız, dedikodu yapılan, fısıldaşılan, mırıl-
danılan, homurdanılan ve ışıkları yavaş yavaş sönen binadaki 
karanlık odanın içinde yapayalnız hıçkırarak, hüngür hüngür 
ağlıyordu.

Yıldırım çarpması kadar hızlı gerçekleşen ve bizzat gözleri-
mizin tam önünde yaşanan böyle bir olayın, başka zamanlarda 
sadece can sıkıntısıyla ve kaygısızca zaman geçirmeye alışmış 
insanları yoğun bir şekilde heyecanlandırması anlaşılır bir du-
rumdur. Fakat sonrasında öylesine şiddetle masamızda patlak 
veren ve neredeyse fiziksel saldırganlık sınırına kadar sürüklen-
miş olan o tartışmanın çıkış noktası bu şaşırtıcı olaydı; gerçi 
esas olarak birbirine öfkeli ve karşıt hayat görüşlerinin tartı-
şıldığı daha çok ilkesel bir münakaşaydı. Bayan Henriette’in 
yalnız olmadığı, aksine kendi isteğiyle genç Fransız (Çoğunun 
ona duyduğu sempati şimdi hızla kaybolmaya başlamıştı.) ile 
gittiği; o mektubu -çöken eşin güçsüz bir öfkeyle buruşturup 
gelişigüzel bir yere fırlattığı- okumuş hizmetçi bir kızın pata-
vatsızlığı sayesinde aynı hızla bilinir olmuştu. Şimdi ilk bakışta 
bu küçük Madam Bovary’nin* ağırkanlı ve taşralı eşini, nazik 
ve genç bir delikanlı için terk etmesi tamamen anlaşılır olmuş 
gibiydi.

Fakat binada bulunan herkesi bu kadar heyecanlandıran 
durum, ne fabrika sahibinin ne kızlarının ve hatta ne de Ba-
yan Henriette’in bu Lovelance’i** daha önce hiç görmemesi ve 

* Madam Bovary: Yaşadığı sıkıcı ve sıradan taşra hayatından kurtulabilmek 
için sınırlarını umutsuzca zorlayan bir roman kahramanı. (ç.n.).
** Lovelance: Bir kadını baştan çıkarmasıyla ünlü bir roman kahramanı. 



Bir Kadının Yaşamından Yirmi  Dört Saat 9

terasta yapılan şu iki saatlik akşam sohbetlerinin ya da bahçe-
de içilen bir saatlik sade kahvenin, yaklaşık otuz üç yaşında-
ki onurlu bir kadını harekete geçirmeye ve kocasıyla birlikte 
iki çocuğunu bir gecede terk edip, tamamen yabancı, yakışık-
lı bir gencin peşine gelişigüzel takılmasına yetmiş olmasıydı. 
Görünüşe göre apaçık ortada olan bu meseleyi grubumuzdaki 
herkes oybirliği ile reddetmiş, haince bir ihanet ve sevgililerin 
aldatıcı bir manevrası olarak algılamıştı. Bayan Henriette’in 
genç adam ile uzun zamandır gizli bir ilişkisi vardı elbette ve 
kadın avcısı buraya sadece kaçışın son ayrıntılarını belirlemek 
için gelmişti çünkü -sonuca böyle ulaşmışlardı- onurlu bir ka-
dının sadece üç saatlik tanışıklıktan sonra ilk duyduğu ıslıkla 
harekete geçmesi tam anlamıyla imkânsızdı. Başka bir görüşte 
olmak beni eğlendiriyordu ve yıllar boyunca hayal kırıklığı ya-
ratan, can sıkıcı evlilik hayatının bir kadını azimli bir girişime 
içsel olarak hazırlamış olabilme ihtimalini enerjik bir şekilde 
savundum.

Beklenmedik muhalefetim sayesinde tartışma hızla genel-
leştirildi ve hepsinden önemlisi hem Almanlar hem de İtalyan-
lar yani her iki evli çift de bu coup de foudre* gerçeğini aptallık 
ve tatsız bir roman fantezisi olarak âdeta incitici bir aşağıla-
mayla reddettiklerinde kızıştı.

