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Okuyucuya,
Uzun zaman önce ölmüş bir arkadaşı yazara daha sonrala-

rı, yani bu asrın başlarına doğru yayımlanan bir derlemede bu-
lacağı bu İnceleme için, daha edebi hayatının başında esin kay-
nağı oldu. Tahminlere göre söz konusu olan, Berlinli Hoffmann’a 
borçlu olduğu, Alman ya’da almanağın birinde yayımlanmış 
olmasına rağmen, editörler tarafından eserleri arasına dahil 
edilmesi unutulan bir fantastik hikâyeydi. “İnsanlık Komedya-
sı”, yeni fikirler açısından, yazarın masum bir alıntıyı ifşa et-
mekten kaçınmasını gerektirmeyecek kadar zengindir; muhte-
şem La Fontaine gibi, Balzac da, farkında olmadan daha önce 
anlatılmış bir olguyu anlatmış ama tamamen kendi tarzında 
işlemiştir. Bu, her yazarın, genç kızların ilgisini çekmek için 
korku öyküleri yazdığı bir dönem olan 1830’ların modasına 
uygun olmak dışında özelliği olmayan, önemsiz bir çalışma de-
ğildir. Don Juan’ın zarif bir biçimde gerçekleştirdiği baba katli 
bölümüne geldiğinizde, benzer koşullar altında, 19. yüzyılda, 
bir ölüm sonucu ömür boyu gelire kavuşan ya da yaşlı bir ka-
dınla hayatının sonuna kadar devam edecek bir kira sözleşme-
si yapan dürüst insanların nasıl davranışlar sergileyeceğini tah-
min etmeye çalışın.Geçim kaynakları olacak kişiyi hayata geri 
döndürürler miydi? Vicdan muhasebecilerinin, Don Juan ve 
çocuklarını kendi hayalleri uğruna evlendiren babalar arasında 
var olması muhtemel benzerliğin derecesini incelemelerini is-
terdim. İlerleme yolunda birkaç felsefeciye kulak vererek ha-
reket eden toplum, ölüme doğru atılan son adımlar sanatını, 

UZUN YAŞAM İKSİRİ
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iyiye doğru bir adım olarak mı kabul eder? Bu bilim, geçimini 
ölümle karşılamasını sağlayan onurlu meslekler yaratmıştır. 
Bazı kişiler bir ölümün yaşanmasını umutla beklemek duru-
mundadır; naaşı hazırlamakta, sabahları önünde diz çökmekte 
ve akşam başının altına yastık olmaktadır: kardinaller, kardinal 
yardımcıları, kadro dışı görevlileri, Tonticiler1 ve benzerleri 
mesela. Bunlara bir de, olanaklarını aşan fiyatlarda bir mülk 
satın almak konusunda acele eden, dolayısıyla da yetmişlik, 
seksenlik babalarına ya da kayınvalidelerine, “Üç yıl geçmeden 
nasılsa mirası bana kalacak ve o zaman...” diyerek mantık çer-
çevesinde bir ömür biçen nazik insanları da ekleyin. Bir katil 
bizi bir muhbirden daha çok iğrendirir. Katil belki de bir çıl-
gınlık ânına teslim olmuştur, pişmanlık hissedebilir, ruhu yeni-
den soylulaşabilir. Fakat muhbir yatakta da, sofrada da, yürür-
ken de, gece de, gündüz de muhbirdir; her ânını aşağılık bir 
insan olarak yaşar. Peki, bir muhbirin aşağılık olması göz önün-
de bulundurulduğunda, bir katil nasıl tanımlanabilir? Peki ya, 
toplum içinde, yasalarımız, geleneklerimiz, âdetlerimiz çerçe-
vesinde ebeveynlerinin ölümünü bekleyen, mallarına göz di-
ken bir sürü insan yok mu? Karıları için kaşmir pazarlığı ya-
parken, bir tiyatronun merdivenlerini tırmanırken, Bouffons’a 
gitmeye çalışırken, bir otomobil almaya niyetlenirken, bir ta-
butun ederini tahmin eder bunlar. Masumiyetleriyle büyüle-
yen aziz varlıklar, akşam olunca çocuk alınlarını, “İyi akşamlar 
baba,” diyerek öpülmeye uzattığı anda öldürür bunlar. Bu İn-
celeme’deki Belvidéro gibi, kapalı kalmasını diledikleri ama 
her sabah gün ışığıyla birlikte yeniden açılan gözler görürler 
her an. İnsanların aklından geçen baba cinayetlerinin sayısını 
yalnızca Tanrı bilir! Yaşlı bir kadından dolayı bin ekü mirasa 
kavuşacak bir insan düşünün; ya da bir köyde, aralarından bir 
dere geçen iki arazide yaşayan, biri en büyük çocuğa tanınan 
haklara ve diğeri ise yasal miras haklarına sahip olan iki erkek 
kardeşin yüzlerine bir maske takarak, insani davranışları ihmal 
etmeseler de, birbirlerinden yürekten nefret edebilecek kadar 

