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ANN RADCLIFFE, 1764’te Londra’da doğdu. 1772’de ailesi Bath’a ta-
şındı ve yazar burada, gotik roman ve drama edebiyatını geliştiren ilk 
isimlerden Sophia ve Harriet Lee’ye ait bir okula gitti. Aşk hikâyesi 
türünde yazdığı ilk kitapları, 1789 tarihli The Castles of Athlin and Dun-
bayne (Athlin ve Dunbayne Şatoları) ve 1790 tarihli Sicilya’da Bir Aşk 
Hikâyesi isimsiz basıldı. Radcliffe’in ismini gotik tarzın ustası olarak sağ-
lamlaştıran yapıt ise The Romance of the Forest (Ormanda Aşk) oldu. 
Yazarın yaşadığı dönemde yayımlanan diğer iki romanı, 1794 tarihli The 
Mysteries of Udolpho (Udolpho’nun Gizemleri) ve 1797 tarihli The Italian 
(İtalyan), yazarın ününü perçinledi, kitapları pek çok dile çevrildi. Rad-
cliffe, ününe rağmen mahremiyetini korudu ve 1797’de edebiyat dün-
yasından çekildi. Hayatının ilerleyen döneminde astımla boğuştu ve 
1823’te hayatını kaybetti. Son romanı Gaston de Blondeville 1826’da 
yayımlandı.

DUYGU AKIN, 1969’da Diyarbakır’da doğdu.  Boğaziçi Üniversitesi 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra British Council’in 
düzenlediği “British Cultural Studies” başlıklı yükseklisans programına 
başladı ve burs kazanarak bu programı İngiltere’deki Warwick Üni ver-
sitesi’nde tamamladı. Neil Jordan, Robert Schnakenberg, Bethanne 
Patrick, John Thompson, Paul Lunde, Andrew Robinson gibi pek çok 
yazarın eserlerini Türkçeye kazandırmıştır.
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“Öyle şeyler anlatırdım ki sana”1

1. Hamlet’ten alınmıştır. Bu sözleri söyleyen, Hamlet’in babasının hayaletidir. 
(Hamlet, çev.: Sabahattin Eyüboğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
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Sicilya’nın kuzey sahilinde, eskiden soylu Mazzini 
ailesine ait olan şatonun kalıntıları hâlâ görülür. Şato kü-
çük bir koyun orta yerinde, hafif meyilli bir bayırın üs-
tünde yükselir. Bayırın bir yanı denize iner, diğer yanı ise 
karanlık ormanların taçlandırdığı bir tepeye doğru çıkar. 
Mevki insanda hayranlık uyandıracak derecede güzel ve 
tablo gibidir; manzaranın ıssızlığıyla tezat oluşturan yı-
kıntılarsa, görenleri hayret ve merak içinde bırakan ka-
dim bir azamete sahiptir. Yurtdışına yaptığım bir gezide 
bu yeri ziyaret ettim. Muazzam genişlikteki arazinin 
dört bir yanına yayılmış gevşek taş parçalarının üstünde 
gezinerek yıkıntıların yüceliği ve ihtişamını incelerken, 
birbirini çağrıştıran birtakım düşüncelerin sonunda, bu 
duvarların tüm ihtişamıyla gurur içinde yükseldiği, kori-
dorların misafirperverliğe ve şenliklerin görkemine ta-
nıklık ettiği ve ölümün çoktan alıp götürdüklerinin ses-
leriyle çınladığı zamanları düşündüm. “İşte,” dedim ken-
di kendime, “şimdiki nesil de, sefalet içinde sürünen ve 
zevk içinde yüzenleriyle birlikte, böyle göçüp gidecek ve 
unutulacak.” Yüreğim bu düşünceyle kabarmış halde de-
rin bir iç çekerek manzaraya sırtımı döndüğümde, hafif-
çe yere doğru eğilmiş duran ve saygın görünümüyle tab-
lo içinde hiç de yavan bir varlık sergilemeyen bir rahibe 
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gözüm takıldı. Rahip ifademe bakarak duygularımı anla-
maya çalıştı ve bakışlarımız birleştiğinde, başını iki yana 
sallayarak harabeyi işaret etti. “Bu duvarlar,” dedi, “bir 
zamanlar lüks ve ahlaksızlık yatağıydı. Günün birinde, 
Yaradan’ın eşsiz bir gazabına maruz kaldılar ve o andan 
sonra terk edilerek çürümeye bırakıldılar.” Duyduklarım 
merakımı uyandırınca, ne anlama geldiklerini ayrıntısıy-
la öğrenmek istedim.

“Sağlam bir tarihi vardır bu şatonun,” dedi rahip, 
“öyle ki, anlatamayacağım kadar uzun ve karmaşıktır. 
Yazılı tarihçesi kütüphanemizdeki bir elyazmasında 
mevcut. İsterseniz size gösterebilirim. Tarikatımızın bir 
üyesi, soylu Mazzini ailesinin torunlarından biri, ailesine 
dair en çarpıcı olayları kayda geçirdi ve ortaya çıkan ta-
rihçeyi de manastırımıza miras bıraktı. İsterseniz gelin, 
gidip birlikte bakalım.”

