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Sabahın yedi buçuğunda Yvette elinde akşamdan 
ütülediği çamaşırlarla bahçe yolundan eve doğru geli-
yordu. Ayağından çıkmaması için parmaklarını büzdüğü 
kayışı kopmuş terliğin boğuk şıpıdıklarıyla, tekerlek izle-
rinden eğri büğrü olmuş taşlı zeminde dengesizce yürü-
yordu. Yolun iki yanını tutmuş servilerin altındaki duva-
rın üstünden, bahçede dikilen doktoru fark etti.

Doktor, mavi ropdöşambrı ve kireçtaşı dağın arka-
sından eylül güneşinin yükselmesine daha çok olmasına 
rağmen şimdiden taktığı güneş gözlüğüyle sol eline hor-
tumu almış, ayağının altındaki mıcırda vızır vızır işleyen 
karınca hattını yoğun bir su atışına tutuyordu. Kullandı-
ğı yöntem gayet etkiliydi: Sağ kalanların ıslak taşlarda 
güçbela toparlanması ve kendilerine gelmesine bir süre 
için müsaade ediyor, sonra çağıltılı suyu tekrar başların-
dan aşağı salıveriyordu. Boşta kalan eliyle purosunu ağ-
zından alınca, duman alnının çıkıntılarını örten kır düş-
müş kahverengi dalgaların arasından yukarıya süzüldü. 
Ardından doktor, başparmağıyla hortumun ağzını sıktı 
ve tüm dikkatini öldürmeye verdiği bir karıncayı iyice 
hırpalamak için tazyikli suyu ona yöneltti.

Yvette’in önünde sadece incir ağacı kalmıştı; onu da 
geçti mi Dr. Melrose’a sezdirmeden evin içine süzülebi-

1
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lirdi. Gelgelelim doktor, tam Yvette ağacı siper aldığını 
sandığı bir anda, başını kaldırmadan ona seslenmeyi huy 
edinmişti. Dün onu, kolları bitap düşene kadar lafa tut-
muş, ama çamaşırları elinden kaçırmasına sebep olacak 
kadar da sözü uzatmamıştı. Böyle şeylerin hesabını ince-
likle yapardı Dr. Melrose. Provence yöresinin yerlisi diye 
gösterdiği abartılı bir saygıyla, mistral rüzgârları hakkın-
daki fikrini sorarak başlamıştı. Sıra oğlunun tersanedeki 
işiyle alakadar olacak nezaketi göstermeye geldiğinde acı, 
Yvette’in kollarından omzuna ulaşmış ve oradan boynu-
na doğru şiddetli akınlara başlamıştı. Doktor, kocasının 
sırt ağrılarını ve bunun hasat zamanı traktör kullanması-
na engel olup olmayacağını sorduğunda kadının artık ca-
nına tak etti, isyan etmeye kararlıydı. Neyse ki doktor 
bugün meraklı sabah sohbetlerini başlatan, “Bonjour, chère 
Yvette,”1 nidasıyla seslenmemişti de, kadın incirin alçak 
dalları altından başını eğerek eve oyalanmadan girebildi.

Melrose’ların eski çiftlik evi olarak andıkları, Yvet-
te’inse malikâne dediği konut eğimli bir arazide kurulu 
olduğundan bahçe yolu üçüncü katla aynı hizadaydı. 
Dışarıdan geniş bir merdivenle misafir odasının önünde-
ki terasa inilebiliyordu.

Evin öbür yanındaki merdiven de çöp kutularını 
gözden uzak tutmaya yarayan eski bir şapele iniyordu. 
Kışları sıra sıra birikintiler boyunca yamaçtan aşağı su 
şırıldasa bile incirin yanındaki ark yılın bu zamanı, düş-
tükleri yerde leke bırakan ezilmiş, parçalanmış meyve-
lerle tıkalı ve sessiz olurdu.

