
1



2



3

NİHAL YEĞİNOBALI

GENÇ 
KIZLAR



4

CAN SA NAT YA YIN LA RI 
YAPIMVEDAĞITIMTİCARETVESANAYİLTD.ŞTİ.
HayriyeCaddesiNo:2,34430Galatasaray,İstanbul
Telefon:(0212)2525675/2525988/2525989Faks:(0212)2527233
www.canyayinlari.com
yayinevi@canyayinlari.com
SertifikaNo:10758

©2003,CanSanatYayınlarıLtd.Şti.  
Tümhaklarısaklıdır.Tanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışında 
yayıncınınyazılıizniolmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz.

1.basım:2003
6.basım:Mart2014,İstanbul
Bukitabın6.baskısı1 000adetyapılmıştır.

Kapaktasarımı:UtkuLomlu/LomTasarım(www.lom.com.tr)
 
Kapakbaskı:AzraMatbaası
LitrosYolu2.MatbaacılarSitesiDBlok3.KatNo:3-2 
Topkapı-Zeytinburnu,İstanbul
SertifikaNo:27857

İçbaskıvecilt:AyhanMatbaası
MahmutbeyMah.DevekaldırımıCad.GelincikSokakNo:6Kat:3
GüvenİşMerkezi,Bağcılar,İstanbul
SertifikaNo:22749

ISBN978-975-07-0305-8



5

ROMAN

<>

NİHAL YEĞİNOBALI

GENÇ 
KIZLAR



6

Sitem,1997

Mazi Kalbimde Bir Yaradır,1998
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NİHALYEĞİNOBALI,1927’deManisa’dadoğdu.ArnavutköyAmeri-
kanKızKoleji’nibitirdiktensonraNewYorkEyaletÜniversitesi’nde
edebiyatöğrenimigördü.Genç Kızlaradlıilkromanını,VincentEwing
adınıverdiğisözdeAmerikalıbiryazarınimzasıylayayımladı.1950’de
yayımlananbukitap,bir çeviri romankandırmacasıyla yıllarcayeni
basımlaryaptı,hâlâdayapmaktadır.ArdındanSitem, Mazi Kalbimde 
Bir Yaradır, Belki Defne, GazeladlıromanlarıveCumhuriyet Çocuğuadlı
anıkitabınıyayımladı.Yeğinobalı,çoksayıdayazarınklasikveçağdaş
yapıtlarınıdilimizekazandırdı.
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Genç Kızlar, kendine aşkı yasaklamış bir erkekle onu se-
ven üç genç kızın romanı. Yazarı Vincent Ewing ise sanal bir 
yazar. Sözde Amerikalı. Ama Amerika’da öyle bir romancı yok. 
Romanın gerçek yazarı Nihal Yeğinobalı. Genç yaşta yazdığı 
bu güzel romanı, neden takma bir adla yayımladığını bunca yıl 
sonra, aşağıda okuyacağınız söyleşimizde bütün boyutlarıyla 
açıklıyor Nihal Yeğinobalı.

İşte sorularımız, işte yazarın yanıtları:

Genç Kızlar’ı yazdığınızda Arnavutköy Kız Koleji’nde öğrenciydiniz. Kaç 
yaşında yazdınız bu romanı?

Genç Kızlar romanımı yazdığım sırada Arnavutköy Amerikan 
Kız Koleji’ni bitirmiştim. Daha diplomamı almadan İngilizce-
den Türkçeye üç-dört roman çevirmiştim. Yirmi bir yaşım-
daydım.

Yayınevine niçin çeviri bir roman olarak verdiniz?

Ben de güzel bir roman yazabilirim, diye düşünüyordum ama 
çalıştığım yayınevindeki editör ağabeylerim, “Hele biraz büyü, 
o zaman yazarsın,” diyorlardı.
 
Kitabınıza yabancı bir yazar olarak neden “Vincent Ewing” gibi bir er-
kek adı seçtiniz? Bir kadın adı da seçebilirdiniz.

Söyleşi
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O yaz başında tatil için Manisa’ya gitmiştim. Editörüm, “Çok 
kalma çünkü acele roman ihtiyacımız var,” dedi. Gerçi bağım-
sız çalışıyordum ama yayıneviyle birbirimize güveniyorduk, 
bu yüzden söz dinlemek zorundaydım. Ama Manisa’dan erken 
dönmek de istemiyordum. Bunun üzerine bir taşla iki kuş vur-
maya karar verdim: Hem tatilimi istediğimce uzatacak hem de 
yazmak istediğim romanı yazacaktım.