Rahiple birlikte manastıra gittim. Rahip burada beni 
bağlı olduğu kişiyle, zeki ve cömert başrahiple tanıştırdı. 
Onunla saatler süren ilginç bir sohbet ettik. Başrahip dü-
şüncelerimden etkilenmiş olmalı ki, tarihçeye göz atma-
ma anlayış gösterdi. Onunla yaptığım daha sonraki ko-
nuşmalardan edindiğim ayrıntıları da tarihçeye ekleye-
rek, ilerleyen sayfalarda görülen derlemeyi ortaya çıkar-
dım. 
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On altıncı yüzyıl sonlarına doğru bu şato, Beşinci 
Mazzini Markisi Ferdinand’a aitti ve birkaç yıl boyunca 
ailenin başlıca yerleşim mekânı olarak kaldı. Ferdinand 
sefaya düşkün, otoriter bir insandı. İlk karısı, Kont della 
Salario’nun ikinci kızı Louisa Bernini’ydi. Louisa Bernini 
güzelliğinden çok, kibar davranışları ve yumuşak huylu-
luğuyla kendini belli eden bir hanımdı. Bu hanım Mar
ki’ye bir oğul ve iki kız verdi; ama çocuklar küçük yaşta 
şefkatli annelerini yitirdiler. Marki’nin küstah ve katı ka-
rakteri, karısının nazik ve hassas tabiatına ağır geldi ve 
kimilerine göre Louisa Bernini’nin hayatını sonlandıran 
şey de kocasının bu anlayışsızlığı ve ihmalkârlığı oldu. 
Ne deni ne olursa olsun, Marki çok geçmeden son derece 
güzel ama karakteri selefinin tam tersi olan, genç  Maria 
de Vellorno’yla evlendi. Maria de Vellorno fazlasıyla 
kurnaz, zevke düşkün, ele avuca sığmaz bir kadındı. Yü-
reği babalık şefkatinden yoksun ve yeni eşi de evle ilgili 
işlerle ilgilenemeyecek kadar uçarı olan Marki, kızlarının 
eğitimini, işin gerektirdiği tüm niteliklere sahip ve mer-
hum Markiz’le de uzaktan akrabalığı olan bir hanıma 
devretti. 

Marki, ikinci evliliğinin hemen ardından Mazzini’ 
den ayrıldı ve oğlunu da yanına alarak Napoli’nin güzel-

Birinci bölüm
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liği ve ihtişamı içinde yaşamaya gitti. Marki kibirli ve 
buyurgan bir mizaca sahip olsa da, karısının idaresi altın-
daydı. Onun ateşli tutkuları vardı, karısınınsa o tutkuları 
kendi çıkarlarına göre yontma mahareti. Üstelik kadın, 
kocasının üstündeki tesirini gizleme konusunda öyle hü-
nerliydi ki, Marki’nin kendisini en bağımsız hissettiği 
zamanlar, gerçekte karısına en çok köle olduğu zaman-
lardı. Marki her yıl Mazzini Şatosu’nu ziyaret ederdi. 
Markiz ise kocasının bu ziyaretlerine nadiren katılırdı. 
Marki şefkatinden değil ama gururundan dolayı kızları-
nın eğitimiyle ilgili talimatlar vermek üzere şatoda vakit 
geçirirdi.

Kızların büyüğü Emilia, annesinin mizacını miras 
almıştı. Tatlı ve iyi bir huya, berrak ve idrakı yüksek bir 
zekâya sahipti. Küçük kız Julia’nın ise daha hareketli bir 
tabiatı vardı. Aşırı hassas mizacı yüzünden sık sık tedir-
ginlikler yaşardı. Yumuşak ama inişli çıkışlı bir ruh hali-
ne sahipti. Kolay sinirlenir, kolay yatışırdı. Azarlandığı 
zaman genelde ağlar ama asla surat asmazdı. Renkli bir 
hayal gücüne sahipti ve erken yaşta üstün zekâ emarele-
ri sergilemişti. Genç öğrencilerinin mizacındaki, ileride 
mutlu olmalarını engelleyebilecek bu tür özellikleri gi-
dermek Madam Menon’un özellikle üzerine eğildiği ko-
nulardan biriydi ve kendisi bu konuda başarıya ulaşma 
beklentisini haklı kılacak bazı maharetlere de sahipti. 
Daha önceden yaşadığı bir dizi talihsizlik yüzünden an-
layış gücü eksilmese de yüreği hassaslaşmıştı. Emeklilik 
döneminde iç huzuruna kavuşmuş ve yaşadığı üzüntüle-
rin etkisinden neredeyse tamamen kurtulmuştu. Yine de 
o etki, kişiliği üzerinde hafif ama nahoş bir gölge yaratı-
yordu. Madam genç öğrencilerini bir anne şefkatiyle se-
viyordu, onların adım adım ilerleyen gelişimi ve göster-
dikleri saygı dolu yakınlıksa tüm sıkıntılarını alıp götü-
rüyordu. Madam müzik ve resim konusunda üstün bir 
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yeteneğe sahipti. Zihninin kitaplarla avunamayacak ka-
dar meşgul olduğu ve Emilia ile Julia’ya ıstırap duygusu-
nu bastıracak kadar değerli bir güç aşılamak istediği za-
manlarda, bu uğraşlarla dertlerini unuturdu. Emilia res-
me meraklıydı ve çok geçmeden bu sanat dalında aşa-
malar kaydetmişti. Julia ise armoninin çekiciliğine karşı 
son derece hassastı. Müziğin birbirinden farklı ve büyü-
leyici etkileriyle titreşebilen duygulara sahipti. 