Yvette yüksek tavanlı karanlık odaya girip çamaşır-
ları bıraktı. Işığı yakıp havluları çarşaflardan, çarşafları 
masa örtülerinden ayırdı. On kadar yüksek dolap düz-

1.(Fr.)Günaydın,sevgiliYvette.(Ç.N.)
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günce katlanmış ve artık hiçbiri kullanılmayan yatak ör-
tüleriyle tepeleme doluydu. Yvette bazen bu dolapları 
açar, korunan koleksiyonu hayranlıkla izlerdi. Masa ör-
tülerinin bir kısmına, ancak belli bir açıyla tutulunca 
kendini gösteren defne dalı ve üzüm salkımı desenleri 
işlenmişti. Pürüzsüz beyaz kumaşa nakşedilmiş monog-
ramlarda, peçetelerin köşelerindeki “V” harfini çeviren 
taç biçimli halkada parmaklarını gezdirirdi. En sevdiği, 
yabancı kelimeli şeritlere tek boynuzlu at deseni işlen-
miş olan çok eski örtülerdi, ama onlar da hiçbir zaman 
kullanılmıyor ve Mrs. Melrose her seferinde ısrarla, kapı-
nın yanındaki küçük dolaba konan zavallı sade keten ör-
tüleri çıkarttırıyordu.

Eleanor Melrose mutfakla bahçe yolu arasındaki al-
çak basamakları hızla çıktı. Yavaş gitse yalpalayıp yarı yol-
da kalabilir ve merdivenin yan tarafındaki alçak duvara 
çökmek zorunda kalabilirdi. Sigaranın zaten azdırdığı 
aman vermeyen hastalığa yiyerek kafa tutacak hali yoktu. 
Kustuktan sonra dişlerini fırçalamasına rağmen ağzındaki 
safra tadından kurtulamamıştı. Üstelik tamamen yok et-
meyi hiçbir zaman beceremediği içindeki iyimserlik da-
marından olacak, kusmadan önce de fırçalamıştı dişlerini. 
Eylül başından beri sabahlar serinlemeye başlamıştı ve 
sonbaharın kokusu havaya şimdiden sinmişti bile, ama ne 
gam; alnını kat kat pudrayla kaplayan Eleanor yine terle-
meye devam ediyordu. Her adımda, açık tenli ayaklarına 
geçirdiği beyaz bez ayakkabılara gözlüğünün kalın koyu 
camlarından baka baka ve ham ipekten koyu pembe pan-
tolonu acı biber gibi bacaklarına yapışa yapışa, ellerini 
dizlerine yaslayıp kendini ileri atıyordu.

Bir kadehteki buzun üstüne dökülen votkayı; buğu-
lu buz küplerinin berraklaştıktan sonra, kendinden emin 
bir osteopati uzmanının elleri altındaki bir omurga gibi 
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kütürdeyip çatlaması gibi hayal ediyordu. Birbirine ya-
pışan buz parçalarının ne yapacağını bilemez halde sü-
zülüp tıkırdamasını, buğusunu kadehe vermesini; votka-
nın ağızdaki soğukluğunu ve kayganlığını.

Bahçe yolu merdivenin soluna doğru dik bir rampa-
ya vurduktan sonra, vişneçürüğü rengi Buick marka ara-
banın bir fıstıkçamının altında park halinde olduğu daire 
biçimli bir düzlüğe ulaşıyordu. Taraçalı bağ ve zeytinlik-
lerin arasında ak yanaklı lastikleriyle duran aracın bu hali 
ne kadar gülünç görünse de, Eleanor yaban ellerde onun-
la teselli buluyor ve şimdi de soyguna uğramış bir turist 
gibi ona doğru telaşla yürüyordu.

Buick’in kaputuna yarı saydam reçine kürecikleri 
saçılmıştı. Ön camın dibine, içine kuru bir iğne yaprağı-
nın hapsolduğu bir reçine parçası yapışmıştı. Eleanor 
onu oradan alacak oldu, ama reçineyi cama daha da bu-
laştırdı ve eli yapış yapış oldu. Arabaya bir an önce bin-
meyi ne kadar istese de reçineyi oradan kazıma saplantı-
sıyla tırnaklarını kararttı. Eleanor, David hiç kullanmadı-
ğı, hatta binmeye bile yeltenmediği için Buick’ini bu 
kadar seviyordu. Ev de arazi de onun olmasına, hizmetçi 
ve içkilerin parasını o ödemesine rağmen gerçekten sa-
hip olduğunu hissettiği tek şey o arabaydı.