Romanını yazacak kadar yakından bildiğim tek konu, bir-
kaç yıl önce geride bıraktığım okul yaşantılarımdı. Kapalı bir 
dünya olan yatılı kız okullarının perde arkasından, ilginç, sü-
rükleyici, hatta çoğunluk için şaşırtıcı bir roman çıkacağını bi-
liyordum. Gene de, yayınevindeki “büyük”lerimin önyargısına 
önlem olarak takma ad kullanmaya niyetliydim. Beri yandan 
roman, ister istemez, oldukça açık saçık sahneler içerecekti, bu 
yüzden yazarının bir erkek olmasını uygun gördüm. O yıllarda 
çeviri romanlar daha çok tutulduğu için de, romanımın Ame-
rika’daki bir kız okulunda geçen “yabancı” bir hikâye olmasına 
karar verdim.
 
Dönemine göre oldukça da erotik bir roman. O yaşta bu erotik ay-
rıntıları nasıl canlandırdınız?

Çok kitap okuyordum, ağırlıklı olarak da roman ve şiir. Sonra, 
genç kızların kendi aralarında en çok konuştukları konu da 
aşk meşk, cinsellik, evlilikti, doğal olarak. Hele Galatasaray 
gibi, Erkek Koleji vb. yatılı erkek okullarında ağabeyleri olan-
lar, kızların bilgi dağarcığına çok katkıda bulunurlardı. Gerçi 
duyduklarımızın çoğunu doğru dürüst anlamazdık ya, o baş-
ka! Örnekse, son sınıfta oral seks denen şeyi (St. Joseph Liseli 
bir ağabey yoluyla) öğrenmiştik de, şair Nedim’in ünlü “Kız 
mısın, oğlan mısın kafir!” dizesiyle seslendiği sevgilisini, “er-
kek Fatma” denilen türden, ele avuca sığmaz bir genç hatun 
sanıyorduk.

Ayrıca, romandaki erotizm incelendiğinde çok da aşırı ol-
madığı görülecektir. Bu romanda ve öbür romanlarımda be-
nim yazdığım aşk sahnelerini etkili kılan şey, duygu ve çağrı-
şım yüklü olmalarıdır. Yani bu sahneler salt erotik edim ve 
duygularla kısıtlı değildirler; başka insancıl duygularla, yaşa-
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mın başka yönleriyle, başka ten ve beden hazlarıyla bağlantılı 
oldukları için yoğun ve etkindirler.

Genç Kızlar’daki ünlü “vahşi kırmızı ay”lı sahne gibi.

Bunca yıl neden sustunuz, gerçeği neden açıklamadınız?

Romanım beğenilirse, “Ben yazdım!” diye itiraf edecektim. 
Hem de sevinerek, gururla. Romanım çok, hem de pek çok 
beğenildi. Gel gör ki erotik yönü fazla öne çıkıyordu. Sanırım 
bunun bir nedeni de romanda “genç kızlık” kavramıyla “cin-
sellik” kavramının harman edilmiş olmasıydı. Konu, “genç ka-
dınlar” olsa etkisi bu denli sarsıcı olmazdı, diye düşünüyorum. 
Kısacası, ben bir genç kız olarak bu romana sahip çıkmaktan 
çekindim. Zamanla da Vincent Ewing olmaktan hoşlandım. Eğ-
lenceli bir oyun gibi geliyordu bu aldatmaca bana. Sonra, o 
yıllarda ellerde dolaşan birçok Türk romanlarının, adlarına 
kadar, Fransızcadan kotarılmış olduğu dillerde gezerken, be-
nim, hepsinden daha çok beğenilen romanımı bir Amerikalıya 
mal etmemdeki ironi de hoşuma gidiyordu. O yıllarda çevir-
men olarak ben, özgün yazarlardan daha yüksek ücret aldığım 
için Vincent Ewing olmakla parasal yönden de zarara uğruyor 
değildim. Bu arada, kitabın yayımlanmasından birkaç yıl son-
ra bir Amerikalıyla evlenip Amerika’ya gittim. 60’lı yılların 
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başında yurda kesin dönüş yaptığımda Vincent Ewing’le ilgili 
bu aldatmacam, yayın dünyasında öğrenilmiş bulunuyordu. 
Hem yakın çevremdeki üç-beş sırdaşım “konuşmuştu” hem de 
Vincent Ewing’in başka kitapları da olabileceğini uman birkaç 
yayınevi araştırmalar yaptırmıştı. Ben de Vincent Ewing’in çe-
virmeni olarak yaşamımı sürdürmekte bir sakınca görmedim. 
Yalnızca basın yayın söyleşilerinde gerçeği dile getiriyordum.