1.XIV.Louis’ninhükümdarlığısırasında,sermayeleriniaralarındasonhayatta
kalankişiyebırakmayadayalıbirpiyangooyunuyaratanLaurentTonti’ninis-
mindentüretilmiştir.(Y.N.)
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yabancı olduğunu hayal edin. Her Avrupa medeniyeti, bir ek-
sen mili gibi veraset üzerine dayandığına göre bu eksen milini 
ortadan kaldırmak çılgınlık olur; fakat çağımızın gurur kaynağı 
makinelerinde olduğu gibi, bu temel düzeni mükemmelleşti-
remez miyiz?

Eğer yazar, her türlü edebi formülü yansıtmaya çalıştığı 
bir eserde, bu eski formülü korumuşsa, bunun nedeni bazı de-
nemeler yapmak ve özellikle de bu yaptığına işaret eden göre-
celi bir uyarı yerleştirmektir. Kullandığı kompozisyonlardan 
her biri yazarın ifade etmeyi gerekli gördüğü az çok yeni dü-
şüncelere dayanır, yazar edebi alana uzun zaman önce girmiş 
ve bazıları zaman içinde sıradanlaşmış bazı formlara ve düşün-
celere öncelik tanıyabilir. Dolayısıyla, adil davranmak isteye-
cek okuyucu, her bir çalışmanın ilk yayımlanma tarihini göz 
ardı etmemelidir. 

Okumak bize tanımadığımız dostlar kazandırır ve her 
okuyucu da nasıl da sıkı dosttur! Hiçbir şeyimizi okumayan 
tanıdığımız dostlarımız da vardır! Yazar, bu eseri DIIS IGNO
TIS’e1 adayarak borcunu ödemeyi umut etmektedir. 

1.(Lat.)Bilmediğimiztanrılar.(Y.N.)
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Don Juan Belvidéro, Ferrara’daki görkemli bir saray-
da, bir kış akşamı, Este ailesinden bir prens adına bir ziya-
fet vermekteydi. O dönemde bir kutlama, yalnızca bir 
senyörün ulaşabileceği krallara layık zenginlikler ya da ik-
tidarın sergilendiği ihtişamlı bir gösteriydi. Kokulu mum
larla aydınlatılmış bir masanın çevresine oturmuş yedi 
neşeli kadın, kırmızı renkli yalancı mermer duvarlar üze-
rinde göze çarpan pahalı Türk halılarıyla karşıtlık oluştu-
ran beyaz mermerden muhteşem başyapıtlar arasında hoş 
sohbetlere dalmıştı. Satenler içinde, ışıltılar saçan altınlar-
la gözlerinden daha parıltılı denemeyecek taşlarla bezen-
miş halde, hepsi güçlü ve aynı güzellikleri gibi çok çeşitli 
tutkularını anlatıyorlardı. Ne kullandıkları sözcükler fark-
lıydı birbirinden ne de düşünceleri; bir eda, bir bakış, bir-
kaç küçük vücut hareketi ya da vurgu sözlerine çapkın, 
sefih, melankolik ya da alaycı anlamlar katıyordu.

