


Aldous Huxley, 1894’te İngiltere’de doğ du. Yir mi li yaş la rı nın ba şın da 
şi ir ve öy kü ler yaz ma ya baş la ma sı na kar şın, edebiyat dün ya sın da ilk ta
nı nı şı Krom Sarısı (1921) ad lı ro ma nıy la ol du. Bu nu iz le yen ro man la rı 
An tic Hay (1923), Tho se Bar ren Le aves (1925) ve Ses Sese Karşı (1925), 
Hux ley’nin çağ daş top lu mun ku sur la rı nı ze ki ce ol du ğu ka dar, acı ma sız
ca yar gı la dı ğı bi rer da hi ya ne taş la ma dır. En bi li nen ese ri olan Ce sur Ye ni 
Dün ya’nın (1932) da ara la rın da bu lun du ğu bir çok ro ma nın da ya za rın, 
İkin ci Dün ya Sa va şı ön ce sin de teh li ke li bir şe kil de kont rol den çık mak ta 
ol du ğu nu his set ti ği top lu mun kar ma şa sı na gös ter di ği dü şün sel tep ki ler 
ko lay lık la his sedilebilir. Romanları dışında Kadim Felsefe gibi düşünsel 
eserleriyle de tanınan Huxley 1963’te Amerika’da öldü.
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Bir ide ali ku rar ken her şe yi is te ye bi li riz,
ama im kân sız olan dan sa kın ma mız ge re kir.

– Aris to te les
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“Dik kat,” di ye ba ğır dı bir ses, san ki bir obua an sı zın di le 
gel miş ti. “Dik kat,” di ye yi ne le di ay nı yük sek, geni zden, 
tek dü ze ses. “Dik kat.”

Ölü yap rak la rın üs tün de bir ce set gi bi ya tan, saç la rı ke
çe leş miş, yü zü kir pas için de ve be re li, giy si le ri par tal, ça
mur lu adam, Will Far naby, ir ki le rek uyan dı. Molly onu ça
ğı rı yor du. Kalk ma lı. Gi yin me li. Da ire ye geç kal ma ma lı.

“Sa ğol sev gi lim,” di ye rek doğ rul du. Sağ di zi ne şid det li 
bir san cı sap lan dı. Sır tı, kol la rı, şa kak la rı da sız lı yor du.

“Dik kat,” di ye ıs rar la yi ne le di ay nı ses. Will dir se ği ne 
da ya na rak çev re si ne bir göz at tı ve şaş kın lık la Lond ra’da
ki oda sı nın gri du var kâ ğı dı ve sa rı per de le ri ye ri ne ağaç
lar ara sın da bir açık lı ğı, bir or man sa ba hı nın uzun göl ge li, 
eğim li ışık la rı nı gör dü.

“Dik kat.”
Ne den “Dik kat,” di yor bu ses?
“Dik kat. Dik kat,” di ye di re ti yor du ses. Ne ga rip, ne ka

dar an lam sız!
“Molly?” di ye ses len di. “Molly?”
Bu ad bel le ği nin ka pı la rı nı açı ver di. İçi ne iş le miş o bil

dik suç lu luk duy gu suy la, bir den bi re bur nu na for mal ko
ku su ça lın dı, önü sı ra ye şil ko ri dor da iler le yen ufak te
fek, can lı hem şi re yi gör dü, ko la lı giy si le ri nin hı şır tı sı nı 
duy du. Hem şi re, “Nu ma ra el li beş,” de di. Dur du ve be yaz 
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bir ka pı aç tı. Will içe ri gir di ve kar şı sın da, yük sek, be yaz 
ya tak ta Molly’yi gör dü. Yü zü nün ya rı sı nı ör ten sar gı lar la, 
açık ma ğa ram sı ağ zıy la Molly’yi. “Molly,” di ye ses len miş ti, 
“Molly...” Se si bo ğa zın da dü ğüm dü ğüm, ağ la mış, yal var
mış tı, “Sev gi lim!” Ya nıt yok. Yal nız ca ka dı nın açık ağ zın dan 
çı kan ke sik, hı rıl tı lı so luk la rın gü rül tü sü. “Sev gi lim, sev gi
lim...” Der ken, bir den av cun da ki el bir an can lan mış, son ra 
ge ne du rul muş tu.

“Be nim,” de di, “ben, Will.”
Par mak lar bir kez da ha kı mıl dan dı. Ya vaş ça, bü yük bir 

ça bay la, eli nin üs tü ne ka pan dı lar, par mak la rı nı bir an sı kıp 
can sız laş tı lar.