Bir dergide bir zamanlar tefrika edilmiş, sözde Amerikalı bir yazarın 
romanını Türkçeye çevirme önerisiyle gidiyorsunuz yayınevine. Niye 
kitap değil de tefrika?

O yıllarda, yayımlanışının üzerinden on yıl geçmiş yapıtlara 
telif ücreti (copyright) ödenmezdi. Bir çevirmen olarak yayıne-
vine götüreceğim öneride bu noktayı da dikkate almak duru-
mundaydım. Bu yüzden bu romanın çok eskiden yazılmış ol-
duğunu söyledim. Tefrika edilmiş olması da benim kendi yala-
nımı korumam yönünden zorunluydu. Yayınevinin benden, 
kitabın aslını istemesini böylece önlemiş oluyordum.

Kitabın yazılışını, yayınevine gönderilişini, yayınevinin bu çeviriyi karşıla-
yışını biraz anlatır mısınız?

Romanı yazmaya bir, haziran ayında başladım, ünlü Manisa 
sıcağında. Ramazan’dı. Çevirmen olarak çalışmaya başladıktan 
sonra aldığım üç-beş kiloyu vermek için oruç tutuyordum ama 
sahura kalkmadan. Sıcak öylesineydi ki acıkmıyor, müthiş su-
suyordum. Sabahleyin yazının başına oturuyordum. Terlerin 
alnımdan kâğıdın üstüne damlaması hâlâ gözlerimin önünde-
dir. Öğle saatinde mahalleden dondurmacı geçiyordu. Her gün 
o saatte oruç tövbemi bozmama ramak kalıyordu ama sıkı du-
ruyordum. Uzun yaz gününün sonunda iftar topu patladığın-
da, rahmetli yengemin ısrarıyla bir lokma bir şey yiyor, en az 
on bardak su içiyordum.

O gün yazdığım bölümü akşam üzeri saat 3-4 gibi İz-
mir’den gelen İstanbul Expresi’nin posta vagonuna, elimle tes-
lim ediyordum. Yazdıklarımın bir kopyasını çıkarıp alıkoymak 
aklımın ucundan bile geçmiyordu. Yalnızca yazdığım son say-
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fayı saklıyor, ertesi gün ezberden devam ediyordum. Mektup-
ların sık sık kaybolduğu, geciktiği o yıllarda bu romanın bir tek 
bölümünün bile postada kaybolmaması, gecikmemesi bir tür 
mucize sayılmaz mı?

Açlığın, bir süre sonra kişiyi, alkol ya da uyuşturucu gibi 
“uçurduğu” bilinir. Ben de o günlerde böyle bir euphoria için-
deydim herhalde. Gençlik de cabası, tabii! Neyse, on günde 
altı kilo verdikten sonra orucu bıraktım.

Yaptığım işin vahimliği ancak Manisa’dan İstanbul’a dö-
nerken Bandırma vapurunda kafama dank etti: Ben ne yapmış-
tım? Koskoca bir yayınevine düzmece bir roman yutturmaya 
kalkışmıştım! Ya roman, düşündüğüm gibi güzel ve kıvrak de-
ğil de kötü ve saçmasapansa?

Birkaç gün sonra korka korka Cağaloğlu Yokuşu’nu tır-
manıp yayınevine gittim, üst kattaki odaya çıktım. Havada bir 
gerginlik mi vardı yoksa bana mı öyle geliyordu? Derken aşa-
ğıdaki basımevinden bir dizgici çocuk, elinde dizilmiş bir for-
mayla geldi. Benden yana merakla bakıyormuş gibime geldi. 
Nitekim biraz sonra bir dizgici çocuk daha gelip kapıdan bana 
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baktı. Benim artık iyice içim çürümüştü. Derken başmürettip 
Halis Ağabey de geldi; o zaman durum açıklığa kavuştu: İlk 
deprem dizgi sırasında olmuş. Kitabı dizenler, “Biz böyle güzel 
roman okumadık da, dizmedik de, şimdiye kadar!” diyorlar-
mış. Sonra bu hayranlar kitlesine üst kattakiler de katılmış!

Evet, romanım beni bile şaşırtacak ölçüde beğenilmişti. 
Gel gör ki yayınevinin büyükleri şimdi de, “Kız sen bu sahne-
leri nasıl çevirebildin böyle!” diye inanmazlıklar içindeydiler. 
Gel de, “Çevirmedim, yazdım!” de.

Böylece itirafım neredeyse kırk yıl ertelenmiş oldu.

