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Aşk, adeta randevulaştı onlarla...
1912’de, Brüksel baharında...
Türk sefaretinde görevli Mısırlı ataşenin yemek davetinde...
Mahmud Sabit Bey, evinde ağırladığı sefir Abdülhak 

Hamid’e sarışın konuğunu, “Maria Lucienne Sacre,” diye 
takdim etti. 

Hamid, vaktinin çoğunu geçirdiği Londra’dan Belçika 
Kralı’nın resmî kabulü için gelmişti.

Yemeğe, saraydaki davetten dönüşte uğramıştı. Üze-
rinde üniforması vardı; yakasında nişanlar parıldıyordu.

Ama Lüsyen, nişanlardan daha göz alıcıydı.
Korsajının oyuğuna yerleştirdiği gül demeti, siyah taf-

ta elbisesinin üzerinde kartopu gibi gülümsüyordu.
Hamid, genç kızın elini tuttu, zarafetle dudaklarına gö-

türdü; havai kıvılcımlar saçan gözlerine baktı ve, “Müşer-
ref oldum,” dedi. 

Lüsyen, sağ elindeki busenin ürpertisiyle yemek salo-
nuna doğru yürürken, on sekizlik bedeninden fışkıran ta-
zeliği ve yayılan ıtrı da sürükledi peşi sıra...

Bir de Hamid’in bakışlarını...
Bir süredir gönül eğlendirdiği Mısırlı Mahmud Sabit 

Bey, ona Hamid’den öyle çok bahsetmiş, onu öyle met-
hetmişti ki...

“O, insanların en yakışıklısı, en zarifi”ydi.
Lüsyen daha görmeden, Türk edebiyatının “Şair-i Âzam”ı  -

nın *, bu “güzel anka”nın cazibesine kapılmış, kendisini 

*BüyükŞair.Hamid,yaşadığıdöneminenbüyükşairikabulediliyordu.

1

Mayıs 1912, Brüksel

7



8

tanıştırması için genç ataşeyi sıkıştırmaya başlamıştı.
Lakin Sefir Bey, Brüksel’e nadiren uğruyor, çoğunluk-

la Londra’da bulunuyordu. Bu yüzden tanışma için epey-
ce beklemek gerekmişti.

Şimdi, buna değdiğini düşünüyordu.
İlk temasın yarattığı mıknatıs etkisi derhal kendini gös-

terdi.
Hamid, salonun bir köşesinde elçilik mensuplarıyla 

sohbet ederken gözleriyle onu aradı.
Aradığı bir çift gözün de kendisinde olduğunu fark edip 

hemen o tarafa doğru seğirtti.
Köşede ayaküstü şarap içerek sohbete koyuldular. 
Hamid, leziz bir Fransızca ve çocuksu bir merakla 

genç kızı soru yağmuruna tuttu.
“Meuse’lü bir Valon kızıyım,” dedi Lüsyen...
Belçikalı olan annesi, evine bağlı, tutumlu, güzel bir 

kadındı. Aslen Fransız olan ve Liège’de bir kömür made-
ninde ustabaşılık yapan babasına karşı saygıyla karışık bir 
korku duyardı.

Ayrıca erkek kardeşleri de vardı.
Liège’de tipik bir küçük burjuva ailesinin melez kızıy-

dı yani...
Liseyi bitirdikten sonra “bu tutucu ve sıkıcı kasaba”dan 

yüksek tahsil hazırlığı için Brüksel’e kaçmıştı.
Burada en çok annesinin yemeklerini ve reçellerini 

özlüyordu.
Hamid, “Sizin gibi bir hanım Brüksel’de yalnız mı?” 

sorusuyla genç kızın sevgilisi olup olmadığını anlamaya 
çalıştı.

Etrafında pervane gibi uçuşan erkeklerden bahsetme-
di Lüsyen... 

Sadece, “Sözlüyüm,” dedi, ailesinin evlenmesi için bas-
kı yaptığından yakındı ve karşı atağa geçti:

“Ya siz? Siz evli misiniz?”
Hamid, son eşinden daha yeni ayrıldığını söylemedi. 
Onun yerine, “Eşimi kaybettim,” dedi.
Başlarını öne eğip kederle sustular.
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On sekizlik Lüsyen, gece elbisesi içinde biraz daha ol-
gun görünüyordu; altmışlık Hamid, resmî üniforması için-
de biraz daha genç...