Julia, Madam’ın talimatlarını şaşırtıcı bir çabuklukla 
kavramış ve kısa bir süre içinde, en sevdiği çalışma dalın-
da, çok az insanın yakalayabildiği bir üstünlüğe erişmişti. 
Tamamen kendine has bir tarzı vardı. Asıl yeteneği, icra-
nın hız gerektiren karmaşıklıklarında değil, zevk konu-
sundaki hassasiyetinde ve sese ruh kazandırıp işitenin 
yüreğini esir alan o sihirli ifade gücünde yatıyordu. En 
sevdiği çalgı lavtaydı ve onun yumuşak notaları Julia’nın 
hoş ve insanın içini eriten ses tonuyla çok güzel bir uyum 
sağlıyordu.

Mazzini Şatosu, geniş ve düzensiz bir yapıydı ve 
soyluların hizmetkârlarını hem barışın ihtişamı hem de 
savaşın karmaşasının yaşandığı günlerde barındırmaya 
uygun nitelikteydi. Şatoda halihazırda oturan aile, yapı-
nın sadece küçük bir kısmını miras almıştı ve odaların 
genişliği ile onlara açılan koridorların uzunluğu yüzün-
den bu kısım bile tenha, hatta neredeyse terk edilmiş 
izlenimi yaratıyordu. Koridorlara hüzünlü bir sükûnet 
hâkimdi ve yüksek kulelerin gölgelediği avlular, ayak ses-
leriyle rahatsız edilmeksizin saatler geçiriyordu. Küçük 
yaşta kitaplara merak saran Julia, akşamüstleri, en sevdi
ği yazarların eserlerini bir araya topladığı küçük oda-
lardan birine çekilmeye bayılırdı. Bu oda şatonun batı 
köşesini oluşturuyordu ve pencerelerinden biri denize 
bakıyordu. Denizin öte yakasında, ufkun kıyısına yakın 
bir yerde, Calabria’nın karanlık, kayalık sahili hayal me-
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yal görülüyordu. Diğer pencere şatonun bir bölümüne 
bakıyor ve yakındaki ormanı da görüyordu. Julia müzik 
aletlerinin yanı sıra, hoşça vakit geçirmesini sağlayan her 
şeyi buraya yığmıştı. Aynı anda hem zarif hem keyifli 
hem de gözlerden ırak olan bu mekân, Julia’nın kendi 
icadı pek çok küçük süsle ve kız kardeşinin yaptığı bir-
kaç resimle donatılmıştı. Burası Julia’nın kendi odasına 
bitişikti ve Madam’ın dairesiyle arasında sadece kısa bir 
koridor vardı. Aradaki koridor, uzun ve dolambaçlı başka 
bir koridora açılıyordu ve o koridor da, binanın kuzey 
cephesindeki ana dairelere bitişik kuzey salonunda sona 
eren ana merdivene çıkıyordu. 

Madam Menon’un dairesi her iki koridora birden 
açılıyordu. Madam sabahlarını işte bu odalardan birinde, 
genç öğrencilerinin eğitimiyle uğraşarak geçiriyordu. 
Odanın pencereleri denize bakıyordu, içerisi aydınlık ve 
keyifliydi. Madam ile öğrencileri akşam yemeklerini alt 
kattaki dairelerden birinde yemeyi âdet edinmişlerdi ve 
Marki’nin genç hanımlara Latince ve coğrafya dersi ve-
ren, yıllardır şatoda yaşayan hizmetlisi de sofrada daima 
onlara katılıyordu. Yazın güzel akşamlarında bu küçük 
grup sık sık, şatoya ait ormanın yüksek bir mevkiine inşa 
edilmiş bir çardakta yemek yerdi. Bu tepeden bakıldı-
ğında, göz alabildiğine deniz ve kara görülürdü. Manzara 
Messina Boğazı’na, Calabria’nın karşı yakasına ve Sicil
ya’nın uçsuz bucaksız, resimleri andıran tabiatına hâ
kimdi. Ebedi karlarla taçlandırılmış, bulutların arasından 
yükselen Etna Dağı ise manzaranın fonunda görkemli ve 
yüce bir tablo oluşturuyordu. Ayrıca buradan Palermo 
şehri de görülebiliyordu. Şehrin ışıltılı kulelerine dalıp 
giden Julia, onun güzelliklerini zihninde canlandırmaya 
çalışır, bir yandan da o dünyayı bir kez olsun görebilmek 
için sessizce iç geçirirdi. Julia şimdiye dek Markiz’in 
amansız kıskançlığı yüzünden o dünyadan uzak kalmıştı. 
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Rakip güzellik korkusu Markiz’in zihninde Emilia ile 
Julia’ya karşı güçlü bir önyargı oluşturmuştu. Kızları 
ken dinden uzak tutabilmek için Marki’nin üzerindeki 
tüm nüfuzunu kullanıyordu. Emilia yirmi, kız kardeşi on 
sekiz yaşında olduğu halde, iki kız baba topraklarının 
ötesine henüz hiç adım atmamıştı.