Birisinin şöyle der gibi bir hali vardı: “Benim güzel-
liğim ihtiyarların buz tutmuş yüreğini bile ateşe vermeyi 
bilir.” 

Diğeri: “Yastıkların üzerine uzanıp kendimden geç-
miş halde bana tapanların hayalini kurmayı seviyorum,” 
diyordu.

Bu tür âlemlerin acemisi bir üçüncüsü utanıyordu 
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sanki, “Yüreğimin derinliklerinde bir pişmanlık var!” di-
yordu. “Ben Katoliğim ve cehennemden korkarım. Fakat 
sizi o kadar seviyorum ki! Ah! O kadar, o kadar seviyo-
rum ki, ahireti bile feda edebilirim sizin için.” 

Dördüncü, bir kadeh Chio şarabını dikip haykırdı: 
“Yaşasın mutluluk! Her şafakta yeniden doğuyorum san-
ki! Her akşam, geçmişi unutmuş, bir önceki günün sar-
hoşluğunu yaşamaya devam ederek hazlarla, aşkla dolu 
bir yaşamın tadını çıkarıyorum sonuna kadar!” 

Belvidéro’nun yanında oturan kadın ateşli gözlerle 
bakıyordu ona. Sessizdi. “Beni terk etti diye, sevgilimi 
öldürmeye kalkıp insanı arkadan vuran katillere dönüşe-
cek değilim!” Sonra güldü ama öfkeyle kasılan eli muh-
teşem bir biçimde biçimlendirilmiş altın yaldızlı bir şe-
kerliğin kırılmasına neden olacaktı neredeyse.

“Ne zaman grandük olacaksın?” diye sordu altıncısı 
prense dönüp dişlerinin arasından konuşarak. Yüzünde 
insanın sevincini kursağında bırakacak bir ifade, gözle-
rinde haz dolu bir taşkınlık vardı.

“Ya sen? Baban ne zaman ölecek?” dedi yedincisi, 
elindeki buketi baştan çıkarıcı bir hareketle Don Juan’a 
atıp gülerek. Tüm kutsallarla alay etmeye alışmış, ma-
sum bir genç kızdı bu. 

“Ah! Kapatın bu konuyu,” diye bağırdı genç ve yakı-
şıklı Don Juan Belvidéro. “Ebediyete kadar yaşayacak tek 
bir baba var bu dünyada ve talihe bakın ki, o baba da 
benim ki!” 

Ferrara’nın yedi kibar fahişesi, Don Juan’ın arkadaş-
ları ve prensin kendisi aynı anda bir dehşet çığlığı attılar. 
İki yüz yıl sonra ve XV. Louis hükümdarlığında bile, sağ-
duyulu insanlar bu nükteye gülerdi. Fakat belki de orjinin 
henüz başlangıcında olduklarından, ruhlar henüz fazla 
gevşememişti! Mumların ışığına, tutku çığlıklarına, altın 
ve gümüş vazoların görüntüsüne, şaraplardan yükselen 
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kokuya, hayal edilebilecek en baştan çıkarıcı kadınların 
bakışlarına rağmen, yüreklerin derinliklerinde hâlâ, insani 
ve ilahî şeyler için, orjiyi köpüklü bir şarabın son kıpırtı-
larında boğacak kadar mücadele eden bir parça utanç kal-
mıştı belki de! Bununla birlikte çiçekler çoktan solup bu-
ruşmuş, gözler aptal bakmaya başlamıştı; Rabelais’nin 
deyişiyle, sarhoşluk sandaletlere kadar yayılıyordu. O ses-
sizlik ânında, bir kapı açıldı ve Balthazar’ın şölenindeki 
gibi, Tanrı ak saçlı, çatık kaşlı, titrek yürüyüşlü, ihtiyar bir 
ulağın çizgilerinde ortaya çıktı. Uşak girdi içeri hüzünlü 
bir edayla; taçları, yaldızlı kupaları, meyve piramitlerini, 
şölenin ışıltısını, şaşkın yüzlerin koyu kırmızısını ve ka-
dınların bembeyaz kolları altında ezilen yastıkların renk-
lerini bir bakışla soldurdu ve nihayet, derinlerden gelen 
bir sesle şu kasvetli sözcükleri ederek, bu çılgınlığın üze-
rine bir yas tülü örttü: “Mösyö, babanız ölüyor.” 