Kitaba ilginin büyük olduğunu biliyoruz. Ne gibi yankılar uyandırdı?

Genç Kızlar’ı herkes okudu. Roman okumamakla “övünen” 
kimi erkek kişilerin bile, “Okuduğum tek roman!” diye kitabı-
mı “onurlandırdıklarını” duyuyordum! Genç kızların ço ğu, an-
nelerinin aldığı romanı annelerinden gizli okuyorlardı. Okul-
larda, derslerde gizlice okurken basılıyorlardı. Bütün bunlar 
şim diki promosyon, afiş, radyo, televizyon, basın söyleşileri gi bi 
tanıtım yollarının bilinmediği, tek reklamın yayınevinin ya yın-
ladığı öbür kitapların arka sayfalarında ve dergilerinde yapıldığı 
bir dönemde, yalnızca okuyanların okumayanlara söyledikleriy-
le gerçekleşiyordu.

Ertesi yaz gene Manisa’ya, tatile gittiğimde gördüm ki 
Genç Kızlar, “Nihal’in hani geçen yaz, burada Türkçeye çevir-
diği roman” orada da fırtına gibi esmişti. O akşam, yaşıtım olan 
akraba ve arkadaş kızlarıyla Şehir Kulübü’ne gittiğimizde kız-
ların kendi aralarında “genç kızcılık” oynadıklarını fark ettim. 
Kitaptaki kızları aralarında paylaşmışlardı!  

“Gabriel geliyor!” diye fısıldaştılar.

Hükümet Hastanesi’ndeki bir doktoru da Gabriel rolüne 
yakıştırmışlardı çünkü adamın karısıyla “mutlu” olmadığını bi-
liyorlardı.

Ankara, İzmir ve İstanbul’da karşılaştığım birçok kız da ki-
tabı yaşamaktaydılar. İçlerinden biri, “Ben o kızları çok kıskan-
dım!” dedi bana. Çoğunluk, “Miss Bee” ve “Hindley Bell” tipleri-
ni özümsüyordu. Bu duygularını, yıllar geçse de yitirmedikleri-
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ni, şimdi ileri yaşlarındaki Miss Bee’ler ve Hindley Bell’lerle 
karşılaşıp konuştukça anlıyorum.

Bunun tersi de geçerliydi: Kitabı okuyan erkekler kendile-
rini Gabriel Samson’la özdeşleştiriyor, karşılarındaki kızı da 
kitaptakilerden biri olarak görme eğilimine giriyorlardı.

Beni çok beğendiğini bildiğim bir gencin bir akşam yeme-
ğinde iki kadeh şarap içtikten sonra bana, “Sen mutlaka öyle 
bir erkek tanımışsındır, mutlaka öyle bir kırmızı aylı gece 
yaşamışsın dır,” diye takaza etmesi gibi.

Ondan ayrıldıktan sonra içimden, “Tanısam ne olur yani, 
yaşasam ne olur yani!” diye, çevremdeki Türk erkeklerinin cin-
sellik konusundaki ikiyüzlülüğüne isyan ettiğimi anımsıyorum.

Beri yandan iki yıl sonra İstanbul-Ankara arasındaki bir 
tren yolculuğunda rastladığım bir genç erkek, Genç Kızlar’ın 
çevirmeni olduğumu öğrenince bana felsefe dolu birkaç mek-
tup yazmış, sonunda evlenme önerisinde bulunmuştu. 

Gabriel Samson’luğa kendini fazlaca kaptıran bir genç er-
keğin, koklaşmakta ileri gitmesine izin vermeyen kız arkadaşı-
na, “Miss Bee olsa yapardı ama!” dediğini, kızın da onu, “Asla! 
Zaten Gabriel Samson ondan böyle bir şey istemezdi!” diye 
yanıtladığını bana kızın kendisi anlatmıştı.

Bu olayları sizi gülümsetecek birer hoşluk olarak aktar-
dım. Yoksa romanın okur üzerindeki sihirli ve kalıcı etkisine 
ilişkin, hâlâ, her gün yorumlar duymaktayım. Bu roman bir 
yerde, bir damar yakalamış, sanıyorum. Bilsem, hemen gidip 
yeniden, dört elle sarılacağım o damara! Ne var ki büyünün, 
Genç Kız lar’ı, bir genç kızın yazmış olmasından kaynaklandı-
ğını düşünüyor, meydanı ilkbaharlarını yaşayan genç kızlara 
bırakıyorum.

Romanınız, Amerika’da bir kolejde geçiyor: Ludlow Aka de misi’nde. 
Peki, anlattığınız o okul, okuduğunuz Arnavutköy Kız Koleji miydi? Yani, 
o okulu anlatırken, kendi okulunuzu mu çizmiştiniz romanınıza?