On iki yıl önce David’le ilk tanıştığında onun görü-
nüşüne vurulmuştu. Soğuk bir İngiliz oturma odasından 
kendi arazilerine bakarken erkeklerin takınmaya hak ka-
zandıklarını düşündükleri ifade, beş yüzyıllık süreçte iyi-
ce kökleşmiş ve David’in yüzünde kusursuz bir inceliğe 
kavuşmuştu. Eleanor uzun bir süreyle aynı yerde hiçbir 
şey yapmadan durmanın İngiliz düşüncesinde niçin bu 
kadar seçkin bir tavır olduğunu hiçbir zaman anlayama-
mış olsa da, David bunun gerçekten bir imtiyaz kazandır-
dığı konusunda onun bütün şüphelerini gidermişti. Üste-
lik kocası bir fahişe aracılığıyla Kral II. Charles’ın soyun-
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dan geliyordu. Bunu ilk duyduğunda, “Yerinde olsam bu
nu kimseye söylemezdim,” diye şaka yapmıştı Eleanor. 
Fakat David değil gülümsemek, Eleanor’un giderek tiksi-
nir hale geldiği bir jest olarak yüzünü yan çevirmiş, ezici 
bir söz söylememekle büyük bir lütuf gösterdiğini ima 
eden bir bakışla alt dudağını ileri doğru uzatmıştı.

Vaktiyle onun doktor olabilmek için neler yaptığına 
hayrandı Eleanor. David bu niyetini babasına açtığında, 
General Melrose derhal yıllık iradını kesmiş ve onun pa-
rasıyla sülün yetiştirmeye başlamıştı. Centilmenler insan 
ve hayvan vururdu; onların yarasına bakmak orta sınıf 
doktor müsveddelerinin harcıydı. Böyle düşünen general, 
sözünün eri olmak bakımından dilediğince vurabiliyordu 
da. Oğluna soğuk davranmak ona zor gelmemişti. Nite-
kim onunla ilk kez, David, Eton’dan1 ayrıldığında alaka-
dar olmuş ve ona ne yapmak istediğini sormuştu. Müzik 
bestelemek istediğini itiraf edemeyen David, “Maalesef 
bilmiyorum, efendim,” demişti. Gerçi oğlunun piyano ba-
şında aylaklık ettiği gözünden kaçmamıştı generalin ve 
isabetli olarak, askerliği meslek edinirse bu kadınsı uğraş-
tan kurtulacağına kanaat getirdi. “İyisi mi orduya katıl,” 
dedi ve kendisine pek de yakışmayan bir samimiyetle oğ-
luna puro tuttu.

Oysa Eleanor’un gözünde David, hafta sonu için 
veya bir eğlence çıkar diye etrafta dolaşan, kendilerine 
bile ait olmayan ve –aslında onlar da öyle yaşamadıkları 
halde– dedelerinin yaşam biçimlerinden alınma anılarla 
geçinen özenti İngilizlerin küçük camiasından ve uzak 
kuzenlerden ne kadar farklıydı. Tanıştıklarında, onun 
ken disini anlayan ilk insan olduğunu düşünmüştü. Bu-
gün ise anlaşılmak için yüzünü döneceği son insan David 
olurdu. Ondaki bu değişime bir açıklama getirmek hiç de 

1.EtonCollege:İngiltere’nineneskiveseçkinözelokullarındanbiri.(Ç.N.)
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kolay değildi ve Eleanor, David’in hak ettiğini düşündü-
ğü fantezilerini gerçekleştirmek için onun parasına ta-
mah ettiği düşüncesine teslim olmamaya çalışıyordu. 
Belki de tam tersine, para onu bozmuştu. David evlen-
dikten kısa süre sonra tıp mesleğini bırakmıştı. Başlarda, 
Eleanor’un parasının bir bölümüyle alkolikler için bir 
yurt açmaktan konuşmuşlardı. Bir bakıma bunu başar-
mışlardı da.