Genç kız, yüreğinde ilk heyecana benzer bir çarpıntı 
hissetti; yaşlı adam, nicedir unuttuğu bir yangının göğsü-
nün altında alev aldığını...

Aralarındaki büyük yaş farkına rağmen aynı dili ko-
nuştuklarını anlamışlardı.

Lüsyen, Hamid’e mükemmel Fransızcasını neye borç-
lu olduğunu sordu:

“Hayatta ne öğrendiysem kadınlardan öğrendim,” di-
ye gülümsedi Hamid, “Buna Fransızcam da dahil...” 

AbdülhakHamid,Lüsyen’letanıştığıyıllarda.
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Henüz on yaşında iken ağabeyi ile birlikte Fransızca 
kursu için Paris’e gönderilmiş, orada ev sahibesinin on iki 
yaşındaki kızı Lucie’ye âşık olmuştu. Büyüyünce evlen-
meye karar vermişlerdi.

“Fransızcayı hocalardan ziyade, bu güzel kız öğretti,” 
dedi Hamid...

Karşısındaki genç kızın üslubundan onun da ana di-
linde bir edebiyatsever olduğunu hissetmişti. Üstelik İn-
gilizceyi, Almancayı, İtalyancayı da çok iyi konuşuyor; 
tazeliği kadar dil hâkimiyeti, zekâsı ve ilgi alanının geniş-
liğiyle de Şair’in başını döndürüyordu.

Lüsyen ise şairane sözler ve jestlerle konuşan bu ışıltılı ve 
kibar adamın kendisine bahşettiği yakınlıktan gururlanmıştı.

Gece boyunca adeta kendilerinden geçerek ve çevre-
dekileri görmezden gelerek siyasetten, şiirden, hatta hükü-
metten maaşlı bir şair olmanın garipliğinden konuştular.

Daha birkaç hafta önce, Kuzey Atlantik’te bir buzula 
çarparak 1517 yolcusuyla batan Titanic, gündemin gözde 
konusuydu.

Hamid bunun, İtalyanların Türklere karşı açtığı haksız 
savaşa seyirci kalan İngiltere’ye Tanrı’nın verdiği bir ceza 
olduğunu söyledi. 

Gülüştüler.
Sohbet derinleştikçe, aralarındaki hayranlık alevi bi-

raz daha harlandı. 
Ara sıra elde kadehle yaklaşan konuklar, yerli yersiz 

sorularla sohbetlerini bölse de Hamid onları kibarca ge-
çiştirip yeniden sevgili küçüğüne dönüyordu.

Herkesin saygı gösterdiği adamdan saygı görmek, gen-
cecik Lüsyen’i büyülüyordu.

Göğsünde nişanlar parıldayan haşmetli sefir, bir yeni-
yetmeyi şairane kelimelerle iltifata boğuyor; bu iltifatlar, 
gümüş tepside art arda ikram edilen kristal kadehlerde 
çalkalanarak genç kızın başını döndürüyordu.

Beşinci kadehin sonunda Lüsyen, gözlerinden saçtığı 
masumiyetin çapkın muhatabında mayaladığı hazzı mü-
kemmelen fark ederek işaretparmağını şarap kadehinin 
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geniş ağzında usulca gezdirdi ve, “Uzun mücadelelerden 
sonra aileme şahsi istiklalimi kabul ettirdim,” dedi. “Hür-
riyetten sarhoşum...”

Bunu öylesine şuh bir edayla söylemişti ki, Hamid’in 
gözleri kamaştı. Şaraptan ziyade, kulağına fısıldanan söz-
lerin cüretinden sarhoş oldu.

Sohbet sırasında davetlilerden biri, Lüsyen’in bedeni-
ni sarmalayan siyah elbiseye dikkat çekti:

“Siyah, buralarda matem rengidir; sizse çok gençsiniz,” 
dedi.