Evet, okuduğum okulu olduğu gibi bu romanımda kullanmış-
tım. Sınıflar, koridorlar, merdivenler, bahçe, Arnavutköy Kız 
Koleji’nin ta kendisiydi.
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Peki, Arnavutköy Kız Koleji’nde okuyanlar ya da okumuş olanlar, kendi 
okullarını tanımadılar mı?

Tanımadılar. Romanı, çeviri bir roman diye okudukları için 
olsa gerek, kendi okullarıyla, anlatılan okul arasında bir ben-
zerlik kuramadılar. Yalnız bir tek kişi, sınıf arkadaşlarımdan 
biri, bir benzerliği yakalar gibi oldu: Romandaki müzik öğret-
meninin adı Charles Lake’ti, Arnavutköy Koleji’ndeki müzik 
öğretmeninin adı da Charles Lake’ti. Arkadaşım, bu benzerliği 
yakalamıştı ama, “İkisi de müzik öğretmeni, ikisinin de adı 
Charles Lake. Ne tesadüf,” demişti.

Kitabın ilk yayımlanışının üzerinden elli yılı aşkın bir zaman geçti. Bunca 
yıl sonra, bu kez kendi adınızla yayımlarken, kitabınızın Türkçesi üzerin-
de yeniden çalıştığınızı biliyorum. Türkçemizin ne kadar arındığını ne 
kadar kendine geldiğini belirtir misiniz?

İlk çeviriye başladığım –milattan önce– yıllarında “Osmanlıca”yı 
çok iyi biliyor ve sırasında kullanıyordum. Öyle ki ilk başladı-
ğımda çevirileri evde annemin ya da başka bir büyüğün yapıp 
beni konu mankeni olarak kullandıklarını sananlar olmuştu. 
Ama gönlüm her zaman duru Türkçedeydi. O zamanki kolej-
de benden başka bilenine rastlamadığım. Yunus Emre’nin şiir-
lerine, türkülerine  düşkündüm. Ama Babıâli’de hâlâ, “İstanbul 
Türkçesi” diye bir diretme vardı. Oysa ben, örneğin Manisa’da 
bizim kullandığımız birçok güzelim sözcüğün “İstanbul Türk-
çesi”nde karşılığını bulamıyor, bunları da kullanmak istiyor-
dum. İnanmayacaksınız ama, “bungun” sözcüğünü bir çevirim-
de kullanmak için savaşım verdim 1950 öncesi yıllarda.

Türkçenin zaman içinde arınıp zenginleşmesini (zaman 
zaman bu yönde aşırıya kaçılsa bile) hep sevinçle karşıladım; 
önemli çevirilerimi beş-altı yılda bir gözden geçirip durulaştır-
maya çalıştım. Şu sırada dilimizin çok berrak, zengin ve rahat 
olduğunu düşünüyor, bu kez de İngilizce ve Amerikanca söz-
cüklerin istilasına boyun eğmenin ötesinde el veren kalem er-
babına öfkeleniyorum.

Bu kez romanınızı kendi adınızla yayımlıyorsunuz? Ne gibi tepkiler 
umuyorsunuz?
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Heyecanlı ve umutluyum. Eski okurlarımın bu durumla rahat-
layacaklarını biliyorum. Genç Kızlar’ı okuyup sevmiş olmakla 
birlikte benim yazdığımı duymamış olan çok okur var. Onlar 
şaşıracaklardır. Yeni okuyacak olanları da bu kitabın ilginç ve 
şaşırtmacalı serüvenine ortak edebilmek için bu söyleşiyi yap-
maya karar verdik.

Şunu söylemeden geçmeyeyim: çok sevilen bu romanın, 
bir yerli yazarın ürünü olduğunu öğrenince olumsuz tepki ve-
ren hemen hiçbir okura rastlamadım. Karşılaştığım en yaygın 
tepkiler, sevecen bir şaşkınlık ve büyük bir merak olmuştur. 
Ben okuru hep yanımda hissetmişimdir. Bundan sonra da böy-
le olacağından hiç kuşkum yok.