Şimdi burada çorba ve tatlı arasında geçen zamanda yapı-
lan kavganın coşkulu anlarını bütün detaylarıyla yeniden an-
latmanın bir önemi yok. Professionals der Table d’hote** aslında 
zekidirler fakat tesadüf eseri çıkan tartışmada o anki öfkeyle 
ortaya koydukları argümanlar, çoğunlukla banal olur çün-
kü alelacele düşünülmüşlerdir. Tartışmamızın nasıl böylesine 
hızla saldırgan bir hâl aldığını açıklamak da zor, bence öfke; 
her iki koca istemsizce kendi eşlerini böyle sığ ve tehlikeli bir 

* Coup de foudre [Fransızca]: İlk görüşte aşk. (ç.n.).
** Professionals der Table d’hote [Fransızca]: Masada bulunan oturup kalk-
masını bilen kişiler. (ç.n.).
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olasılığın dışında tutmak istedikleri için başladı. Ne yazık ki 
bunun için bana karşı çıkmaktan daha iyi bir yol bulamadı-
lar, yalnızca kadın ruhunun bekârlar tarafından spontane ve 
fazlasıyla ucuz şekillerde fethedilebileceği fikrini yürüten biri 
böyle konuşabilir dediler. Bu bile beni biraz tahrik etmişti ve 
sonra Alman kadın da bu konunun üzerini öğretici bir edayla 
kapattığında; bir tarafta gerçek kadınlar, diğer tarafta "fahişe 
ruhlu" kadınlar vardı ki onun görüşüne göre Bayan Henriette 
bunlardan biri olmak zorundaydı, işte orada sabrım tamamen 
tükendi ve bana kalırsa agresifleştim.

Bir kadının bildikleri ve istediklerine karşın hayatının bir 
ânında gizemli bir güce teslim olabileceği gerçeğinin bütün 
bu yadsımaları, sadece kendi içgüdülerine ve şeytani doğamı-
za duydukları korkuyu saklıyor ve bu 'kolay ayartılan'lara göre 
daha güçlü, daha erdemli, daha temiz hissetmek işte böyle bazı 
insanlara zevk veriyormuş gibi görünüyordu. Şahsen ben, bir 
kadının alışılagelmiş bir şekilde kocasının kollarında gözünü 
kapatıp onu aldatmasındansa, kendi içgüdülerini özgür ve tut-
kulu bir biçimde takip etmesini yine de daha dürüstçe bulu-
yordum. Aşağı yukarı böyle söyledim ve şimdi alevlenen ko-
nuşma içerisinde diğerleri zavallı Bayan Henriette’e ne kadar 
saldırırlarsa, onu (aslında içimdeki duygudan oldukça uzak 
bir şekilde) daha da tutkuyla savundum. Bu tutku, evli çiftleri 
-gençlerin deyişiyle- mors etmişti ve bu biraz uyumsuz dörtlü 
öylesine bir dayanışma içinde bana öfkelendiler ki orada otu-
ran yaşlı Danimarkalı neşeli yüzüyle sanki bir futbol maçında, 
elinde kronometre olan bir hakem gibi zaman zaman elinin 
kemikli kısmını masaya uyarırcasına şöyle vurmak zorunda 
kaldı: 

"Gentlemen, please."*

Fakat bunun her defasında, sadece bir anlık yardımı do-

* Gentlemen, please [İngilizce]: "Beyler, lütfen."
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kunuyordu. Beylerden biri daha şimdiden üç kez kırmızı bir 
suratla masadan kalkmış ve ancak karısı tarafından zorlukla 
yatıştırılmıştı. Kısacası, on dakika kadar daha Bayan C. konuş-
manın köpürmüş dalgalarını hafif bir yağ gibi sakinleştirme-
seydi, tartışmamız bir saldırıyla sona erecekti.

Beyaz saçlı, nazik, yaşlı İngiliz hanımefendi Bayan C. masa-
mızın seçilmiş fahri başkanıydı. Yerinde dik bir biçimde otura-
rak, karşısına gelen herkesi her zaman dostane bir tavır içinde 
sessizce ve bununla birlikte büyük bir ilgiyle dinleyerek, fizik-
sel olarak tamamen yardımsever bir görünüm sunardı. Soylu 
bir tutum sergileyen doğasından muhteşem bir kavrayış ve hu-
zur saçılırdı. Herkese zarif bir kibarlıkla, özel şefkat gösterme-
sini bildiği hâlde kendini belli bir dereceye kadar uzak tutar-
dı. Çoğunlukla kitaplarla bahçede oturur, bazen piyano çalar, 
topluluk içinde ya da yoğun bir biçimde sohbet ederken nadir 
olarak görülürdü.