Lüsyen kendinden emin bir edayla cevapladı:
“Pastel renkler giyen yaşıtlarımdan ayrılmak istedim.” 
Hamid, işi renklere bırakmadan, zihninde onu yaşıtla-

rından ayırmıştı bile...
Kadında siyahı niçin sevdiğini, bir çocukluk hatırasıy-

la anlattı:
Delikanlı olup evlenmeye karar verdiği yıllarda beşik 

kertmesiyle nişanlanmışlardı. Düğün hazırlıkları yapılır-
ken annesinin yalıda topladığı hanımlar ne giyeceklerini 
konuşuyorlardı. Herkes kıyafetini tarif ederken bir genç 
kız, “Ben o gün karalar giyeceğim,” demişti.

Öylesine mahzundu.
Hamid bu masumane jesti karşılıksız bırakmamış, 

ânında nişanı bozup “karalar giyen kız”la evlenme kararı 
almıştı. 

Anlatılan hatıradaki ima, herkesin dikkatini çekti.
“Ben siyahı, hiçliğin rengi olduğu için severim,” dedi 

Hamid...
Sonra da Lüsyen’in kara elbisesinde açmış ak gül de-

metini süzerek bir mısra mırıldandı:

Şems olmasa güller de olur bunda siyeh-ten...*

“Bu okuduğunuz bir şiir mi?” diye sordu Lüsyen...

*Güneşolmasagüllerdeolurburadasiyahtenli...
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“Evet,” dedi Hamid; Fransızcaya tercüme etti.
“Siz mi yazdınız?”
“Evet.”
“Hemen buracıkta mı?”
“Hayır. Uzun yıllar var ki bir şey yazmıyorum.”
“Neden?”
“Söyleyecek bir şeyim kalmadı da ondan...”
Oysa söylenecek şey, her daim vardı. 
Zor olan, söylenecek kişiyi bulmaktı.
Zaman, bu hükmü doğrulayacaktı.
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O sıralar masallara inanırdım. 
Bütün o akşam boyunca ve geceyarısına doğru, tıpkı ma

sallardaki gibi, kaderin bana vaat ettiklerinin, sonsuz bir ca
zibe ve benzersiz bir ahenkle bana doğru yaklaştığını gördüm.

Şehzadem genç değildi, lakin gençliğin kendisiydi. 
Latif tebessümünde, koyu gözlerinin tatlı ve yumuşak pa

rıltısındaki gençlik... 
Letafetinin süslerini bozmadan, yılların çiçeklendirdiği 

ayrıcalığı ebediyen muhafaza eden gençlik... 
Tabiatın seçkin çocuklarına bahşettiği, tahribi imkânsız 

gençlik...
(...)
Bense hürriyet sarhoşuydum.
Hürriyet!
Bardak dolusu içtiğim tehlikeli şarap...
Şarap ne kadar kıymetli olursa olsun, kadehin dibinde 

bir tortu bırakır. Bu tortuyu karıştırmaktan sakınmak lazım 
geldiğini anlayamayacak kadar gençtim. 

Daha tecrübeli olsaydım, icabına göre, bu içkiyi daha 
ihtiyatla içerdim. Şeffaf bir billura adeta dinî bir heyecanla 
boşaltır, uzun uzun parıltısına dalar, aşkla dudaklarıma gö
türmeden evvel güzel ıtrını doya doya koklardım. 

Bambaşka hareket ettim. 
Hakkımda hüküm vermeye kendini ehil sanan eski kafa

lıların fikrince kendimi serbestliğin havasına gözü kapalı ka
pıp koyuveriyor yahut fenalığın cazibesine yeniliyordum. 

Kendi halime bırakılmıştım.
Hareket tarzımda serbest, her türlü baskı ve kontrolden 

kurtulmuş durumdaydım.

