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Nar Evi
OSCAR WILDE

Çeviren: Nihal Yeğinobalı

Resimleyen: Mustafa Delioğlu



OSCAR WILDE
16 Ekim 1854’te İrlanda’nın Dublin kentinde doğdu. 
Aydın bir ailenin oğluydu. 1878’de Ravenna adlı uzun 
şiiriyle Newdigate Ödülü’nü kazandı. 1880’lerin başında, 
zekâsı ve parlak kişiliğiyle Londra edebiyat çevrelerinde 
kendine önemli bir yer edindi. 1881’de yayınladığı Poems 
(Şiirler), Dante Gabriel Rosetti ve John Keats’e bağlılığını 
gösteriyordu. 1884’te Constance Lloyd’la evlendi ve 
iki çocuğu oldu. Yazarlığının bu çıraklık döneminde 
yayımladığı The Happy Prince and Other Tales (Mutlu Prens 
ve Başka Masallar), masal ve romantik alegori alanındaki 
ustalığını ortaya koyuyordu. Bir kulak enfeksiyonunun yol 
açtığı şiddetli bir beyin iltihabı sonucu 30 Kasım 1900’de 
Paris’te aniden öldü.
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Genç Kral

Taç giyme töreni için kararlaştırdıkları günden önceki 
geceydi. Genç Kral o güzelim odasında kendi başına 
oturuyordu.

Saraylıları, günün törensel kuralları uyarınca baş-
larını yerlere kadar eğerek ona veda etmiş ve Etiket 
Kuralları Profesörü’nden son birkaç ders almak üzere 
Saray’ın Büyük Salonu’nda toplanmışlardı. Çünkü içle-
rinden bazılarının dav ranışları hâlâ enikonu doğaldı ki 
bunun bir saraylı için ağır bir kusur olduğunu söyleme-
me gerek yok, sanıyorum.

Çocuk –on altı yaşında olduğuna göre Genç Kral ço-
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cuk sayılırdı– onların gitmesine üzülmüş değildi. Derin, 
rahat bir soluk alarak kendisini işlemeli sedirinin yu-
muşak yastıklarına bıraktı. Orada –gözleri parıl parıl, 
dudakları yarı aralık– yattığı yerden, esmer bir roman 
cinini andırıyordu ya da avcıların tuzağına daha yeni 
düşmüş genç bir orman hayvanını.

Gerçekten de avcılar bulmuştu onu; yalınayak elinde 
kaval, onu büyütmüş olan, babası sandığı yoksul keçi 
çobanının sürüsünü güttüğü sırada neredeyse rast-
lantıyla karşısına çıkmışlardı. Eski Kral’ın tek kızının, 
kendisinden çok aşağı düzey deki bir yabancıyla yaptığı 
gizli evlilikten olma çocuktu. Kimileri bu yabancının 
çaldığı flütün ola  ğanüstü büyüsüyle Prenses’i kendine 
âşık et tiğini söylerdi. Kimileri de Prenses’in çok fazla, 
belki de aşırı onurlandırdığı Riminili bir ressamdan 
dem vururlardı. Genç ressam günün birinde ansızın, 
Katedral’deki çalışmalarını yarım bırakarak ortadan 
kaybolmuştu.

Genç Kral daha bir haftalıkken anasının uyku ara-
sında koynundan çalınıp yoksul, çocuksuz bir köylü 
karı kocaya verilmiş, kentten atla bir gün uzaklıkta, 
ücra bir orman köşesinde büyümüştü. Onu dünyaya 
getiren o süt beyaz kızsa, uyanmasının üzerinden daha 
bir saat geçmeden kederinden ölmüştü ya da saray 
hekiminin dediğine bakılırsa, “veba”dan. Baharatlı şa-
raba katılmış, çabuk etkili bir İtalyan zehrinden söz 
edenler de vardı. Çocuğu alıp götüren güvenilir ulak, 
yorgun atının üstünden eğilip çoban kulübesinin kaba 
tahta kapısına vurduğu sırada Prenses’in cansız bedeni 
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de kent kapılarının dışındaki harap bir ki  lise avlusuna 
kazılı bir mezara indiriliyordu. Ki  milerinin dediğine 
göre başka bir ceset daha varmış burada: Elleri arka-
sına bağlanmış, göğsü sayısız kanlı yarayla delik deşik 
olmuş, şahane ve değişik güzellikte bir genç adamın 
cesedi. Daha doğrusu halk arasında kulaktan kulağa 
fısıldanan öykü buydu. Kesin olan şuydu ki Kral ölüm 
dö şeğinde yatarken, artık işlediği büyük günahtan piş-
manlık duyduğu için mi, yoksa krallığın kendi soyunda 
kalmasını istediği için mi bilinmez, adam yollayıp ço-
cuğu aldırtmış ve Encümen huzurunda onu kendine 
mirasçı ilan etmişti.