Hemen hemen hiç fark edilmezdi fakat buna rağmen he-
pimizin üzerinde tuhaf bir etkisi vardı. Çünkü şimdi ilk kez 
tartışmamıza müdahale ettiği anda, hepimiz çok gürültülü ve 
kontrolsüz olmanın getirdiği korkunç bir duyguya kapılmıştık.

Bayan C., Alman beyin kaba bir şekilde ayağa fırlaması ve 
tekrar yavaşça masaya geri götürülmesinin yarattığı can sıkıcı 
arayı kullandı. Beklenmedik bir biçimde berrak, gri gözlerini 
kaldırarak, konuyu tamamen somut bir açıklıkla kendi duyu-
larıyla değerlendirmek için bir an kararsızca bana baktı.

"Eğer sizi doğru anladıysam, Bayan Henriette’in, yani bir 
kadının masumca ani bir maceraya atılabileceğine, bu davra-
nışların böyle bir kadının bir saat önce kendisi için yapılması 
imkânsız bulacağı davranışlar olduğuna ve bunlardan sorumlu 
tutulamayacağına inanıyorsunuz öyle mi?"

"Kesinlikle buna inanıyorum, hanımefendi."
"Fakat bununla, tüm ahlaki yargılar tamamıyla anlamsız-

laşır ve bütün ahlak ihlalleri haklı çıkartılır. Eğer gerçekten, 
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Fransızlar'ın dediği gibi bu crime passionel*i, crime** olarak ka-
bul etmeyecekseniz, devletin adaleti başka ne için var? Bunda 
pek fazla iyi niyete gerek yok ve siz hayret verici ölçüde iyi ni-
yetlisiniz." dedi ve şakacı bir tavırla gülümseyerek, şöyle ekle-
di: "Her suça bir tutku sebebi bulmak ve bu sebep nedeniyle 
af dilemek için."

Sözlerinin açık ve aynı zamanda neredeyse neşeli tonu beni 
olağanüstü bir biçimde iyi etkilemişti ve istemsizce onun ob-
jektif tarzını taklit ederek aynı şekilde yarı şakacı yarı ciddi ce-
vap verdim: "Devletin adaleti, bu durum için şüphesiz benden 
daha sert bir karar verecektir, o genel olarak ahlaki değerleri 
ve gelenekleri empati yapmadan koruma görevini üstlenir. Bu 
onu affetmek yerine yargılamaya mecbur bırakır. Fakat ben si-
vil bir birey olarak neden bir yargıcın rolünü kendi isteğimle 
üstlenmem gerektiğini anlamıyorum. Meslek olarak avukatlığı 
tercih ederim. İnsanları anlamak, şahsen beni onları yargıla-
maktan daha mutlu ediyor!"

Bayan C. bir süre boyunca bana berrak, gri gözleriyle dik 
dik baktı ve duraksadı. Beni doğru anlamadığından korkmuş-
tum ve kendimi söylediklerimi İngilizce olarak tekrar etmeye 

hazırlıyordum.

Fakat tıpkı sınavdaymış gibi fark edilir bir ciddiyetle soru-
larını yöneltmeye devam etti.

"Bir kadının, sevgisine layık olup olmadığını bilmeden 
herhangi bir insanın peşinden gitmek için kocasını ve iki ço-
cuğunu terk etmesini çirkin ve aşağılık bulmuyor musunuz? 
Gerçekten pek genç sayılmayacak ve çocuklarını büyütmek 
uğruna izzetinefis sahibi olması gereken bir kadının böyle so-
rumsuz ve düşüncesiz bir davranışını affedebilir misiniz?"

"Tekrarlıyorum, hanımefendi." diye direttim. "Bu durum-

* Crime passionel [Fransızca]: Tutku suçu (ç.n.).
** Crime [Fransızca]: Suç (ç.n.).