David’le karşılaşma ihtimalini düşünen Eleanor’u 
tekrar bir telaş aldı. Camdaki çam reçinesinden kendini 
güçlükle ayırıp oflaya puflaya arabaya bindi, koca Buick’le 
merdivenin yanından geçti ve ancak yokuşun yarısını in-
diğinde tozlu yolda durdu. Anne’le havalimanına erken 
gidebilmek için Victor Eisen’lere uğrayacaktı, ama önce 
kendine bir çekidüzen vermesi gerekiyordu. Sürücü kol-
tuğunun altındaki katlı minderin içinde yarım şişe Bisquit 
brendisi saklıydı. Çantasının içinde onu tetikte tutmak 
için sarı, tetikliğin getirdiği korku ve telaşı gidermek için 
de beyaz haplar vardı. Önünde uzun bir yol olduğundan 
iki yerine dört sarı hap, ardından, çifte doz onu huzursuz 
etmesin diye de iki beyaz hap aldı ve onları mideye indir-
mek için brendinin yarısını bitirdi. Önce şiddetle ürperdi, 
ama sonra, alkolün daha kanına bile karışmadan önceki 
keskin uyarıcılığı içine hazla, ılık ılık yayıldı.

Diken üstünde oturduğu koltuğuna rahatça ancak 
gömülebilen Eleanor o gün ilk kez kendini aynada tanı-
yabildi. Tehlikeli bir yolculuktan sonra yatağına dönen 
bir uyurgezer gibi kalıbına yerleşti. Yalıtımlı camların 
ardındaki sessizlikte, asmaların içinden siyah beyaz sak-
sağanların fırlamasını, sert rüzgârların iki gündür temiz-
lediği gökyüzünün aydınlığına karşı duran çam ağaçları-
nın iğne yapraklarını izledi. Motoru tekrar çalıştırıp yu-
muşak direksiyon hareketleriyle dik ve dar yolda ilerledi.

Karıncaları boğmaktan sıkılan David Melrose bahçe 



17

sulamayı bıraktı. O eğlence hedefine ulaşır ulaşmaz içi 
umutsuzlukla doluyordu. Başka teraslarda başka yuvalar 
hep oluyordu. Karıncalara “teyze” diyordu David; anne-
sinin kurumlu kız kardeşlerini, çocukken piyanodaki hü-
nerini gösterdiği o kendini beğenmiş, bencil kadınları 
düşününce cinai uğraşından daha bir zevk alıyordu.1

Eleanor’un ne kadar sıkıcı biri olup çıktığını düşüne-
rek hortumu mıcır yola bıraktı. Karısı uzun süredir deh-
şet duygusuyla kaskatıydı. Acıdığı zaten bilinen bir hasta-
nın şişmiş karaciğerini elle muayene etmek gibiydi bu. 
Çoğu zaman ancak telkin yoluyla gevşeyebiliyordu kadın.

David on iki yıl önce bir akşam onu dairesine, yeme-
ğe davet etmişti. Eleanor o günlerde ne kadar güven do-
luydu! Daha önce birlikte yattıkları halde ona hâlâ utan-
gaç yaklaşıyordu. Üstünde iri siyah puanlı, biçimsiz sayı-
labilecek beyaz bir elbise vardı. Yirmi sekiz yaşındaydı, 
ama uzun düz sarı saçlarının sade kesimi onu daha genç 
gösteriyordu. Şaşkın ve rengi atmış hali David’in hoşuna 
gitse de onu asıl tahrik eden, huzursuzluğuydu; anlamlı 
bir şeye atılmanın özlemini çeken, ama onun ne olduğu-
nu bir türlü bulamayan bir kadının sessiz öfkesiydi.