2
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O zamana kadar bana kesinkes ve manasızca yasakla
nan ve işte orada kendisini bana sunan bakir âlemi hırsla 
arzuluyordum.
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Yemeğin ertesi günü tekrar buluştular.
Sonra her gün buluştular.
Hamid, bunca yıldır görevli olduğu Brüksel’i doğru dü-

rüst görmemişti bile...
Sık sık Brüksel’den Londra’ya gittiği söyleniyordu. O 

düzeltiyordu:
“Ben sık sık Londra’dan Brüksel’e gelirim.”
İlk günden ısınamadığı bu şehre, şimdi on sekiz yaşın-

da bir kızın gözleriyle bakacak, sevmeye çalışacaktı.
Lüsyen onu şehrin kalabalığından kaçırıp Cambre Or-

manı’na götürdü. 
Kır kafelerinde birlikte çay içip yemekler yediler.
Parkın gölgelerinde, birbirine denk olmayan adımlarla 

saatlerce yürüyüp hayatlarının sevinçli ve kederli kırıntı-
larını ortaya döktüler. Bitmek bilmez sorularla zevklerini 
karşılaştırıp müşterek noktaların fazlalığına şaştılar.

Dışarıdan bakanlar, şık bir dedenin, tatlı tatlı konuşarak 
yetişme çağındaki torununu gezdirdiğini düşünebilirdi.

Ama ne gam!
Onlar böyle hissetmedikten sonra...
Hiç bitmesin istenen bu saatlerin bir kıvamında ikili-

nin ahenksiz adımları birbirine uydu ve yaşlı sefir, âşık 
şaire dönüşüp genç kızın elinden tuttu.

Ellerinden evvel, yürekleri tutuşmuştu zaten...
O an, birbirlerine itiraf etmeden, bunun ilelebet süre-

cek bir bağ olduğuna adeta iman etmişlerdi.
Lüsyen, upuzun hayatını kısa mısralarla özetleyen bu 

romantik adama kısacık ömrünü uzun ayrıntılarla anlattı.
Bir yandan da şehrinin en sevdiği köşelerini gezdirdi.

3
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Hamid’in ona gösterebilecekleri ise sınırlıydı:
Makam odasında raflardaki kitapları, duvarındaki İs-

tanbul gravürleri, bir de yemek odasındaki masanın üze-
rinde harp nizamında duran kurşun askerleri...

Bunlar, onun her gittiği ülkeden alarak biriktirdiği ve 
her gittiği yere karton kutular içinde itinayla naklettiği 
oyuncaklarıydı.

Onları Lüsyen’e takdim ederken bahçeye açılan pen-
cereden elini uzatıp bir dal koparmış, harp alanındaki bir 
burnun arkasına saplayarak bir koruluk teşkil etmiş, sonra 
da odadaki askeri ataşeyle, bu ormanın harekâtı gizlemeye 
yetip yetmeyeceğini tartışıp iki dal parçası daha yerleştir-
meye razı olmuştu.

“Koca bebek”, bu oyuncak düşkünlüğüne ağabeyi Na-
suhi Bey yüzünden kapılmıştı.

Anlattı:
“Çocukken ağabeyim, odasındaki büyük masanın üs-

tünde kurşundan yapılmış İngiliz, Fransız, Türk askerlerini 

Hamid’inbabasıHayrullahEfendi,Bebek’tekiHekimbaşıYalısı’nınbahçesinde 
oğullarıAbdülhakveNasuhiilebirlikte.(AşiyanMüzesi,İstanbul)
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Ruslarla çarpıştırarak Kırım Savaşı’nı sahnelerdi; ben de 
kapı aralığından onun süvari hücumlarını, top atışını, ka-
leler fethedişini gözlerdim. Askerliğe böylece merak sal-
dım. O zamandan beri nereye gitsem, ordumla giderim.”

Bunları söylerken yutkundu, gözleri doldu; ağabeyini 
daha birkaç hafta evvel kaybetmişti.

Bu çocuk ruhlu ihtiyar ve onun yaslı gözlerinde yeşe-
ren bahar, Lüsyen’i tesiri altına almıştı.

Hamid’e, neden buradaki görevi başında bulunmak 
yerine daha çok Londra’da kaldığını sordu.

“Beni aşağılayanları aşağılamak için,” dedi Hamid, 
“Maa    şımı kesintiye uğratıyorlar. Ben de kendimce direnip 
iş bırakıyorum.”