Kibrin insanda mantıksız tedirginlikler uyandırdığı 
doğrudur ama Markiz’in kuruntuları çok da yersiz de-
ğildi. Lordun kızları ender rastlanan bir güzelliğe sahip-
ti. Emilia’nın orantılı bir vücudu vardı. Açık tenli, sarı 
saçlıydı ve koyu mavi gözleri tatlı bir ifadeyle doluydu. 
Ağırbaşlı ve nazikti. Kadınsı yumuşaklığı yansıtan bir 
havası, görenlerin yüreğini eriten narin bir çekingenliği 
vardı. Julia ise daha neşeli ve zarifti. Adımları hafif, ha-
reketleri canlı, gülüşü büyüleyiciydi. Koyu renkli, alev 
alev gözlerindeki bakışlar, alçakgönüllülüğün getirdiği 
bir tatlılıkla yumuşuyordu. Yüz hatları hoş kıvrımlar-
dan olu şuyor, gülüşünün zarafeti dudaklarının çevresin-
de do lanıyordu. Çehresi, ruhunu etkileyen binbir türlü 
duyguyu anında yakalayıp yansıtıyordu. Omzunda güzel 
buklelere dönüşen koyu kestane saçları ise görünümüne 
tamamlayıcı bir çekicilik katıyordu.

İşte böylesine hoştu soylu Mazzini kızları ve böyle 
bir esrar perdesinin ardına saklanmışlardı. Ancak her 
şeye rağmen mutluydular, çünkü hayatın zevklerinden 
yoksun kalmanın üzüntüsünü duyacak kadar iyi tanımı-
yorlardı dünyayı. Gerçi Julia, ara sıra zihninde canlanan 
hayalî tabloya iç geçiriyor, dışında bırakıldığı hareketli 
yaşama karşı bir merak besliyordu. Böyle zamanlarda 
kendini keyif aldığı uğraşlara vermek, kafasındaki hayalî 
görüntüyü uzaklaştırıyor ve onu her zamanki hoşnut ha-
line geri döndürüyordu. Julia, boş vakitlerini kitaplara, 
müziğe ve resme ayırır, pek çok güzel yaz akşamını çar-
dakta geçirirdi. Burada Madam’ın hoş sohbetleri, Tasso’ 
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nun şiirleri, Julia’nın lavtası ve Emilia’nın dostluğu bir 
araya gelerek, ancak hassas zihinlerin almayı ve iletmeyi 
başarabileceği türden bir mutluluk oluştururdu. Madam 
sohbetin tüm inceliklerine hâkimdi ve bunları uygula-
maya koyardı. Genç öğrencileri ise bu sohbetlerin kıy-
metini sezer, ruhunu yakalardı.

Sohbetler iki sınıfa ayrılabilir: teklifsiz olanlar ve 
in ce duygulara hitap edenler. Neşe ve huzur yaymaya, 
yüreği karşıdakine açmaya ve zihne sımsıcak bir ışık 
göndermeye yarayanlar, teklifsiz sohbetlerdir. Öte yan-
dan, Madam Menon’un özellikle yetenekli olduğu, ince 
duygulara hitap eden sohbetlerin cazibesine duyarlı ve 
uygulamasına yetkin biri olabilmek için, tabiat ile sana-
tın işbirliği etmiş olması gereklidir. Böyle bir sohbette 
güçlü bir sağduyu, canlı duygular ve doğuştan gelen ince 
bir zevkin yanı sıra, ufuk açıklığı ve sadece birikimle ge-
len bir düşünce arılığının varlığı şarttır. Bu tür sohbetlere 
karşı konulmaz bir cazibe katabilmek içinse, hayat hak-
kında bilgiye, büyüleyici bir rahatlığa ve yalnızca kibar 
çevreleri sıkça ziyaret etmekle edinilebilecek türden bir 
nezakete sahip olmak gerekir. İkinci tür sohbette, insa-
nın gönlüne ve hayal gücüne hitap eden konular ortaya 
atılır. Bunlar şevk ve incelikle tartışılır ve asla nezaket 
sınırlarını aşacak kadar uzun sürdürülmez. Böylece ha-
yal gücü yeşerir –sezgiler gelişir– ve hassasiyetin rehber-
liğinde, zarafetle donatılmış ince zekâ, doğrudan yüreği 
nişan alır. 

İşte Madam Menon’un sohbetleri tam da böyleydi 
ve çardağın hoş atmosferi sosyalleşmenin getirdiği keyif-
lere son derece uygundu. Bunaltıcı bir günün akşamın-
da, en sevdikleri yerde yemeklerini yiyen mutlu grup, 
vaktin serinliğine ve gecenin güzelliğine kapılarak bura-
da normalden uzun bir süre kalmıştı. Eve döndüklerin-
de, şatonun senelerdir kapalı olan bölümlerinden birinde 
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yer alan bir dairenin kırık kepenkleri arasından ışık sızdı-
ğını görüp şaşırdılar. Ne olduğuna bakmak için yakına 
gittiklerinde, ışık aniden kayboldu ve bir daha da görül-
medi. Tedirgin olan Madam Menon, olayın nedenini 
araş tırmak niyetiyle telaşla şatoya gitti ve kuzey salo-
nunda Vincent’la karşılaştı. Gördüklerini ona anlattıktan 
sonra, derhal söz konusu dairelerin anahtarlarının bu-
lunmasını emretti. Birinin yağma amacıyla binanın o bö-
lümüne sızmış olmasından endişe ediyordu. Görevini 
yerine getirmesi gereken bir durumda içinde beliren an-
lamsız korkudan rahatsızlık duyan Madam, şato hiz met
kârlarını bir araya topladı. Amacı, araştırmalarında onla-
ra eşlik etmekti. Vincent, Madam’ın tedirginliğine güldü 
ve gördüğü şeyi de gece vaktinin hayal gücü üzerinde 
oynadığı bir oyuna verdi. Ne var ki, Madam niyetinden 
caymadı; uzun uzun ve tekrar tekrar arandıktan sonra, 
üstü pas kaplı, büyükçe bir anahtar bulunup çıkarıldı. 
Ardından Madam, yanında Vincent ve arkasında huzur-
suz bir merakla kıvranan hizmetkârlarla birlikte, binanın 
güney cephesine doğru yürümeye başladı. Anahtarla de-
mir bir kapıyı açtılar ve bu bölümü şatonun diğer bö-
lümlerinden ayıran bir avluyla karşılaştılar. Çimenlerle, 
ayrıkotlarıyla kaplı avludan birkaç basamak çıkarak bü-
yük bir kapıya ulaştılar. Bu kapıyı açmaya çalıştılarsa da 
başaramadılar. Şatonun tüm anahtarları kapıda denendi 
ama hiçbiri işe yaramadı. Sonunda, meraklarını tatmin 
edemeden ve korkularını yatıştıramadan oradan ayrıl-
mak zorunda kaldılar. Geri döndüklerinde, ortalık sakin-
di ve ışık bir daha görülmedi. Madam kaygılarını gizledi 
ve aile istirahate çekildi. 