David o akşam Fas usulü bademli güvercin dolması 
pişirmişti. Yemeği Eleanor’a safranlı pilavdan bir yatağın 
üstünde servis etmiş, ama hemen ardından tabağı geri 
çekmişti. “Senden bir şey istesem yapar mısın?” diye sor-
muştu.

“Elbette,” demişti Eleanor. “Nedir?”
David tabağı Eleanor’un oturduğu sandalyenin ar-

kasında, yere koymuş ve, “Yemeğini çatal bıçak olmadan, 
ellerini kullanmadan, doğruca tabaktan yer misin?” diye 
sormuştu.

1.İngilizcedekarınca:ant,teyze:aunt.(Ç.N.)
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“Köpek gibi mi yani?”
“Köpek rolü yapan bir kız gibi,” demişti David.
“İyi de niçin?”
“Ben istediğim için.”
Aldığı risk David’in hoşuna gidiyordu. Eleanor ol-

maz deyip gidebilirdi. Fakat kalırsa ve isteneni yaparsa 
David onu ele geçirecekti. İşin tuhafı, gülmek ikisinin de 
aklına gelmemişti.

Böylesine saçma bir teslimiyet Eleanor için fazlasıy-
la baştan çıkarıcıydı. Sofra adabı, vakar, gurur gibi inan-
mak istemediği şeyleri inanmak istediği bir şey uğruna, 
özverinin ruhu uğruna feda edecekti. Hareketin anlam-
sızlığı ve kimseye bir faydasının olmayışı o an ona çok 
masumca gelmişti. Havı dökülmüş İran halısına dizleri-
nin üstünde çöktü, ellerini tabağın iki yanına koydu. 
Dirseklerini biraz yana doğru açarak başını aşağı verdi ve 
güvercinin bir parçasını dişlerinin arasına aldı. Kuyruk-
sokumuna doğru belindeki gerilimi hissedebiliyordu.

Ellerini bacaklarına yaslayarak dizlerinin üstünde 
oturdu ve sessizce çiğnemeye başladı. Güvercinin tadı 
tuhaftı. Gözlerini biraz kaldırınca David’in ayakkabıları-
nı gördü; biri yerde ona doğru bakıyor, öbürü havada 
sallanıyordu. Eleanor dizlerin hizasından yukarı bakma-
dı, yine eğildi ve bu sefer daha iştahla, dudaklarıyla ba-
dem yakalamak için pilav yığınının içinde aranarak ve eti 
kemikten ayırmak için başını hafifçe sallayarak yedi. So-
nunda gözlerini David’e kaldırdığında bir yanağı sosla 
parlıyordu ve ağzının kenarıyla burnuna sarı pirinç tane-
leri yapışmıştı. Yüzünde şaşkınlıktan eser kalmamıştı.

İstediğini yaptığı için David ona kısa bir süreliğine 
büyük hayranlık duydu. Ayağını uzatıp ayakkabısının bir 
yanını usulca Eleanor’un yanağında gezdirdi. Kızın duy-
duğu güven onu tam anlamıyla büyülemişti; ama artık 
amacına ulaştığı –Eleanor ona kayıtsız şartsız itaat ede-
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bileceğini gösterdiği– için David o duyguyla ne yapaca-
ğını da bilemiyordu.

Ertesi gün Nicholas Pratt’a olanları anlattı. Sekrete-
rine meşgul olduğunu söyletip, ateşli çocuklardan ve ak-
şamdan kalmalığın baş ağrısını migren diye yutturmaya 
çalışan kadınlardan uzakta, kulüpte oturup içtiği günler-
den biriydi. Önemli adamların geçişinden sonra bir dal-
galanmanın daima havada asılı kaldığı sabah salonunun 
mavi ve altın yaldızlı tavanı altında içmekten hoşlanırdı 
David. Duygusuz, sefih ve kuşkulu üyelerin böyle bir 
iktidar atmosferinden, bir limandan büyük bir yat ayrı-
lırken aynı sularda demirli küçük takaların bir yukarı bir 
aşağı salınması gibi koltukları kabarırdı.