Bu konuda doluydu.
Hakkının verilmediğini düşünüyordu.
Halbuki kendisinden evvel nice şair, Devlet-i Âli’nin 

ihsanına mazhar olmuştu:
Halep valisi sadrazam olunca Nâbî’yi yanına almıştı. 
Öksüz Safa’ya Meclis kaleminde görev verilmişti. 
Şair Âsım’ı Maliye’de memuriyetle taltif etmişlerdi.
Kendisine gelince, maaşından on bir bin kuruş kesip 

“birtakım öküzlerle keçilerin aylıklarına katmış”lardı.
Belçika sefirliği ne memuriyet kıdemine ne de “şimdi 

herkesin baş tacı ettiği hürriyete halkı hazırlamakla yap-
tığı hizmete” uygun bir mevki idi.

Brüksel’i ihmali ondandı.
“Kaldı ki Londra benim ikinci vatanım,” dedi.
Londra’ya hayrandı.
Beyti okuyup tercüme etti:

Her tarafı şu’le-i şevk-ı hayat
Yâda, mekabirde de gelmez memat

“Bu şehrin her yerini hayat şevkinin ışığı sarmış / Ki 
orda ölüm gelmez insanın aklına, mezarda bile...”

Bu gri şehre ilk kez 1885 sonunda başkâtip olarak git-
miş, kesintilerle yirmi altı sene geçirmişti. 
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Brüksel renksizdi. Havası kötüydü. Aldığı maaş da ye-
tersizdi.

Londra öyle mi ya?
Lüsyen, “Londra da güneşsiz değil mi?” diyecek oldu; 

bu sefer de Finten’den bir replikle cevapladı Hamid:

Yıldızlarının çokluğundan güneşin yokluğu hissedilmez.

İngiliz başkentinde yaşarken başka yerlere kaçma ihti-
yacında değildi.

İzlediği oyunlar, dolaştığı yemyeşil parklar, kırlarda, bar-
larda karşılaştığı kadınlar ona ilham veriyordu.

O yüzden salı, çarşamba, perşembe günlerini Brük sel’ 
de geçiriyor; haftayı Londra’da noktalıyordu.

Brüksel, onun için Londra’da geçireceği hafta sonunu, 
biraz da çok arzu ettiği İngiliz Elçiliği’ne tayinini bekledi-
ği alelade bir duraktı.

Laf, ilham kaynağı kadınlardan açılınca Hamid, yemek-
te anlatmadığı son eşinden söz etti. Çok sevdiği önceki 
eşini kaybedince, onun acısını unutabilsin diye, ağabeyi 
Nasuhi’nin ısrarıyla, Brüksel’e gelmeden Cemile Hanım’ 
la evlenmişti.

“Hemen imam çağırıp beni komşumun kızıyla nikâh-
ladılar. Nikâhlımla Beyoğlu’nda bir otele gidip iki gece 
kaldık. İkinci gecenin sabahı uyandığım zaman ne göre-
yim: Biçare kız bana yaranmak için elbiselerimi süpür-
müyor mu? Bu hale tahammül edemeyip hemen kaçtım,” 
dedi tebessümle...

Brüksel’e döner dönmez, zaten hiç hoşlanmadığı bu 
kadına ayrıldığını bildirmişti. Şimdilerde onun nafaka ta-
lebiyle uğraşıyordu.

Ya şu “kaybedilen eş”?..
Ciddileşti Hamid... O yarayı da açtı ve cüretkâr itiraf-

lara başladı:
Nelly Clower da ilk tanıştıklarında yirmi yaşında bir 

kızdı.
Tilbury Oteli’nin yemek salonuna ailesiyle birlikte gel-
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miş, başında küçük bir şapka, belinde enli bir kemerle Ha-
mid’in yemek yediği masanın tam karşısına oturmuştu.

O yemekten bir hafta sonra evlenmişlerdi. 
Evlilikleri yirmi yıl sürmüştü. 
Sonra?
Bütün saadetini zayıf bir ciğer alıp götürmüştü.
Vereme tutulmuştu Nelly...
Tıpkı Hamid’in ilk eşi Fatma Hanım gibi...
Brüksel’in havası hastalığına yaramadığından elçiliğe 

tayin edildiğinde eşini İngiltere’de, Londra yakınlarında-
ki Isleworth’daki sanatoryumda bırakmak zorunda kal-
mıştı.

Üç yıl boyunca “kıl inceliğinde bir ümide sarılarak” 
onun için gidip gelmişti İngiltere’ye...