Ne var ki, Madam Menon olayı zihninden atamadı 
ve akşam vaktini yeniden çardakta geçirmesi için aradan 
uzunca bir zaman geçmesi gerekti. Herhangi bir rahat-
sızlık ya da keşif olmaksızın birbirini izleyen birkaç ayın 
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ardından, başka bir olay endişeleri tekrar körükledi. Julia 
bir gece küçük odasında normalden uzun bir süre kal-
mıştı. Sevdiği bir kitaba kendini kaptırmış, alışkın oldu-
ğu uyku saatini geride bırakmıştı. Şatoda onun dışındaki 
herkes uykudaydı. Saatin bir olduğunu haber veren 
gong la birlikte kendine geldi. Vaktin ne kadar geç oldu-
ğuna şaşırarak aceleyle odasına gitmeye yeltendiği bir 
sırada, gecenin güzelliği onu pencereye doğru çekti. Pen-
cereyi açan Julia, ay ışığının karanlık ormandaki hoş yan-
sımalarına bakabilmek için öne doğru eğildi. Böyle du-
rurken, şatonun boş bölümündeki kanatlı pencerelerin 
birinden titrek bir ışık sızdığını fark etti. Aniden dizleri-
nin bağı çözülen Julia, düşmemeyi güçlükle başardı. Işık 
birkaç dakika içinde gözden kayboldu ve az sonra elinde 
fener taşıyan birisi, güney kulesine ait eski bir kapıdan 
çıkarak şatonun dış duvarları boyunca yürümeye başla-
dı. Sonunda güney köşesine doğru saparak görüş sahası-
nın dışına çıktı. Gördükleri karşısında şaşkınlık ve kor-
kuya yapılan Julia, hemen Madam Menon’un dairesine 
giderek olanları ona anlattı. Bunun üzerine hizmetkârlar 
uyandırıldı ve herkes durumdan haberdar edildi. Ma-
dam toparlandı ve ev halkının bir araya toplandığı kuzey 
salonuna indi. Ancak avlulara girme cesaretini gösterebi-
lecek kimse bulunamadı ve batıl korkular devreye girin-
ce, kimse Madam’ın emirlerine kulak asmadı. Madam, 
Vincent’ın ortalarda görünmediğini fark ederek haber 
göndertecekti ki, Vincent salona girdi. Şato halkını bir 
arada gördüğü için şaşkınlığa uğrayan Vincent’a olay 
hakkında bilgi verildi. Ardından Vincent, bir grup hiz
met kâra, şato duvarları çevresinde yapacağı araştırmada 
kendisine eşlik etmelerini emretti. Hizmetkârlar gönül-
süzce ama korkudan emre boyun eğdiler. Arama grubu, 
sıra dışı herhangi bir şeyle karşılaşmadan geri döndü. 
Kor kuları doğrulanmamıştı ama dağılmamıştı da. Şato-
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nun yıllardır kapalı kalmış ve geçen zaman içinde şartla-
rın etkisiyle tuhaf bir kasvet havasına bürünmüş bir bö-
lümünde ışık görülmesi, doğal olarak şaşkınlık ve korku 
yaratmıştı. Sıradan halkın zihni, doğaüstüne dair her şeyi 
büyük bir hevesle kabul eder. Dolayısıyla hiz metkârlar 
da şatonun güney bölümünün doğaüstü bir güç tarafın-
dan ele geçirildiğine inanmakta gecikmediler. Uykuya 
dalamayacak kadar tedirgin oldukları için de gecenin ge
ri kalanında nöbet tutmaya karar verdiler. Bu amaçla, 
ışığın geldiği güney kulesini görebilecekleri doğu balko-
nuna yerleştiler. Gece olaysız geçti ve tarifsiz bir keyifle 
izledikleri şafak vakti, üstlerine çöken korkunun kasveti-
ni bir süreliğine dağıttı. Ne var ki, akşamın geri ge lişi 
ge   nel korkuyu yeniden canlandırdı ve şato halkı ardı ar-
dına birkaç gece boyunca güney kulesini gözetledi. Bu 
süre içinde kayda değer bir şey görülmemiş olsa da, çok 
geçmeden şatonun güney tarafının hayaletli olduğu yö-
nünde bir bilgi ortaya çıktı ve herkes tarafından benim-
sendi. Batıl inancın etkilerine kapılmayacak kadar üstün 
bir zihne sahip olan Madam Menon ise hâlâ huzursuz ve 
şaşkındı. Işığın yeniden görülmesi halinde Marki’yi du-
rumdan haberdar etmeye ve söz konusu dairelerin anah-
tarlarını istemeye karar verdi. 