“Dik kat,” di ye ba ğır dı duy gu suz ses. “Dik kat.”
Ken di ni kan dır mak is ter ce si ne, yal nız ca bir ka zay dı, di

ye dü şün dü. Yol ıs lak tı, ara ba be yaz çiz gi nin öte si ne ka yı
ver di. Her an olan ka za lar dan. Ga ze te ler ben zer olay lar la 
do lu. O da dü zi ney le ben zer ola yı ga ze te ye ilet me miş miy
di? “An ne ve üç ço cu ğu çar pış ma so nu cu öl dü ler.” As lın da 
bun la rın tü mü ko nu dı şıy dı. Asıl olan, Molly, her şey so na 
er di mi, di ye sor du ğun da, evet de miş ol ma sıy dı; asıl olan, 
ara la rın da ki o son utanç ve ri ci tar tış ma dan ka ça rak yağ mu
ra da lan Molly’nin bir sa at ka dar son ra am bu lans ta can çe
ki şi yor ol ma sıy dı.

Molly gi der ken Will onun ar dın dan bak ma mış, ba ka
ma mış tı. O acı için de ki sol gun yü zü bir kez da ha gör me ye 
da ya nama ya cak tı. İş te, ye rin den kalk mış, ya vaş ça oda yı aşı
yor, ya vaş ça ya şa mın dan çı kıp gi di yor du. Onu ge ri ça ğır ma
sı, özür di le me si, hâ lâ sev di ği ni söy le me si ge rek mez miy di? 
Ama onu hiç sev miş miy di?

Obua, bel ki yü zün cü kez dik kat et me si ni bu yur du.
Evet, onu ger çek ten sev miş miy di?
Ka pı nın eşi ğin de dö ne rek, “El ve da Will,” di ye fı sıl da yı

şı nı anım sa dı. Yü re ği nin de rin lik le rin den ge len bir fı sıl tıy la, 
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“Se ni hâ lâ se vi yo rum, Will, tüm olan la ra kar şın,” di yen de 
o ol muş tu.

Bir an son ra da ire nin ka pı sı ar dın dan ses siz ce ka pan mış
tı. Ki li din ma den si tı kır tı sı... Ve git miş ti.

Will ye rin den fır la mış, ko şup ka pı yı aça rak mer di ven
ler de uzak la şan ayak ses le ri ni din le miş ti. Ta nı dık ko ku su, 
sabahın ilk saatlerindeki bir ha ya let gi bi, bel li be lir siz ha
va ya sin miş ti. Ka pı yı ka pat tı, grisa rı oda sı na gi de rek pen
cereden dı şa rı bak tı. Bir sü re son ra, Molly’nin kaldırımın 
karşısına ge çe rek ara ba sı na bin di ği ni gör dü. Marş mo to ru 
bir iki kez gı cır da dı, ar dın dan mo to run ho mur tu su... Pen
ce re yi aç sa mı? “Dur Molly, dur,” di ye ba ğır dı dü şün de. 
Ama cam ka pa lı kal dı. Ara ba ha re ket ede rek kö şe yi dön dü, 
so kak bo şal dı. Ar tık çok geç. Tan rı’ya şü kür, çok geç! de di 
ka ba, alay cı bir ses. Evet, Tan rı’ya şü kür! Yi ne de suç lu luk 
du yu yor du iç ten içe. Suç lu luk, içi ni ke mi ren utanç – ama 
bun la rın ya nı sı ra ür kü tü cü bir se vinç his set mek tey di. Al
çak, şeh vet düş kü nü, acı ma sız bi ri, ki şi li ği nin iğ renç, ya
bancı bir par ça sı coş kuy la, is te ği ne ka vuş ma sı için ar tık hiç
bir en gel kal ma dı ğı nı dü şün mek tey di. İs te di ği ise baş ka bir 
ko ku, da ha genç bir be de nin sı cak kıv rak lı ğıy dı. “Dik kat,” 
de di obua. Yi ne, “Dik kat.” Babs’in mis ko ku lu, çi lek renk li 
oda sı na dik kat. Bu oda nın Cha ring Cross Cad de si’ne ba kan 
iki pen ce re sin den ge ce bo yun ca kar şı ya pı da ki Por ter Ci ni 
rek la mı nın ya nar sö ner ışık la rı gö rü nür dü. Sal ta nat kır mı
zı sı cin – ve on sa ni ye bo yun ca oda Kut sal Yü rek gi bi kı za
rır, ya nı ba şın da ki coş ku lu yüz iç ten ta şan bir aşk ate şiy le 
de ğiş miş çe si ne me le ğim si bir par lak lı ğa bü rü nür dü. Son ra, 
her şey den da ha an lam lı bir ka ran lık sa rar dı her ya nı. Bir, 
iki, üç, dört... Tan rım, bu ka ran lık sü rüp git se! Ama ta mı 
ta mı na on sa ni ye son ra elekt rik sa ati ye ni bir ger çek ya ra tır
dı – Ölüm, Ka çı nıl maz Yıl gı. Çün kü bu kez ışık sı ça mur dan 
bir dö le dö nü şür, ya tak ta ce set renk li Babs ölüm son ra sı sa
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ra sı na tu tul muş bir ka dav ra yı an dı rır dı. Por ter Ci ni ye şi le 
bo yan dı ğın da ya şa nan la rı ve ki şi li ği ni unut mak ala bil di ği
ne zor la şır dı. Ya pı la cak tek şey göz le ri ni sım sı kı yu ma rak 
Öbür Dünya’ya, şeh vet dün ya sı na dal mak, o ya ban cı laş tı
ran çıl gın lı ğa bi le rek, hırs la ka pıl mak tı. Za val lı Molly –sar
gı lar için de Molly, (“Dik kat”) High ga te’te ıs lak gö mü tün de 
Molly, ki High ga te yü zün den ye şil ışık lar çıp lak Babs’i bir 
ce se de dö nüş tür dü ğün de göz le ri ni yum mak zo run da ka
lı yor du– şeh ve tin coş ku su na tü müy le ya ban cıy dı. Yal nız 
Molly mi? Will ka pa lı göz le ri nin ar dın da an ne si ni gör dü; 
ka bul le nil miş acı lar la yü ce bir an lam ka za nan yü zü, ro ma
tiz ma nın çar pıt tı ğı il kel gö rü nüm lü el le riy le taş tan oy ma lar 
den li sol gun an ne si ni. Ve an ne si nin te ker lek li is kem le si nin 
ar dın da gi de rek şiş man la yan ve ku sur suz aş kı hiç bir za man 
te pe den tır na ğa ya şa ya ma mış duy gu la rıy la, don muş pa ça 
gi bi tit re yen ab la sı Ma ud’u gör dü.