Bir Kadının Yaşamından Yirmi  Dört Saat 13

da yargılamayı ya da mahkûm etmeyi reddediyorum. Sizin 
önünüzde rahatlıkla az önce biraz abarttığımı itiraf edebilirim; 
zavallı Bayan Henriette bir kahraman değil elbette, maceracı 
bir ruha da sahip değil, grande amoureuse* da değil en azından. 
Bana onu tanıdığım kadarıyla; arzusunun peşinden cesaretle 
gittiği için biraz saygı duyduğum fakat daha çok şüphesiz ki 
bugün olmazsa yarın çok mutsuz olacağı için acıdığım vasat, 
zayıf bir kadından daha fazlası gibi görünmüyor. Belki aptalca, 
hatta aceleci davranmış olabilir fakat asla alçakça ya da sıra-
dan değil ve önceden olduğu gibi şimdi de kendinde bu zavallı 
ve şanssız kadını aşağılama hakkını gören herkese karşı çıkıyo-
rum."

"Peki ya siz ona hâlâ aynı saygıyı duyuyor ve aynı değeri ve-
riyor musunuz? Dünden önceki gün birlikte olduğumuz saygı 
duyulabilecek kadın ile dün tamamen yabancı biriyle kaçmış 
olan diğeri arasında hiç ayrım yapmıyor musunuz?" 

"Kesinlikle hayır. Biraz bile, en ufak bir ayrım bile yapmı-
yorum."

"Is that so?"** İstemsizce İngilizce konuşmuştu. Tuhaf bir bi-
çimde tamamen bu tartışmayla ilgili görünüyordu. Düşünür-
ken geçen bir dakikadan sonra net bakışlarını tekrar soru so-
rarcasına bana yöneltti.

"Yani diyelim ki yarın Madam Henriette ile Nice’de; o, 
genç adamın kolundayken karşılaştınız, onu selamlar mısınız?"

"Elbette."
"Peki, onunla konuşur musunuz?"
"Kesinlikle."
"Kendi eşinizle aynı şekilde tanıştırır mıydınız Eğer… Eğer 

evlenmiş olsaydınız böyle bir kadını, sanki hiçbir şey olmamış 
gibi..."

* Grande amoureuse [Fransızca]: Büyük âşık.
** Is that so [İngilizce]: Öyle mi? (ç.n.).
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"Tabii ki."
"Would you really?"* dedi yeniden İngilizce olarak ve tam 

anlamıyla inançsız, hayret içinde bir şaşkınlıkla.
"Surely I would."** diye bilinçsizce aynı şekilde İngilizce 

cevap verdim.
Bayan C. susmuştu. Etraflıca düşünmekten hâlâ gergin gö-

rünüyordu, beni süzerken aynı zamanda sanki kendi cesare-
tinden hayrete düşerek, birden şöyle dedi: "I don’t know, if I 
would. Perhaps I might do it also."***

Ve bir tartışmayı sadece İngilizlerin kesin ama yine de kaba 
olmadan bitirmeyi bildikleri o, tarif edilemeyecek keskinlikle 
ayağa kalktı ve bana dostça elini uzattı.

Onun dahil olmasıyla sükûnet tekrar geri dönmüştü ve 
hepimiz içten içe ona teşekkür ediyorduk çünkü daha demin 
karşıt fikirli olan bizler, şimdi makul bir nezaketle birbirimi-
zi selamlıyorduk ve tehlikeli bir şekilde gerilmiş olan atmosfer 
bir çift hafif espriyle yeniden gevşemişti.

Tartışmamız nihayet cesur bir biçimde bitirilmiş gibi gö-
ründüğü halde benim ve bana karşı arkadaşlarımın arasında o 
coşkulu öfkeden geriye yine de hafif bir yabancılaşma kalmıştı.

Sonraki günlerde İtalyanlar sürekli olarak alay edercesine, 
"cara signora Henrietta"****dan bir şey duyup duymadığımı so-
rar ve bundan zevk alırken, evli Alman çift bana karşı mesafeli 
davranıyordu. Bu tavrımız kibar görünse de masamızın sami-
miyetinden ve stressiz neşesinden bazı şeyler geri döndürüle-
mez bir şekilde bozulmuştu.