Şato ve sakinleri, Napoli’de sefa sürmekte olan Mar
ki’nin aklına nadiren geliyordu. Onun tek gurur kaynağı, 
kendi gözetimi altında eğitim almış olan oğlu, şefkat 
gös terdiği tek kişi ise Markiz’di. Marki karısını romantik 
bir sevgiyle seviyordu; karısı ise bu sevgiye görünürde 
sevecenlikle, gerçekte ise ihanetle karşılık veriyordu. 
Markiz her tür şehveti özgürce tadıyor ama işlerini yaka-
lanmaya, hatta şüpheye mahal vermeyecek derecede in-
celikli bir sanatla yürütüyordu. Aşk ilişkilerinde ateşli 
olduğu kadar gelgeç gönüllüydü. Ta ki genç Kont Hip
politus de Vereza dikkatini çekene kadar. Markiz’in mi-
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zacından gelen hercailik o noktadan sonra yatışır gibi 
oldu ve Markiz tüm arzularını genç Kont’a odakladı. 

Kont Vereza babasını çocuk yaşta yitirmişti. Şimdi 
yetişkinliğe erişmiş ve mülkleri üzerindeki sahiplik hak-
kına kısa süre önce kavuşmuştu. Zarif ama erkeksi bir 
görünümü vardı, akıllı ve görgülüydü. Çehresi, karakte-
rinin temel nitelikleri olan şevk, vakar ve cömertliğin 
mutlu bir birlikteliğini yansıtıyordu. Sahip olduğu yüce 
düşüncelilik sayesinde Napolililerin zevk düşkünlüğün-
den tiksiniyor, daha üstün arayışların peşine düşüyordu. 
Kont Vereza, Marki’nin oğlu Ferdinand’ın seçme, eski 
dostlarından biriydi ve aileyi sık sık ziyaret ederdi. Mar-
kiz ilk gördüğünde ona büyük bir ayrıcalık göstermiş, 
sonraları ise Kont’un onuruna sığdıramadığı ve niyetine 
uygun düşmediği için görmezden geldiği bazı yaklaşım-
lar sergilemişti. Kont Markiz’e soğuk bir umarsızlıkla 
karşılık vermiş olsa da, bu tutum Markiz’in tutkusunu 
yatıştıracağına daha da körüklemişti. Markiz’in yakın il-
gisi o güne dek herkesçe büyük bir istekle talep edildi-
ğinden ve coşkuyla kabul gördüğünden, şimdi karşılaştı-
ğı duyarsız reddediş gururunu ayaklandırmış, her tür 
cilveyi sergilemesine yol açmıştı.

İşte tam bu sıralarda Vincent bir rahatsızlığa yaka-
landı ve durumu kısa sürede ciddiyet kazandı. Hayatın-
dan ümidi kesen Vincent, bir ulak gönderilerek Marki’nin 
vaziyetten haberdar edilmesini ve ölmeden önce onu 
görmek istediğinin bildirilmesini talep etti. Hekimler 
Vincent’ın hastalığına çare bulamıyordu ve gözle görü-
lür sıkıntılı hali de hasta adamın sonunu hızlandırıyordu. 
Son saatlerinin yaklaştığını hisseden Vincent, günah çı-
karmak istedi. Rahip uzun süre onun yanından dışarı çık-
madı. Madam Menon başucuna çağrıldığında, Vincent 
uzun süredir yatıştırıcıların etkisi altındaydı. Soğuk ter 
damlaları, ölümün nefesini ensesinde hisseden adamın 
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kaşlarında asılı duruyordu. Vincent içeri girmekte olan 
Madam’a gözlerini güçlükle açarak baktı. Kadına yanına 
gelmesini işaret etti ve odaya kimsenin alınmamasını 
söyledikten sonra bir süre sessizce durdu. Zihni besbelli 
hüzünlü anıların ağırlığı altında eziliyordu. Birkaç defa 
konuşmaya çalıştıysa da, ya kararsızlık ya da güçsüzlüğü 
ona engel oldu. En sonunda Madam’a tarifsiz bir kederle 
bakarak, “Heyhat, Madam,” dedi. “Tanrı benim gibi bir 
sefilin dualarını kabul etmiyor. Marki buraya varmadan 
çok önce ben göçüp gitmiş olacağım. Onu artık göreme-
yeceğim için, yüreğimi ağırlaştıran ve şu çaresiz son daki-
kalarımı korkunçlaştıran bir sırrımı size açacağım.” Vin
cent’ın tavrından etkilenen Madam, “Huzursuz olma yın,” 
dedi. “Samimiyetle pişmanlık gösterenlerden, ba  ğışla ma
nın esirgenmediği öğretildi bize.” “Suçumun ve sırrımın 
büyüklüğünden haberiniz yok, Madam... Göğsümü sıkış
tıran korkunç bir sır bu. Günahımın bu dünyada çaresi 
yok ve korkarım öbür dünyada da affedilmesi mümkün 
değil. Dolayısıyla, bir rahibe dahi olsa, itirafta bulunmak-
tan fazla bir medet ummuyorum. Ne var ki, küçük bir 
iyilik yapmak hâlâ elimde. İzin verin, size şatonun güney 
daireleriyle esrarengiz bir bağlantısı olan sırrı anlatayım.” 
“Nedir o?” dedi Madam, sabırsızlıkla haykırarak. Vincent 
bir karşılık vermedi. Konuşmanın yorgunluğuyla baygın 
düşmüştü. Madam yardım için hizmetkâr zilini çaldı ve 
gerekli müdahalelerin ardından Vincent kendine geldi. 
Ne var ki, dili tutulmuştu ve hayata gözlerini yumana, 
yani Madam’la konuşmasından bir saat sonraya dek bu 
halde kaldı. 