Her gidişinde Isleworth Hastanesi Veremliler Koğu-
şu’nda eşini ziyaret etmişti.

Sonra 1911’in bir Şubat günü, kollarında ölen Nelly’yi 
İngiliz toprağına vermişti.

Kırk bir yaşında ölen eşinin ardından büyük bir eser de-
ğil, sadece hüzünlü mısralar yazabilmişti:

Hamid’inİngilizeşiNelly.
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Sen Nelly, gittin öyle bensiz
Gönlüm acaba yaşar mı sensiz...

Yaşamıştı.
Hem de daha Nelly ölmeden Florance Ashley adlı bir 

İrlandalı kadınla ilişkiye girmiş, dile düşen bu yasak aşkın, 
eşinin vefatını hızlandırdığına dair suçluluk duygusunu 
da derinden hissetmişti.

Ne çare ki, yalnızlık korkusu, Hamid’de suçluluk duy-
gusundan baskındı.

Yalnızlık, Hamid’in yalnız başına baş edebileceği bir 
felaket değildi.

Yüreği gibi kalemi de, her daim “uhrevi bir rüzgâr”a, 
kendisine ilham verecek bir periye muhtaçtı.

O yüzden, tıpkı yıllar önce yine Londra’da kaleme al-
dığı tiyatro eseri Finten’de konuşturduğu ruh gibi, “daha 
gözlerinin yaşı kurumadan” başka bir kadının koruyucu 
kucağına atılmış, Nelly’nin ölümünden beş ay sonra İs-
tanbul’da yeniden evlenmişti. 

“Bu bize dede mirası,” dedi Hamid, kabahati genlerine 
atmış olmanın muzırlığıyla gülerek. “Dedemiz Abdülhak 

Hamid’indedesiHekimbaşıAbdülhak
Molla.(AşiyanMüzesi,İstanbul)

Hamid’inbabasıHayrullahEfendi. 
(AşiyanMüzesi,İstanbul)
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Molla da benim gibi hırçın ve geçimsiz bir ihtiyarmış. Al-
dığı hanımı birkaç aya kalmaz boşar, yenisiyle evlenirmiş. 
Ben, dokuzuncu neneden olmayım. İşlediğim günahlar, 
hep kadın âlemlerinde işlenmiştir. Bizde, ‘Âşıkı olmayan 
dilber, hastası olmayan tabip gibidir’.”

Lüsyen, bu samimi itirafnameyi, bu hazin ama aynı 
ölçüde tedirgin edici tarihçeyi biraz şefkat, biraz endişe 
ile dinliyor, anlatılanlarda hem Hamid’in karakterinden, 
hem kendi istikbalinden izler arıyordu.

Acıyla şevkin, kederle hazzın birbirini takip ederek, 
hatta yek diğerini besleyerek çoğaldığı bir meddücezir 
oyunuydu bu; ki başrolünde, yaralarını ancak daha çok 
hazla sarabilen bir şair oynuyordu. 

Hamid daha üç ay önce Nelly’yi kaybetmesinin ilk 
yıldönümünde İngiltere’ye gidip eşinin mezarına çiçekler 
koymuştu. 

O ara eniştesi Sâhib Bey’in matemindeydi.
Ve şimdi üstüne bir de ikinci baba bildiği, biricik ağa-

beyi Abdülhalik Nâsuhi Bey’in acısı eklenmişti. 
Azrail, etrafında raks ediyordu.
Yaslı yüreği yorulmuştu. Elem, onu en büyük meziye-

tinden vurmuş, artık yazamaz olmuştu. 
İşte ömrünün bu kara kışında, bu çileli devrin tam or-

tasında, mevsimsiz bir ilkbahar gibi çıkagelmişti Lüsyen...
Ve Hamid’i, yakınlarını gömerken, kendisini de hazır-

ladığı kabirden çekip çıkarmıştı.
Zamanla Şair’in Londra kaçamakları seyrekleşti. 
Orada aradığı şey, Brüksel’deki bu kızda vardı:
İlhamsa ilham; ihtirassa ihtiras...
İhtirasla, hatta doyurulmamış bir ihtiyaçla buluşup ko-

nuşuyorlardı.
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