“Na sıl ya par sın Will?”
“Evet, bu nu na sıl ya par sın?” di yor du Ma ud’un ağ la mak

lı, kont ral to se si.
Bu so ru ya ve re cek ya nı tı yok tu. Da ha doğ ru su, bu iki 

ka dı nın, ken di ni mut suz bir ev li li ğe ada yan an ne siy le ev lat
lık gö rev le ri nin kur ba nı ab la sı nın an la ya bi le ce ği söz cük le ri 
içe ren bir ya nı tı yok tu. Ger çek an cak açık se çik bir bi lim
sel lik le, on la ra çok ters ge le cek bir açık yü rek li lik le an la
tı la bi lir di. Bu nu na sıl ya pa bilmiş ti? Yap mış tı iş te, çün kü, 
çün kü yap mak zo run day dı, çün kü... evet, çün kü Babs’te 
Molly’de bu lun ma yan bir ta kım be den sel özel lik ler var dı ve 
be lir li an lar da Molly’nin ak lı nın al ma ya ca ğı bi çim de dav ra
na bi li yor du.

Uzun bir ses siz lik ten son ra, o ga rip ses an sı zın es ki na
ka ra tı na baş la dı.

“Dik kat. Dik kat.”
Molly’ye dik kat, Ma ud’a ve an ne ne dik kat, Babs’e dik kat. 

Bir den bi re be lir siz lik ve kar ma şa sis le ri ara sın da ye ni bir 
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gö rün tü be lir di. Babs’in çi lek pem be si oda sın da ya ban cı bir 
ko nuk ve oda nın sa hi be si nin bu ya ban cı nın ok şa yış la rıy la 
ken din den geç miş, kıv ra nan be de ni. Böğ rün de ki suç lu lu ğa 
bir yü rek sı zı sı, bo ğa zın da bir da ral ma ek len di.