Madam’ın kafa karışıklığı ve şaşkınlığı son olayla 
birlikte acı verici bir boyuta ulaştı. Şatonun güney bölü-
müne dair çeşitli bilgileri aklından geçiriyordu; yıllar yılı 
orada kimsenin yaşamamış olması, bu konuda herkesin 
sessiz kalışı, ışığın ve esrarengiz kişinin görülmesi, anah-
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tarların aranıp bulunamaması ve herkesin inandığı söy-
lentiler... Tüm bunlar onun hayret ve merakını artırmak-
tan başka bir işe yaramıyordu. Şatonun güney bölümü 
bir esrar perdesinin ardına gizliydi ve perdeyi aralayabi-
lecek tek kişi de öldüğü için, artık esrarın çözülmesi 
imkânsız görünüyordu. 

Marki, Vincent’ın ölümünden bir gün sonra şatoya 
vardı. Yanına yalnızca hizmetkârlarını almıştı ve şato ka-
pısına geldiğinde üzerinde sabırsız bir hal, çehresinde 
güçlü duyguları yansıtan bir ifade vardı. Madam onu 
genç hanımlarla birlikte salonda karşıladı. Marki kızları-
nı aceleyle selamladıktan sonra, Madam’a peşinden gel-
mesini söyleyerek meşe salona geçti. Madam, Marki’nin 
dediğini yaptı. İçeri girdiklerinde, Marki büyük bir tedir-
ginlik içinde Vincent’ı sordu. Adamın öldüğünü öğrenin-
ce, telaşlı adımlarla odayı arşınladı ve bir süre hiçbir şey 
söylemedi. En sonunda bir koltuğa oturdu ve Madam’ı 
dikkatle inceleyerek Vincent’ın ölümüyle ilgili sorular 
sordu. Madam, Vincent’ın Marki’yi görme yönündeki 
içten arzusunu dile getirdi ve son sözlerini söyledi. Mar-
ki sessiz kalınca, Madam şatonun güney yakasıyla ilgili 
olayları anlatmaya koyuldu. Söz konusu olayların büyük 
bir önem taşıdığını düşünüyordu. Ancak Marki konuyu 
hemen geçiştirdi, Madam’ın endişelerine gülüp geçti ve 
kendisine tarif edilen esrarengiz görüntüleri zayıf ve ür-
kek bir zihnin yanılsamaları olarak niteledi. Sonra da 
Vincent’ın odasını ziyaret edeceğini söyleyerek sohbeti 
kesti. Marki bu odada oldukça uzun bir süre kaldı.

Ertesi gün Emilia ve Julia Marki’yle birlikte akşam 
yemeği yediler. Marki sıkkın ve sessizdi. Kızlarının onu 
eğlendirme çabaları Marki’de hoşnutluktan çok, huzur-
suzluk yaratır gibiydi. Yemek bittiğinde dairesine çekile-
rek kızlarını üzüntü ve şaşkınlık içinde bıraktı.

Vincent, kendi isteği doğrultusunda, St. Nicholas 
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Manastırı’na ait kilisede toprağa verilecekti. Cenazeyle 
ilgili gerekli talimatları alan hizmetçilerden biri, Marki’ye 
güney kulesinde görülen ışıkla ilgili bilgi vermeye kalkış-
tı. Hane halkının dilinden düşmeyen batıl söylentileri 
Marki’ye anlatan hizmetçi, karanlık çöktükten sonra di-
ğer hizmetçilerin avlulardan geçmediği şikâyetinde bu-
lundu. Buna karşılık Marki, memnuniyetsiz bir ses to-
nuyla, “Peki, sana bu hikâyeyi anlatma görevini kim ver-
di?” dedi. “Kadınlarla hizmetçilerin korkaklık dolu, saç-
ma sapan fantezileri benim dikkatime sunmaya değer 
şeyler mi? Çekil karşımdan. Dikkatime neyin sunulup 
neyin sunulmayacağını öğrenene kadar da bir daha hu-
zuruma çıkma.” Robert utanç içinde Marki’nin huzu-
rundan çekildi ve konunun bir kez daha Marki’nin önü-
ne getirilmesi için aradan hayli zaman geçmesi gerekti.