Anlatılanlara göre Genç Kral, yaşamının üze rinde bü-
yük etki gösterecek olan o tuhaf “gü  zellik tut kusu”nun 
belirtilerini daha saraya gelişinin ilk anlarında ortaya 
vurmaya başlamıştı. Onu, sa  rayda kendisi için ayrılan 
bölmeye getirenler, ha zırda bekleyen ince çamaşırlarla 
şa   hane giy  sileri, değerli mücevherleri gördüğü za  man 
du   dak la rın dan kopan kıvanç çığlığını, o ka  ba de  ri min-
tanıyla pösteki pelerinini çıkarıp atar ken gösterdiği, 
yır tıcı denebilecek sevinci an  latıp durdular. Gerçi Genç 
Kral arada özgür or  man yaşantısını aramı yor, günleri-
nin büyük bö  lümünü işgâl eden sıkıcı saray gelenekle-
rinin res miliğinden sıkılmıyor de ğildi. Ne var ki şimdi 
sahibi olup çıktığı bu görkemli saray –Joyeuse diyorlardı 
adına– gözüne kendi keyfi için özel olarak yaratılmış 
yepyeni bir dünya gibi gö  rünüyordu. Çocuk Encümen 
top lan tılarından, kabul törenlerinden ipini koparır ko-
parmaz o –yaldızlı bronz aslanları, parlak somaki mer-
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mer basamaklarıyla– büyük merdivenden aşağı ko  şuyor, 
odadan odaya, koridordan koridora do  laşıyordu: Acısı-
nın panzehirini, hastalığının şi  fasını Güzellik’te arayan 
tutkunlar gibi.

Bu keşif gezileri sırasında –o bunlara öyle di  yordu, 
gerçekten de bunlar harikalar dolu bir dünyada yapılan 
gerçek gezilerdi– ona kimi za  man, uçucu pelerinleri, 
renk renk kurdeleleriyle genç, ince, sarışın saray görev-
lileri eşlik ediyordu; ama çocuk daha çok yalnız başınay-
dı. Çünkü öngörüye çok benzeyen keskin içgüdüsüyle 
biliyordu ki sanatın gizleri, en iyi gizlilik içinde öğ  re nilir 
ve bilgelik gibi Güzellik de, tek başına ta  pınanlardan 
hoşlanır.

Bu dönemde onunla ilgili olarak anlatılan bir   çok 
tuhaf öykü vardı. Söylendiğine göre kent halkı adına 
tumturaklı bir demeç vermeye gelen şişman bir Belediye 
Başkanı, Genç Kral’ı, Venedik’ten yeni getirilmiş şaha-
ne bir tablonun önünde, tapınırcasına dize gelmiş bir 
durumda gör  müştü. Bir başka gün çocuk saatlerce orta-
dan kaybolmuştu. Uzun aramalardan sonra onu sa rayın 
kuzey kulelerinden birindeki küçük bir odada, Adonis 
oymalı bir Yunan taşını kendinden geçmişçesine sey-
rederken bulmuşlardı. Bir başka söylentiye göre Genç 
Kral, taş köprünün yapımı sırasında ırmak yatağından 
çıkarılan eski bir yontunun –ki üzerinde Hadrianus’un 
Bythinialı kölesinin adı yazılıydı– o mermer alnına ken-
di sıcacık dudaklarını bastırırken görülmüştü. Koskoca 
bir geceyi, ay ışığının gümüş bir Endymion kabartması 
üzerindeki etkilerini gözlemleyerek geçirmişti.
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Pahalı ve nadide olan her şeyin onu adeta bü yülediği 
yadsınamazdı. Bunları elde edebilmek hevesiyle Genç 
Kral dört bir yana tacirler salmıştı: Kimini kuzey deniz-
lerinin hoyrat gemicilerinden kehribar almaya, kimini 
yalnızca Kral mezarlarında bulunan ve tılsımlı olduğu 
söylenen o tuhaf yeşil firuzeler için Mısır’a yollamıştı. 
Kimini ipek halı, resimli seramik almak için İran’a; ki-
mini renkli fildişi, ay taşı, yeşim bilezik, sandal ağacı, 
mavi mineler, ince yün şallar almak için Hindistan’a.