Don Juan konuklarına, “affedersiniz, böyle bir şey 
her gün olmaz” olarak tercüme edilebilecek bir hareket 
yaparak ayağa kalktı. Bir babanın ölümünün, yaşamın 
ihtişamının ortasında, bir orjinin çılgın düşünceleri için-
de duran genç insanları şaşırtması doğal değil mi zaten? 
Ölümün kaprisleri, bir kibar fahişenin küçümsemeleri 
kadar beklenmediktir; ama daha sadıktır çünkü kimseyi 
aldatmamıştır hiçbir zaman. 

Don Juan salonun kapısını kapatıp da, karanlık ol-
duğu kadar da soğuk bir galeri boyunca yürüdüğünde, 
teatral bir havaya bürünmeye çabaladı; çünkü bir oğul 
olarak rolüne bürünmüş, peçetesiyle birlikte neşesini de 
kaldırıp atmıştı. Gece karanlıktı. Delikanlıyı ölüm odası-
na doğru götüren uşağın sessizliği, efendisinin yolunu 
pek de iyi aydınlatamıyordu; öyle ki, ÖLÜM, soğuğun, 
sessizliğin, karanlığın da yardımıyla, belki sarhoşluğun 
yarattığı bir tepkiyle bu müsrif adamın ruhunda bazı dü-
şünceler sızdırabildi, Don Juan hayatını sorguladı ve 
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kendisine açılan bir davaya giden mahkeme yolundaki 
bir adam gibi kara kara düşüncelere daldı. 