ERDAL ÖZ 
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Gabriel Samson, Ludlow’a geldiğinde güz yaprakla-
rı bir renk çılgınlığı içindeydi. Otomobili kıvrımlı asfalt 
yol üzerinde kayarak tepeyi tırmanırken, Gabriel etrafı 
seyrediyor ve biraz sonra varacağı okulu düşünüyordu. 
Okulun önündeki geniş, mermer merdivenlerde genç 
kız öğrencilerin güz güneşinden yararlanmak için sere 
serpe uzanmakta olduklarını daha şimdiden görür gibiy-
di. Ludlow Sahne Akademisi’ndeki öğretim görevinden 
ayrılalı gerçi on yıl olmuştu. Ama o, genç kız yaradılışı-
nın, hele özel okullarda paralı yatılı okuyan ayrıcalıklı 
kızların yaşantılarının, her nerede ve ne zaman olursa ol-
sun, temelde hiç değişmediğini bilirdi.

Bu yüzden arabasını okulun arka kapısında durdurdu 
ve yarıya kadar içmiş olduğu sigarasını yere atıp çiğneye-
rek içeriye girdi. Büyük, mermer Siyah Salon gene aynı 
on yıl öncesindeki gibi loş ve sakin... Bir yanda merdiven 
ve asansör, öbür yanda müdüriyet ofisi, toplantı salonları. 
Bina aldatıcı bir sessizlik içinde. Yalnız alt katta bir yerden 
bir piyano tıngırtısı gelmekte. Ne var ki Gabriel bu sessiz-
liğin ne kadar aldatıcı olduğunu, biraz sonra zil çalınca 
dört bir yanın nasıl bir curcunayla çınlayacağını biliyordu.

Şapkasıyla pardösüsünü vestiyere bırakırken kendi-
ni gene bir kız okulunda ders vermeye zorlayan talihine 



20

içinden lanet okudu. Çünkü Gabriel Samson otuz sekiz 
yaşında olduğu ve erkeklerin güya körpe dişilere düş-
künlükleri varsayılan döneme yaklaşmış olduğu halde, 
genç kızlardan hoşlanmaz; onları entipüften, henüz oluş-
mamış, gülünç yaratıklar olarak görürdü. Kedi yavrusuy-
la kedi arasında fark, nasıl yaş ve boy farkının öngördü-
ğüyle bağdaşmayacak kadar büyükse, Gabriel Sam son da 
öyle, genç kızları, kadınlarla pek bağlantısı bulunmayan, 
bambaşka yaratıklar sayardı.

Siyah mermer zeminli geniş salonun eşiğinde bir an 
duraladı: Merdivenlerden aşağı inen bir topuk tıkırtısı 
vardı. Sonra bir kız göründü. Bir yandan kitap yüklü kol-
larını ağır ağır iki yana sallarken, bir yandan da rol ezber-
liyordu. Aheste, salınarak yürüyüşüne hiç uymayan ateşli 
bir sesle, “Hayır! Olamaz bu!” diye öfke püskürüyordu. 
“Bütün ömrümü sana verdim, ömrümce sana kul köle 
oldum, baba! Ama bundan sonra dilediğim gibi yaşaya-
cağım artık! Ben de...”

Gabriel Samson’u görünce sustu. Onu ciddi bakış-
larla tepeden tırnağa süzdü. İlgisini gizlemeye gerek bile 
görmemişti. Gabriel başını hafifçe yana eğerek onu belli 
belirsiz alaylı bir nezaketle selamladı. Genç kız, hemen-
cecik tiyatromsu bir reveransla bu yarı selama karşılık 
verdi. Gülümseyişi Siyah Salon’un loşluğunda ışıldadı bir 
an. Sonra kız roldeki babasına aynı hırs dolu dille haykı-
rarak salına salına uzaklaştı. Uzun bacaklı, nefis ve bes-
belli şımarık bir yaratık; yani tipik bir “Ludlow Kızı”. 
Çünkü Bayan Ludlow, okuluna seçtiği kızların zengin ve 
yetenekli oldukları kadar, çekici ve kişilikli olmalarına da 
özen gösterirdi.

Gabriel Samson kendi uzun bacaklarının acelesiz 
adımlarıyla ilerledi, müdüriyet ofisinin kapısını çalma-
dan içeri girdi. Dış ofisteki masabaşında oturan koyu 
renk elbiseli, beyaz yakalıklı, derli toplu hanım kız, onun 
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bu saygısızlığına engel olmak ister gibi ayağa kalkmıştı. 
Ama onu görünce hafifçe kızardı ve hazırladığı azar söz-
cükleri dudaklarında donup kaldı:

“Bay Samson?”
“Evet,” dedi Gabriel Samson kısaca.
Kız, telaşını gizlemeye çalışarak, “Madam’a haber 

vereyim, efendim,” dedi.
Ne var ki iç ofisin kapısı açılmış ve Bayan Ludlow 

dışarı çıkmıştı bile.
Bayan Ludlow ya da herkesin dediği gibi, “Madam”, 

gene her zamanki gibi siyahlar giymiş ve beyaz saçlarını 
tepesinde eski tarz bir topuz yapmıştı. Ufacık tefecik, kırı-
şık ceviz yüzlü bir ihtiyar kadın. Ne var ki o kapkara göz-
lerinin parıltısını bir kez görenler, ufacık tefecik bir yaşlı 
kadın olduğunu unutur; onu, her emrine baş eğilmesi ge-
reken “Madam” olarak kabul ederlerdi. Şimdi Madam, kuş 
pençesini andıran yüzük yüklü, küçük elini öpülsün diye 
uzatırken sevinçle, “Gabriel!” dedi. “Saatlerdir gözüm yol-
da!” Gabriel’in elini kendi ellerine aldı. “Öyle özlemiştim 
ki seni!.. Bayan Smith, lütfen iki kahve bize...”

Erkeği peşinden çekerek kendi ofisine girdi. Kapıyı 
kapadı: “Sevgili Gabriel, bu yıl sana ilk sınıfı vermek zo-
runda kaldım, acemileri. Oysa sen ikinci sınıfı tercih eder-
din.”

Gabriel Samson omuz silkti: “Fark etmez, Madam.”
“Haydi, haydi, yeni görevine böyle bir kötümserlik 

içinde başlamak doğru değil!”

Onlar kahvelerini bitirmeden zil çaldı. Zilin yankı-
ları daha loş koridorların sonlarına ulaşmadan kapılar 
açılmış, kahkahalar, koşuşup bağrışmalar, şarkı sesleri ay-
yuka çıkmıştı bile! Madam elini erkeğin eline koydu:

“Ne düşündüğünü biliyorum, Gabriel! Hakkın da 
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var. Ne derece zengin ve kibar olurlarsa, bir araya gelince 
çıkardıkları yaygara öylesine büyük oluyor... Yaşantıları-
nın sürekli resmiliğine karşı bir tür başkaldırıdır bu. Bir 
dereceye kadar hoş görmeli...”

“Elbette haklısınız, Madam!”
Keskin siyah gözler ani bir şefkatle yumuşayıver-

mişti:
“Durum o kadar mı kötü Gabriel?”
“Madam, biliyorsunuz...”
“Gabriel, inan bana, fazla zorlanmayacaksın; bu yıl 

kızlarım her zamankinden seçme oldu. Hele içlerinde 
birkaç tanesi var ki, onlarla çalışmaktan sen bile zevk ala-
caksın.”

“Şüphesiz, Madam.”
Bayan Ludlow ayağa kalkınca Gabriel Samson da 

kalktı. Yaşlı kadın elini bir an Gabriel Samson’un ceketi-
nin göğsüne koydu. Omzuna koymak istemişti ama boyu 
yetmiyordu ki! Alaycı bir ciddilikle, “Kendini kurbanlık 
bir Vesta rahibesi gibi hissetmiyorsun ya?” diye sordu.

Gabriel de onun alaylı ciddiliğine uydu: “Ne müna-
sebet, sevgili Madam, arenadaki aslanlarla tanışmaya gi-
den bir eski Romalı Hıristiyan kadar keyifliyim.”

Madam gülerek, “Bayan Smith...” diye seslendi.
Bayan Smith önde, Gabriel Samson arkada, dışarıya 

çıktılar. Koridor, “L” şeklindeki büyük binanın uzun ka-
nadının bir başından öbür başına uzanıyordu. Sınıflar bu 
loş koridorun iki yanına sıralanmıştı.

Şimdi binayı ders saatlerinin derin sessizliği sarmış-
tı. Yalnızca dipteki bir odadan sesler geliyordu. Bir aralık, 
bu odanın kapısından dışarı meraklı iki baş uzandı. Yak-
laşanları görünce başlar gene hemen içeri çekildiler. Ka-
pı, tak, diye kapanıverdi ve demin dışarı taşmakta olan gü-
 rültü, şimdi yaz günlerinde uzaktan uzağa duyulan arı 
vızıltıları gibi bir uğultuya dönüştü.
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Bayan Smith bu sınıfın kapısını açtı. Gabriel Sam-
son başını hafifçe yana yatırarak, bir eli cebinde, içeri 
girdi, kürsüye yürüdü. Bayan Smith, “Hanımlar, size yeni 
hitabet hocanız Bay Gabriel Samson’u tanıtırım,” diye 
konuştu. “Bayan Ludlow, Bay Samson’un derslerinden 
çok yararlanacağınıza inanıyor ve bu yeni dersinizde de 
her zamanki gibi Ludlow kızları olduğunuzu unutmaya-
cağınızı umuyor,” dedi.