Gene de Genç Kral’ın kafasını en çok uğ raş tıran konu, 
taç giyme töreninde giyeceği giysiydi: Sırma kaftanla 
yakut kakmalı taç, halka halka incilerle bezeli asa... İşte 
bu gece de o şahane se  dirinde sırtüstü uzanmış, geniş 
ocakta yanıp tü  kenmekte olan kocaman çam kütüğünü 
seyrederken bunları düşünüyordu. Çağın en ünlü res-
samlarının elinden çıkmış çizimler, aylarca önce veril-
mişti ona. O da bunların uygulanabilmesi için ustaların 
gece gündüz çalışmasını, bunlara layık değerli taşların 
bulunması için dünyanın dört bir bucağının aranmasını 
buyurmuştu. Hayalinde kendini, katedralin yüksek su-
nağında, şahane Kral giysileri içinde görüyor, o çocuksu 
dudaklarında bir gülümseyiş koygun gözlerini tutkulu 
bir parıltıyla tutuşturuyordu.

Bir zaman sonra uzandığı yerden kalktı, ba canın oy-
malı siperine dayanarak gözlerini loş odada dolaştırdı. 
Duvarlarda Güzellik’in zaferi ni gösteren şahane doku-
malar asılıydı. Bir kö şe  yi akik ve lapis kaplamalı büyük 
bir dolap dol dur  muştu. Pencerenin karşısında toz ve 
mozaik altınla süslenmiş, ilginç oymalı, lake bir kon-
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sol vardı. Üzerine incecik Venedik camından, yuvarlak 
karınlı kadehler ve siyah damarlı oniksten yapılma bir 
kupa konmuştu. Yatağın ipek örtüsüne, uykunun yorgun 
ellerinden dökülmüşe benzeyen uçuk haşhaş çiçekleri 
işlenmişti. Tepedeki kadife karyola tentesi uzun, oyum-
lu fildişi sazlar üstünde duruyor, tenteden tutam tutam 
fışkıran iri deve tüyleri, bembeyaz köpükler gibi, işleme-
li tavanın solgun gümüşüne değiyordu. Yeşil bronzdan 
yapılma, güler yüzlü bir Narcissus yontusu, elindeki 
aynayı başının üstüne doğru tutmuştu. Masa üstünde 
dümdüz bir ametist tabak vardı.

Dışarıya bakınca Genç Kral, gölgeli evlerin üzerine 
dev bir hava kabarcığı gibi taşan ulu katedral kubbesini, 
ırmak boyundaki sisli terasta gidip gelen yorgun nöbet-
çileri görebiliyordu. Ta uzaktaki bir meyve bahçesinde 
bir bülbül şa kı maktaydı. Açık pencereden içeri incecik 
bir yasemin kokusu geliyordu. Genç Kral o kestane rengi 
buklelerini alnından arkaya itti, lutunu eline alıp par-
maklarını tellerde dolaştırdı. Göz kapakları ağır laştı, 
üzerine bir tuhaf gevşeklik çöktü. Güzel şeylerin büyü ve 
gizemini hiç böylesine bir keskinlik, böyle içe işleyen bir 
mutlulukla hisset me mişti.

Saat kulesinin çanı gece yarısını vurunca Genç Kral 
bir çıngırağa dokundu. Hizmetçileri gelip büyük bir tan-
tanayla onu soydular, ellerine gül suyu döküp yastığına 
çiçekler serptiler. Onlar dışarı çıktıktan birkaç dakika 
sonra Genç Kral uyudu.