Hınzırlıkla iğrenme arasında kararsız kalan Nicholas, 
“Bunu ona ne zaman yaptırdın?” diye sordu.

David, “Sohbeti sence de çok sınırlı değil mi?” diye 
karşılık verdi.

Nicholas bir şey demedi. Eleanor’un yemeye zor-
lanması gibi o da şimdi suç ortaklığına mecbur ediliyor-
du sanki.

“Yerdeyken sohbeti daha iyi miydi bari?” diye sordu.
“Ben büyücü değilim,” dedi David. “Onu eğlendire-

medim, ama en azından susturabildim. Yine zengin ol-
manın dertlerinden konuşacağız diye ödüm kopuyordu. 
Ben onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum, o da başka 
bir şey bilmiyor.”

Nicholas kıkırdayınca David de sırıttı. Kabiliyetleri-
ni böyle ziyan etmesi neye yorulursa yorulsun, diye dü-
şünüyordu Nicholas, gülümsemeyi hiçbir zaman becere-
memişti arkadaşı. Oysa yüzü şaşırtıcı derecede yakışıklıy-
dı. Tek kusuru, kusursuzluğuydu; David’in yüzü insan 
suratının kalıbıydı sanki ve o kalıp, sahibinin yaşantısına 
ait izler hatlardaki mükemmelliği eksiltemezmiş gibi, hiç 
doldurulmadığı yollu bir izlenim bırakıyordu. Onu ya-
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kından tanıyanlar ne kadar bozulma emaresi arasalar bile 
David’in maskesi yıllar geçtikçe daha da asilleşiyordu. 
Gözlük camlarının karanlığından seçilmeyen, başını ola-
bildiğince sabit tuttuğu halde fıldır fıldır bakınan gözleri 
insanların zaaflarını ölçüp biçerdi. Doktor olarak en şa-
şırtıcı hüneri, teşhis kabiliyetiydi ve o kabiliyeti bir kere 
sergiledi mi hastalarına olan ilgisini, kafasını kurcalayan 
bir musibet olmadıkça, yitirirdi. Karanlık camlı gözlüğü 
olmayınca kayıtsız bir ifade takınır, ama o kayıtsızlık biri-
nin bir açığını fark edene kadar sürerdi. O zaman gözle-
rindeki bakış, kasların gerilmesi gibi katılaşırdı.

Merdivenin başına gelince durdu David. Sönmüş 
purosunu duvarın üstünden, aşağıdaki asmalara doğru 
fırlattı. Evin güney cephesini kaplayan karşıdaki sarma-
şık şimdiden kızarmaya başlamıştı. Bu rengi beğeniyor-
du. İşkencecisinin yüzüne tüküren biri gibi, zevale kafa 
tutan bir hareketti bu onun için. Eleanor’un o gülünç 
arabasıyla alelacele gidişini görmüştü. Yvette’in dikkat 
çekmeden eve hırsızlama girmeye çalışmasını bile fark 
etmişti. Onları suçlayabilir miydi?

Araya ilgi gösterileri koymadıkça ve yıkıcı tabiatın-
dan dolayı arada bir süslü püslü özürler dilemedikçe 
Eleanor’a gaddarlık yapmaktan zevk almıyordu David; 
fa kat artık böyle çeşitlemeler yapmayı da bırakmıştı, çün
kü karısından duyduğu hayal kırıklığı sınır tanımaz bir 
boyuta ulaşmıştı. İçindeki ifadesizlik düğümünü çözmesi 
için Eleanor’un ona yardım edemeyeceğini biliyordu. Üs-
telik o düğümün, aldığı her nefesi gölgeleyen bir boğuk-
luğun vaadi gibi, giderek pekiştiğini de hissedebiliyordu.

Saçma; ama bütün yaz boyu, Atina Havalimanı’nda 
gördüğü sağır bir kötürümün anısına takılmıştı. Bekleyen 
yolcuların kucağına basılı kartlar bırakarak küçük torba-
larda antepfıstığı satmaya çalışan adam kendini var gü-
cüyle öne doğru atarken, çığırından çıkmışçasına ayakla
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