Fakat Bayan C.’nin o tartışmadan bu yana bana gösterdiği 
samimiyet, eski dostlarımın alaycı mesafeli tavırları sayesinde 

* Would you really? [İngilizce]: Gerçekten tanıştırır mıydın? (ç.n.).
** Surely I would [İngilizce]: Kesinlikle tanıştırırdım (ç.n.).
*** I don’t know, if I would. Perhaps I might do it also [İngilizce]: Ben tanış-
tırır mıydım, bilmiyorum. Belki ben de tanıştırabilirdim (ç.n.).
**** Cara signora Henrietta [İtalyanca]: Sevgili Bayan Henriette (ç.n.).
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benim için daha da dikkat çekici hâle geldi. Normalde son de-
rece çekingen olan ve masada bulunanlarla bir sohbete yemek 
saatleri dışında hemen hemen hiç meyilli olmayan kadın, şim-
di benimle bahçede konuşmak için birçok kez fırsat buldu ve 
-hemen söylemek istiyorum- önem verdiğini gösterdi çünkü 
onun zarif, çekingen tavrı onunla yapılan özel bir konuşmayı 
olağanüstü bir teveccüh hâline getiriyordu. Evet, dürüst olmak 
gerekirse benimle konuşmak için âdeta beni aradığını ve her 
vesileyi kullandığını söylemek zorundayım ve bunlar öylesine 
aşikâr bir biçimdeydi ki yaşlı, beyaz saçlı bir kadın olmasaydı, 
kuruntuya ve tuhaf düşüncelere kapılabilirdim. Fakat birlikte 
sohbet ettiğimizde, konuşmamız çaresizce ve önüne geçilemez 
bir şekilde hep o başlangıç noktasına, Madam Henriette’e geri 
dönüyordu. Sorumluluklarını unutan birini, zihinsel dengesiz-
lik ve güvenilmezlikle suçlamak ona esrarengiz bir zevk veri-
yormuş gibi görünüyordu.

Fakat aynı zamanda bu narin, zarif kadından yana besle-
diğim sempatinin sarsılmazlığından ve hiçbir şeyin beni, bu 
sempatiyi yadsımaya ikna edememesinden de mutlu oluyor-
muş gibiydi. Konuşmalarımızı her defasında tekrar bu yöne 
getiriyordu, sonuçta bu tuhaf, hatta neredeyse delilik derece-
sindeki ısrar hakkında ne düşünmem gerektiğini artık bilmi-
yordum.

Bu durum, konuşmanın bu hâlinin kendisi için neden ger-
çek bir önem kazandığına dair tek bir söz etmeden, beş ya da 
altı gün devam etti. Fakat bir yürüyüş sırasında buradaki za-
manımın dolduğundan ve yarından sonraki gün ayrılmayı dü-
şündüğümden söz ettiğimde bunun böyle olduğunu anlamış 
oldum. Normalde öylesine ifadesiz olan yüzü aniden garip, 
gergin bir ifadeye bürünmüştü, deniz grisi gözlerinin üzerine 
gökyüzündeki bulutların gölgeleri düşmüş gibiydi. "Ne yazık! 
Sizinle konuşacak daha çok şeyim vardı."

Ve bu andan itibaren sözleriyle, onu şiddetli bir biçimde 
meşgul eden ve dikkatini dağıtan başka bir şey düşündüğünü 
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"Beklenmedik şeyler yaşayan insanlar için ‘imkânsız’ kelimesi anla-
mını yitirir."

Sigmund Freud’un başyapıt olarak tanımladığı bu uzun öykü, 
tutkunun insan yaşamını ne denli derinden etkileyebileceğini 
anlatımın merkezine oturtarak, insan psikolojisinin uçlarında 
gezinmiştir.

İçerdiği psikolojik tahlil ve saptamalarla oldukça dikkat çeken 
eser, ilk kez yayımlandığı 1927 yılında büyük ses getirmiş ve ilgiy-
le karşılanmıştır.

Tutkusunun peşinden giden bir kadın üzerinden; arzu, toplum-
sal ahlak, suçluluk, saplantı gibi insani değerlerin ele alındığı 
eserde Zweig, önyargısız, samimi ve doğal bir anlatımla, okuyu-
cuyu kendisini ve gerçek duygularını sorgulamaya davet eder.

İyilik ve kötülük kavramlarını cesaretle tartışmaya açan eser, pek 
çok kesim tarafından Zweig’ın en önemli yapıtı olarak kabul 
edilir.
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