Uykusunda bir rüya gördü, rüyası şöyleydi: Uzun 
basık bir tavan arasındaydı, bir sürü doku ma tezgâhı-
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nın takırtısı, harıltısı arasında duruyordu sanki. Demir 
parmaklıklı pencereden içe ri sızan solgun gün ışığı, 
tezgâhlarına eğilmiş do      kumacıların cılız karaltılarını 
gözlerinin önüne seriyordu. Koca koca kirişlerin üze-
rinde sapsarı benizli hasta görünümlü çocuklar çömelip 
oturmuşlardı. Mekikler, çözgülerin arasından geçerken 
çocuklar o ağır kirişleri kaldırıyor, mekikler durduğun-
da da çıtaları bırakıp iplikleri bir araya getiriyorlardı. 
Yüzleri açlıktan süzülmüştü, o cılız elleri titrekti. Masa 
başında, bir deri bir kemik kalmış birtakım kadınlar ise 
dikiş dikmekteydiler. Tavan arası iğrenç bir kokuyla do-
luydu. Hava pis ve ağırdı ve duvarlar yağmur yağmış gibi, 
rutubetten ıslanmıştı.

Genç Kral dokumacılardan birinin yanına gidip dur-
du, onu izlemeye başladı.

Dokumacı ona kızgın kızgın bakarak, “Neden seyre-
diyorsun beni?” diye sordu. “Yoksa efendimizin aramıza 
yolladığı bir casus falan mısın?”

“Efendin kim?” diye sordu Genç Kral.
Dokumacı, “Efendimiz,” dedi acı acı. “O da benim gibi 

bir adam. Aramızda tek bir fark var, doğrusunu ister-
sen: Benim paçavralarla gezdiğim yerde o güzel giysiler 
giyiniyor, benim açlıktan halsiz düştüğüm yerde o aşırı 
beslenmenin sıkıntısını çekiyor.”

Genç Kral, “Ülkemiz özgür,” dedi. “Sen de kim  senin 
kölesi değilsin.”

Dokumacı, “Savaşta güçlüler zayıfları köle ya par, ba-
rışta ise zenginler yoksulları köleleştirir,” dedi. “Yaşaya-
bilmek için çalışmak zorundayız, oy sa bize öy le düşük 
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ücret ödüyorlar ki ölüyoruz. Bütün gün onlar için çaba-
lıyoruz; onlar kasalarını altınla dolduruyorlar, bizimse 
çocuklarımız vaktinden önce sönüp gidiyor, sevdikleri-
mizin yüzleri sertleşip çirkinleşiyor. Üzümü biz eziyo-
ruz, şa rabı eller içiyor. Mısırı biz ekiyoruz ama soframız 
bomboş. Gözle görülmese de zincire vurulmuşuz biz, 
herkes, özgürsün dese de köleyiz.”

“Herkes bu durumda mı?” diye sordu Genç Kral.
Dokumacı, “Herkes bu durumda,” diye ya nıt ladı. “Yaş-

lılar kadar gençler, erkekler kadar ka dınlar, erişkinler 
kadar küçük çocuklar da bu du rumda. Tüccarlar bizi 
ezip öğütüyor, gene de on ların her dediğini yapmak 
zorundayız. Papaz tespihini çekerek atını yanımızdan 
sürüp geçiyor; ne arayanımız var, ne soranımız. Güneşsiz 
sokakla rımızda Yoksulluk aç gözleriyle sürünüyor, Gü-
nah da ayyaş suratıyla hemen onun peşinden geliyor. Sa-
bahları Sefillik uyandırıyor bizi, geceleyin Re zillik gelip 
yanı başımıza oturuyor. Ama bütün bunlar senin neyine? 
Bizden biri değilsin ki sen. Suratın fazlasıyla mutlu.”

Dokumacı böyle diyerek yüzünü asıp döndü, mekiği 
tezgâhın öbür yanına sürünce Genç Kral buna sırma 
iplik geçirilmiş olduğunu gördü.

İçini büyük bir korku bürüyerek, “Nedir bu dokudu-
ğun giysi?” diye sordu.

“Genç Kral’ın taç giyme giysisi,” diye yanıtladı doku-
macı. “Sana ne bundan?”