“Dik kat.”
Ses yak laş mış, sa ğın da bir yer ler den ba ğı rı yor du. Ba şı

nı dön dür dü ve da ha iyi gö re bil mek için doğ rul ma ya ça
lış tı. An cak üs tü ne aban dı ğı kol tit re yip bü kü lü ve rin ce, 
yap rak la rın içi ne yu var lan dı. Geç mi şi anım sa ya ma ya cak 
ka dar bit kin di. Ol du ğu yer de sır tüs tü uzan dı, ya rı ka pa lı 
göz  ka pak la rı nın ar dın dan çev re sin de ki an la şıl maz dün ya
yı in ce le me ye ko yul du. Ne re dey di? Bu ra ya na sıl gel miş ti? 
As lın da bu nun öne mi yok tu ya... Şu an da duy du ğu acı ve 
ölüm cül güç süz lük dı şın da her şey öne mi ni yi tir miş ti. Yi ne 
de, bi lim sel bir me rak duy ma mak el de mi...

Ör ne ğin, bi le me di ği ne den ler le al tın da yat tı ğı bu ağaç, 
gri göv de si, gü neş te pa rıl da yan, in le yen dal la rıy la bu sü tun, 
bir ka yın ağa cı ol ma lı. Eğer böy ley se –ve Will, şaş maz man
tı ğı nı be ğe niy le al kış la dı– eğer böy ley se, bu ağa cın yap rak 
dök me yen tür den ol ma ma sı ge rek mez miy di? Hem ka yın 
kök le ri top rak yü ze yin de böy le dir sek len mez di. Ya bu sö
züm ona ka yı nın yas lan dı ğı akıl al maz tah ta pa yan da la rı na
sıl açık la ma lı? Will bir den bi re, en kö tü di ze ler lis te si nin ba
şı na seç ti ği di ze yi anım sa dı. “Kim des tek ler, so ru yor sun, bu 
kö tü gün ler de dü şün ce mi?” Ya nıt: Pıh tı laş mış ek top laz ma, 
Er ken Da li... Chil terns’da ol ma dı ğı apa çık tı. Te re yağım sı 
gü neş te uçu şan ke le bek ler de bu ger çe ği doğ ru lu yor du. Ne
den bu ka dar iri, ol maz ca sı na gök ma visi, ka di fe ka ra, gö
za lı cı be nek liy di ler? Kes ta ne üs tü ne mor, züm rüt ye şi lin de, 
sa fir de, to paz da gü müş to zu.

“Dik kat.”
“Kim var ora da?” di ye ba ğır dı Will Far naby, yük sek ve 

ür kü tü cü ol ma sı na ça lış tı ğı bir ses le; ama du dak la rın dan 
yal nız ca kı sık, tit rek bir hı rıl tı dö kül dü.
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Uzun ve ür kü tü cü bir ses siz lik ol du. Ağa cın iki pa yan
da sı ara sın dan ko ca man, kap ka ra bir kır ka yak çık tı, kır mı zı 
ba cak la rı üze rin de hız la iler le ye rek yo sun kap lı ek top laz
ma da kay bol du.

“Kim var ora da?” di ye bir kez da ha ba ğır dı, çat lak çat lak.
So lun da ki ça lı lık tan bir hı şır tı du yul du ve an sı zın, kar

ga yı an dı ran ka ra bir kuş, gu guk lu sa at ku şuy muş ça sı na 
ile ri fır la dı – ama el bet, bu da bir kar ga de ğil di. Be yaz uç
lu ka nat la rı nı çır pa rak açık lı ğı aş tı ve Will’in yat tı ğı yer den 
yir mi ayak ka dar iler de ölü bir ağaç göv de si ne kon du. Por
ta kal ren gi bir ga ga sı, göz le ri nin al tın da sa rı, tüy süz le ke
ler var dı. Ka nar ya sa rı sı bir ibik ba şı nın iki ya nıy la ar ka sı nı 
dol gun, çıp lak et ten bir pe ruk la sar mış tı. Kuş, ba şı nı ha fif çe 
kaldırarak ön ce sağ, son ra sol gö züy le Will’e bak tı. Son ra 
por ta kal ren gi ga ga sı nı aça rak beş lik per de den kü çük bir 
ez gi nin onon iki no ta sı nı söy le di, hıç kı rı ğa tu tul muş gi bi 
ses ler çı kart tı ve so nun da, “do, sol, do” tar tı mıy la “bu ra da 
ve bu an da ço cuk lar, bu ra da ve bu an da ço cuk lar,” di ye bir 
tür kü tut tur du.