Genç Ferdinand’ın reşit olma yaşı giderek yaklaşı-
yordu ve Marki bu olayı Mazzini Şatosu’nda bir şölenle 
kutlamaya kararlıydı. Bu nedenle Markiz’e ve oğluna 
Napoli’den dönmelerini söyledi ve muhteşem hazırlıkla-
rın yapılmasını emretti. Emilia ile Julia, uzun süredir et-
kisinden kurtuldukları Markiz’in yeniden şatoya gelece-
ği yönündeki haber karşısında büyük bir korkuya kapıl-
dılar. Onun gelişiyle birlikte, sıkıntı verici kısıtlamalarla 
karşılaşacaklarını düşünüyorlardı. Dünyanın hem dertle-
rinden hem de keyiflerinden habersiz olan kızların tüm 
vakti şimdiye dek Madam Menon’un sevecen rehberliği 
sayesinde mutluluk dolu bir dinginlik içinde geçmişti. 
Ne sıkıntılar üzerlerinde baskı yaratmış ne de keyifler 
duygularını coşturmuştu. Bilgi edinme ve zarif hünerler 
kazanma uğraşı içinde dakikaları uçup gitmişti ve zama-
nın akışını belgeleyen tek şey, kaydedilen aşamalar ol-
muştu. Madam hem bir annenin sevecenliğine hem de 
bir dostun yakınlığına sahipti. Kızlar onu içten ve değiş-
mez bir sevgiyle seviyorlardı.
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Birkaç yıldır görmedikleri erkek kardeşlerinin mak-
satlı ziyaretinin haberi ise iki kıza büyük bir mutluluk 
verdi. Kardeşlerine dair çok belirgin anıları olmasa da, 
onun erdemleri ve hünerlerini keşfetmeyi büyük bir he-
ves ve sevinçle bekliyor, Markiz’in varlığının yaratacağı 
huzursuzluğu onun dostluğuyla gidermeyi umuyorlardı. 
Julia yaklaşan şölene karşı da kayıtsız değildi. Gencecik 
hayal gücünün neşeli ve sımsıcak renklerle boyadığı yep-
yeni bir sahne açılacaktı önünde. Beklenen bir zevkin 
yaklaşması, yüreği, daha uzaktaki ve daha belirsiz olayla-
rın uyandıramayacağı duygulara karşı uyandırır. Uzakta 
kaldığı sürece yaşamın muazzam zevklerini sükûnetle 
karşılayan Julia, şimdi kendisini o zevklerin tadına var-
maktan alıkoyan dakikaların geçmesini sabırsızlık dolu 
bir umutla bekliyordu. Bu derece coşkulu duygulara ve 
böylesine renkli bir hayal gücüne sahip olmayan Emilia 
ise yaklaşan şöleni sakin bir düşüncelilik hali içinde bek-
liyor, hatta kendi enerjisine ve tabiatına daha uygun ol-
duğunu bildiği, dinginlik dolu uğraşlarının kesintiye uğ-
rayacağını düşünerek neredeyse üzüntü duyuyordu.

Markiz birkaç gün sonra şatoya ulaştı. Peşinde sayı-
sız maiyeti, yanında Ferdinand ve keyif amacıyla kerva-
na katılmış olan birkaç İtalyan asilzadesi vardı. Markiz’in 
gelişi müzik sesiyle duyuruldu ve menteşeleri çok za-
mandır pas bağlamış kapılar onu içeri almak üzere açıl-
dı. Çehresi uzun süredir yalnızca kasvet ve kederi yansı-
tan avlular ve salonlar birdenbire ihtişamla parıldamaya, 
neşe ve memnuniyetin sesini aksettirmeye başladı. Julia 
manzarayı uzaktaki pencerelerin birinden izliyordu ve 
zafer dolu nağmeler havayı doldururken göğsü hızla inip 
kalkıyor, yüreği sevinçle gümbür gümbür atıyordu. Mar
kiz’in yarattığı korkular ise şimdiye dek hiç tanımadığı 
çılgın bir neşenin içinde boğulup gidiyordu. Mar kiz’in 
gelişi gerçekten de herkesin hissettiği, sınırsız bir zevki 
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ilan eder gibiydi. Marki karısını karşılamak üzere dışarı 
çıktığında, son zamanlarda çehresini gölgeleyen kasvet, 
karşılama gülücükleri arasında kayboldu ve herkes bunu 
neşeye davet biçiminde algıladı.

Emilia’nin dingin yüreği ise hiç de böylesine albeni-
li bir manzaranın kanıtı gibi durmuyordu. Gördükleri 
karşısında derin bir iç çeken Emilia, kız kardeşinin ne-
den Markiz’in arkasında yürüyen asil görünümlü deli-
kanlıyı göstererek erkek kardeşlerinin o olmasını diledi-
ğini de anlayamadı. Karşılarındaki manzaraya bakılırsa, 
Markiz’e takdim edilmek üzere çağrılmışlardı. Julia kor-
kuyla titriyordu ve bir an için, şatonun eski haline dön-
mesini arzu etti. Takdim edilecekleri salonda ilerledikle-
ri sırada, yanakları al aldı. Emilia ise en az onun kadar 
utangaç olduğu halde, zarafet dolu ağırbaşlılığını koru-
yordu. Markiz iki kız kardeşi tenezzül etme ile nezaket 
gösterme arası bir gülümsemeyle karşılarken, misafirle-
rin dikkati hemen kızların zarafet ve güzelliğine kaydı. 
Julia meraklı bakışlarla erkek kardeşini aradıysa da, et-
raftakilerin hiçbirini, kardeşinin hatırında kalan görünü-
müne benzetemedi. Babası en sonunda kardeşlerini tak-
dim ettiğinde, onun pencereden gördüğü delikanlı olma-
dığını anlayarak üzüntüyle iç geçirdi. Erkek kardeşleri 
son derece sevimli bir tavırla yaklaştı ve Julia onu büyük 
bir samimiyetle karşıladı. Uzun boylu ve heybetli bir oğ-
landı bu. Çok asil ve canlı bir havası vardı. Aynı anda 
hem sevimli hem de ağırbaşlı bir ifadeye sahipti. Akşam 
yemeği doğu salonuna hazırlandı ve sofralara binbir çeşit 
yiyecek konuldu. Ziyafet sırasında müzik çalındı ve gece, 
salonda verilen bir konserle son buldu.
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