Genç Kral bir çığlık kopartarak uyandı. Kendi oda-
sındaydı pencereden dışarıya, esmer gökte asılı duran 
kocaman, bal renkli aya baktı.
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Sonra gene uyuyakalarak rüya gördü. Rüyası şöyleydi: 
Yüz kölenin çektiği kocaman bir kalyonun güvertesine 
uzanmıştı. Yanı başındaki halının üstünde kalyonun 
komutanı oturmaktaydı. Abanoz gibi simsiyahtı, sarığı 
al ipekliden. İri gümüş küpeler etli kulak memelerini 
aşağıya doğru çekmişti, elinde de fildişi bir terazi tutu-
yordu.

Köleler kasıklarındaki paçavra parçasının dışında 
çıplaktılar. Her biri yanındakine zincirle bağlıydı. Sıcak, 
parlak güneş tepelerinde kaynarken ortada koşuştu-
ran zenciler onları meşin kır baçlarıyla kam çılıyorlardı. 
Köleler o zayıf kol la rı nı gererek suyun içindeki ağır kü-
rekleri çeki yor lardı. Küreklerin ucu tuzlu suyu havaya 
püskürtüyordu.

Sonunda küçük bir koya vardılar, ölçüm yapmaya 
başladılar. Kıyıdan esen hafif rüzgâr güverteyi ve o yük-
sek, üç köşeli latin bezinden yelkeni ince, kırmızı bir 
toza buluyordu. Yabaneşeğine binmiş üç Arap karadan 
yaklaşarak gemiye mızrak attılar. Kalyon komutanı da 
eline renkli, resimli bir yay alıp Araplardan birini boy-
nundan vurdu. Arap tüm ağırlığıyla kıyıdaki sığ sulara 
düşünce arkadaşları dörtnala uzaklaştılar. Deveye bin-
miş sarı peçeli bir kadın ağır ağır onları izledi. Arada 
dönüp kıyıdaki ölüye bakıyordu.

Demir alıp yelkeni indirir indirmez zenciler ambara 
giderek kurşun ağırlıklı, uzun bir ip merdiven getirdiler. 
Kalyon komutanı bunu denize attı, uçlarını güvertedeki 
iki demire sıkıca bağladı. Zenciler, kölelerin en gencini 
tutup prangalarını çıkardılar, burun ve kulak deliklerini 
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balmumuyla tıkayıp beline koca bir taş bağladılar. Köle 
sürüklenen adımlarla ip merdivenden aşağı indi, suya 
dalıp gözden yitti. Öbür kölelerden bazıları merakla 
denize bakıyorlardı. Kalyon güvertesinin burnundaysa 
bir köpekbalığı büyücüsü oturmuş, tekdüze vuruşlarla 
davul çalıyordu.

Dalış yapan köle bir süre sonra sudan çıktı, soluk so-
luğa merdivene yapışıp durdu. Sağ elinde bir inci vardı. 
Zenciler inciyi elinden alıp onu ge ne suya ittiler. Kürek-
lerdeki köleler uyuyakal mışlardı.

Sudaki köle tekrar tekrar yüzeye çıkıyor her se ferinde 
güzel bir inci getiriyordu. Kalyon komu  tanı bunları tart-
tıktan sonra küçük, yeşil bir meşin keseye koyuyordu.

Genç Kral konuşmaya çalıştı ama dili damağına ya-
pışmış gibiydi, dudaklarını kıpırdatamadı. Zenciler ken-
di aralarında çene çalıyorlardı. Bir ara cicili bicili bir 
boncuk dizisinin başında kavgaya tutuştular. Geminin 
tepesinde iki turna halkalanıp duruyordu.

Derken sudaki köle son kez yüzeye çıktı. Bu kez getir-
diği inci, Ormuz’un tüm incilerinden daha güzeldi, çün-
kü dolunay biçimindeydi, hem de sabah yıl dızlarından 
beyaz. Ama kölenin yüzünde tuhaf bir solgunluk vardı. 
Burun ve kulak deliklerinden kan boşa narak güverteye 
yığıldı, bir an titredi, sonra kı pırtısız kaldı. Zenciler 
omuz silkerek ölüyü denize attılar.

Kalyon komutanı gülerek uzanıp inciyi aldı. Yakından 
baktı, sonra inciyi alnına bastırarak yerlere kadar eğildi.

“Genç Kral’ın asasına bu koyulacak!” dedi ve demir 
alsınlar diye zencilere işaret verdi.