Bu söz cük le rin dür tü süy le, bir den bi re tüm olan la rı 
anım sa dı. Bu ra sı, o gü ne dek hiç bir ga ze te ci nin gi re me di
ği ya sak ada Pa la’ydı. Ve bu an, Ren dangLo bo li ma nı nın 
dı şın da tek ba şı na yel ken liy le gez mek ap tal lı ğın da bu lun
du ğu öğ le den son ra nın er te si sa ba hı ol ma lıy dı. Her şe yi 
anım sı yor du – rüz gâr da ko ca man bir ma nol ya yap ra ğı gi bi 
kıv rı lan be yaz yel ken, pru va yı ya la yan çır pın tı lı su, dal ga 
baş la rı nın el mas pı rıl tı sı, kı rı şık ye şim den bir de niz. Ve do
ğu da, bo ğa zın öte sin de, Pa la vol kan la rı nın üs tün de ola ğa
nüs tü be yaz taş oy ma la rı an dı ran bu lut lar. Dü men de otu
rur ken şar kı söy le me ye baş la mış, ina nı la cak gi bi de ğil ama 
su götürmez bir mut lu luk la dol muş tu içi.

Rüz gâ ra kar şı hay kır mış tı: “Ya rış ma cı la ra üç, üç.”
“Ye şil giy si li zam bak be ya zı oğ lan la ra iki, iki; tek ba şı na, 

bir dir bir...”
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Evet tek ba şı na. Mü cev her ışıl tı lı en gin de niz de ya pa
yal nız.

“Ve bu hep böy le ola cak.”
Ve el bette, so nun da tüm ted bir li ve de ne yim li de niz ci le

rin de dik le ri çık mış tı. Hiç yok tan çı ka ge len ka ra fır tı na; rüz
gâr, yağ mur ve dal ga la rın bek len me dik, an lam sız çıl gın lı ğı...

“Bu ra da ve bu an da, ço cuk lar,” di ye şa kı dı kuş. “Bu ra da 
ve bu an da, ço cuk lar.”

Şa şı la cak şey, di ye dü şün dü. Pa la Bo ğa zı’nın de rin lik
le rin de, da ha be te ri, uçu ru mun di bin de pa ram par ça ya ta
cak yer de bu ra da, ağaç la rın al tın da olmak şa şı la cak bir şey. 
Çün kü bat mak ta olan tek ne si ni her na sıl sa ka ya la rın ara
sın dan ge çi rip Pa la’nın sarp kı yı la rın da ki tek kum sa la çı
kart mak la iş bit mi yor du. Önü nü dik ka ya lık lar kes miş ti; 
an cak kör fe zin ba şın da, dik bir va di de çav lan lar oluş tu ra
rak akan bir de re ve gri ki reç taş la rı ara sın da bü yü yen bir
kaç ağaç, bir kaç ça lı gö rü nü yor du. İki yüz, üç yüz met re 
ka ya lı ğı tır man mış tı – hem de ıs lak, kay gan zeminde, aya
ğın da te nis pa buç la rıy la. Ve son ra, aman Tan rım! o yı lan
lar. Ken di ni yu ka rı çek mek için tu tun du ğu da la do lan mış 
ka ra yı lan. Beş da ki ka son ray sa, bas ma ya ha zır lan dı ğı ka
ya çı kın tı sın da çö reklen miş ko ca man ye şil yı lan. Art ar da 
ge len ka ra ba san lar... Yı la nı gö rün ce ir kil miş, aya ğı nı hız la 
ge ri çek miş ve bu bir an lık boş bu lun ma so nu cu den ge si
ni yi tir miş ti. Upu zun, bu nal tı cı bir sa ni ye bo yun ca, son un 
bi lin ciy le do lu bir sa ni ye bo yun ca boş lu ğun kı yı sın da ası lı 
kal mış, der ken düş müş tü. Ölüm, ölüm, ölüm. Ve son ra, ku
lak la rın da tah ta ça tır tı la rı, yü zü çi zik için de, sol di zi be re li, 
ama ken di si can lı, kü çük bir ağa cın dal la rı na ta kı lıp kal mış
tı. Acı lar için de tır ma nı şı nı sür dür müş tü. Di zi nin sı zı sı da
ya nı lır gi bi de ğil di, ama yi ne de tır man mış tı. Baş ka se çe ne ği 
yok tu. Der ken ha va ka rar ma ya baş la mış tı. Ala ca ka ran lık ta 
tır ma nı yor, inan çla, düpedüz umut suz lukla tır ma nı yor du.
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“Bu ra da ve bu an da, ço cuk lar,” di ye ba ğır dı kuş.
Ama Will Far naby ne bura da ne de bu an day dı. Sarp ka

ya lık ta, o kor kunç dü şüş anın day dı. Al tın da ku ru yap rak lar 
hı şır da dı; tit ri yor du. Te pe den tır na ğa şid det le, önü ne ge çil
mez bi çim de tit ri yor du.