Sonra sessizce çekilip gitti. 
Gabriel, kızlardan yana bakmaksızın, “Oturun, ha-

nımlar,” dedi.
Genç kız gözlerinin açıktan açığa bir merakla kendi-

sini süzmekte, ölçüp biçmekte olduğunun ayırdındaydı. 
Bu, onun sinirlerini germiyor değildi ama çok rahatsız da 
etmiyordu. Çünkü o, istediği zaman kendini, kendi ru-
hunun aşılmaz duvarları ardına saklamayı çoktan öğren-
mişti. Tam karşısındaki elektrikli duvar saati dersin bit-
mesine yirmi dakika kaldığını haber veriyordu. Gabriel, 
gözlerini birdenbire kaldırdı ve kızların üzerinde, hiçbi-
rini görmeksizin, şöyle bir dolaştırdı:

“Hanımlar, sizin hitabet ve diksiyon öğretmeniniz 
olarak buradayım. Bu tanımı sevmem. Rehberinizim, di-
yeyim, daha iyi. Yani size sahnede, seyircilerin karşısında 
nasıl konuşacağınızı, sesinizi ne şekilde kullanacağınızı 
öğreteceğim. Sahne hayatına atılmayı seçtiğinize göre, 
sahnede konuşmanın ne kadar güç ve önemli olduğunu 
şimdiden biliyorsunuz demektir... Bu yılı karşılıklı sevgi 
ve dostluk içinde geçirmemizi dilemek için vakit henüz 
çok erkendir. Ama karşılıklı saygı ve çaba göstermezsek, 
vaktimizi boşa harcayacağımız kesin. Ben şuna inanırım 
ki, hayatta bir amaca erişmek için insanın elinden geleni 
yapması yetişmez. Elimizden gelenden daha fazlasını 
yapmak zorundayız!”

Bir an durdu, sonra kızlardan ses çıkmasına fırsat 
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vermeden sözüne devam etti: “Bayan Ludlow her zaman 
işe Shakespeare’le başlanmasını sever. Shakespeare’i sah-
nede okuyup konuşabilen bir kimsenin dünyadaki her 
rolü başarabileceğine inanır. Sizlerin de bana Sha kes-
peare’den parçalar hazırladığınızı söyledi. Ders saatimiz-
den pek az bir zaman kaldığını görüyorum. Şu süre için-
de okumak isteyen var mı?”

En ön sıradan bir kız ayağa kalktı. Genizden gelen 
hafifçe boğuk bir ses, “İzin verirseniz...” dedi.

“Buyurun.”
Uzun boylu bir kızdı. Gabriel Samson ona şöyle, 

rasgele bir baktı. Ne var ki tek bir rasgele bakış, bu kızın 
kusursuz güzel olduğunu görmeye yeterliydi. Kızıl saçlı, 
nefis başının tepesinden, sandallı zarif ayaklarının tır-
naklarına kadar harikulade! Tahtaya doğru doğal bir za-
rafetle yürüdü ve orada, su başında bir saz gibi hem dik 
hem yumuşak, öylece durdu.

“Okuyun!”
“Tomorrow and tomorrow!” diye Hamlet’in ünlü tira-

dına giriş yapan o hafifçe boğuk sesin gene de böylesine 
duru ve çınlayıcı çıkması bir mucizeydi. Okuyuş da iyiy-
di, insanı şaşırtacak kadar iyi.

Gabriel Samson duyduğu tarafsız hayranlığı gözleri-
nin hemen ardına gizleyerek onu seyre daldı. Kız, saf ve 
katıksız kızıl olan saçlarını başının arkasına toplamıştı. 
Kalemle çizilmişi andıran çok tatlı, küçük bir yüzü, şef-
tali çiçeği gibi pembe beyaz bir teni vardı. Dudakları bir 
heykeltıraş eliyle yontulmuş gibi kabarık, çizgileri belir-
liydi. Yapısı da heykel gibiydi. Ve bütün bunların yanın-
da üzeri sırma çil serpintili, yukarı kalkık, minicik bir 
burnu vardı ki, kızın muhteşem dişi havasına bir çocuk 
saflığı katarak insanı şaşalatıyor, adeta büyülüyordu.

Gabriel Samson tarafsız ve oldukça ifadesiz bir sesle, 
“Teşekkür ederim,” dedi. “Çok güzel okudunuz. Sahne 
tecrübeniz ya da ders almışlığınız var mı, okul dışında?” 
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