Don Juan’ın babası Bartholoméo Belvidéro, hayatı-
nın büyük bir kısmını ticari faaliyetlerle geçirmiş doksan-
lık bir ihtiyardı. Doğu ülkelerinde sık sık tılsımlarla karşı-
laşmış, söylediğine göre, artık hiç önemsemediği altın ve 
elmastan çok daha değerli zenginlikler ve bilgiler edin-
mişti. “Bir dişi bir yakuta tercih ederim ve tabii iktidarı 
bilgiye,” diye haykırırdı bazen gülümseyerek. Bu görmüş 
geçirmiş ihtiyar, Don Juan’ın ona gençlik safsataları anla-
tışını dinlemeyi seviyor ve alaycı bir ses tonuyla, altın de-
ğerinde nasihatler veriyordu ona: “Sevgili çocuğum, yal-
nızca seni eğlendiren budalalıklar yap.” Bir delikanlıyı iz-
lemekten zevk alan yegâne ihtiyar oydu, baba sevgisi, bu 
parlak yaşamı hayranlık içinde izlerken kendi güçsüzlüğü-
nü unutmasını sağlıyordu. Belvidéro, altmış yaşındayken, 
huzur ve güzellik timsali bir meleğe tutulmuştu. İşte Don 
Juan da bu geç bulunmuş, geçici aşkın tek meyvesiydi. 
İhtiyar adam, on beş yıldan beri, sevgili Juana’sının kaybı-
nın acısını yaşıyordu. Çok sayıdaki hizmetkârıyla oğlu, 
ihtiyarın tuhaf alışkanlıklarını bu acısına bağlıyordu. 
Bartholoméo, sarayının en kullanışsız kanadına çekilmişti 
ve buradan çok nadir çıkıyordu, bizzat Don Juan bile izin 
almadan babasının dairesine giremiyordu. Bu gönüllü ke-
şiş, sarayda ya da Ferrara sokaklarında dolaşırken, her za-
man kaybettiği bir şeyi arar gibi görünüyordu; tamamen 
hayallere dalmış halde, kararsız, savaştaki bir adam gibi 
kafası bir düşünceye ya da bir anıya dalmış olarak yürü-
yordu. Delikanlı ihtişamlı davetler verir, saray neşeli ses-
lerle çınlar, avluda atlar yerinde duramaz, uşaklar döşeme 
taşlarının üzerinde zar atıp kavga ederken, Bartholoméo 
günde yedi dirhem ekmek yer ve su içerdi. Bir parça ta-
vuk eti isterse, bu onu sadık dostu siyah kanişe vermek 
için olurdu. Gürültüden şikâyet etmezdi. Hastalığı sıra-
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sında bile, boru sesi ya da köpeklerin ulumaları uykusun-
dan sıçramasına neden olunca yalnızca, “Ah! Don Juan 
dönüyor olmalı!” demekle yetiniyordu. Dünya üzerinde 
ondan daha yumuşak, daha anlayışlı bir baba olamazdı; 
genç Belvidéro ona fazla saygı gösterilerine girişmeden 
davranmaya alıştığından, şımarık çocuklarda rastlanan 
tüm kusurlara sahipti; Bartholoméo’yla, kaprisli bir kibar 
fahişenin yaşlı âşığıyla yaşadığı gibi had bilmezliğini bir 
gülümsemeyle affettirerek, neşeli halini pazarlayarak ve 
sevilmeye izin vererek yaşıyordu. Don Juan gençlik yılla-
rını baştan sona aklından geçirdiğinde, babasının iyiliğin-
de bir kusur bulmanın güç olduğunu fark etti. Galeriden 
geçtiği sırada, yüreğinin derinliklerinde bir pişmanlık doğ-
duğunu duyarak, Belvidéro’yu bu kadar uzun yaşadığı 
için affetmeye yakın olduğunu hissetti. Kimsenin fark 
edemeyeceği bir yolla bir milyon edinme fırsatı bulan bir 
hırsızın aniden dürüst bir adama dönüşmesi gibi, babasına 
karşı saygı ve sevgi hissediyordu yeniden. Delikanlı, baba-
sının dairesinin yüksek tavanlı, soğuk salonlarını çabucak 
aştı. Nemli bir havanın etkilerini hissettikten, eski halılar-
dan ve tozla kaplı dolaplardan yükselen kekremsi kokuyu, 
yoğun havayı soluduktan sonra, ihtiyarın antik odasında, 
mide bulandırıcı bir yatağın önünde, neredeyse sönmüş 
bir şöminenin yanında buldu kendini. Gotik tarzda bir 
masanın üzerine yerleştirilmiş bir lamba, yatağın üzerine 
eşit olmayan aralıklarla ışık huzmeleri yayıyor ve böylece, 
ihtiyarın yüzünün farklı farklı görünümlerle ortaya çık-
masına neden oluyordu. Soğuk iyi kapanmayan pencere-
lerden vızıldayarak içeri giriyordu ve kar, pencereleri dö-
verken boğuk bir gürültü yaratıyordu. Bu sahne Don 
Juan’ın içinden çıkıp geldiği sahneyle öylesine çarpıcı bir 
karşıtlık oluşturuyordu ki, ürpermeden edemedi. Sonra, 
yatağa yaklaştığında, bir rüzgâr esintisiyle sürüklenen ol-
dukça şiddetli bir ışık kasırgası babasının başını aydınlattı: 



20



21


