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ŞAHISLAR 

 

DON ALVARO DABO: 47 yaşında, diğer beş şahıs gibi Santiago (Saint Jacque) 

Şövalyesi 

DON BERNAL DE LA ENCİNA: 52 yaşında 

DON FERNANDO DE OLMEDA: 62 yaşında 

DON GREGORİO OBREGON: 35 yaşında 

MARKİ DE VARGAS: 50 yaşında 

DON ENRİQUE DE LETAMENDİ: 19 yaşında 

KONT DE SORİA: Meclise mensup beyzade ve Kral’ın fevkalade murahhası, 30 

yaşında 

MARİANA: Don Alvaro’nun kızı, 18 yaşında 

CAMPANİTA TEYZE: Dadı, 55 yaşında 

Vaka 1519 yılının ocak ayında Avila’da (Eski Kastilya) geçer.  



BİRİNCİ PERDE 

(Don Alvaro Dabo’nun evinde merasim salonu. Gümüşi, daha çok koyuya 

kaçan toprak renginde çıplak duvarlar: Bunlar neredeyse moloz taşları fark 

edilecek derecede, oldukça kaba örülmüş ve sıvanmıştır. Solda dışardan kalın 

demir parmaklıklı bir pencere, buradan zaman zaman kar yumaklarının düştüğü 

görülür. Sağda dipteki duvarın üzerinde çarmıha gerilmiş İsa’yı gösteren büyük 

bir haç, yanı başında rahiplere mahsus geniş bir manto asılıdır. –Bu manto 

beyaz ipektendir, göğüs hizasında, sol tarafına kabzası zambak çiçeği şeklinde 

işlenmiş bir de kırmızı kılıcı vardır.- Bu Santiago tarikatından olan şövalyelerin 

alametidir. 

Bu duvarın tavan pervazında oymalı üç arma parlamaktadır. Tepelerinde 

birer tulga vardır ve sanki bir fırtınaya tutulmuş gibi çarpık durmaktadırlar. 

Duvarın çıplaklığı üzerinde bunlar daha zengin, daha acayip ve daha süslü 

görülmektedirler, tıpkı çorak bir çöl ortasındaki son derece bereketli üç vaha 

gibi.  

Sahnenin ortasında küçük bir masa, üzerinde ayaksız ve kulpsuz yedi kupa 

ve iki şarap testisi. Yedi iskemle. Bir mangal. 

Rejisörün lüzum gördüğü yerlerde, zaman zaman hafif çan sesleri fakat 

bu işi ifrata vardırmamalı. Üçüncü perdenin son sahnesinde hiç çan sesi 

duyulmamalı.) 

1. Sahne (Mariana, Campanita Teyze) 

Campanita Teyze – Bugün için yedi iskemle. Demek gelenler yalnız altı kişi? 

Geçen ay sekiz kişi gelmişlerdi. 

Mariana – Yalnız beşi geleceklerini bildirdiler. Kar birçoklarının yollarından 

alıkoyuyor. 

Campanita Teyze – Beş kişi mi? Ha, sahi, iskemlelerin birisi de o bilmediğimiz 

misafir için. 

Mariana - Babam her zaman fazla bir iskemle bulunmasını istiyor, tarikattan 

herhangi bir şövalye belki haber vermeden kalkar geliverir diye. 



Campanita Teyze – Ama o beklenmedik ziyaretçi de şimdiye kadar hiç 

gelivermedi. Hayır Mariana, bu efendileri yollarından alıkoyan kar değil. Bu 

soğuk başka bir soğuk, insan bir şeyden soğuyunca içine doluveren bir soğuk… 

Bütün şövalye ocakları gibi Santiago ocağı da çöküyor; onun ateşi yalnız 

babanızın kalbinde kalmış. Babanıza Santiago şövalyesi demeleri boşuna mı, 

hem de bu ocağın artık başı kalmadığı halde. 

Mariana – Yok, hiç de öyle değil; yirmi beş yıldır İspanyadaki üç büyük ocağın 

başı kraldır. Gırnata, Mağripliler’den geri alınır alınmaz, Kral Ferdinand, bütün 

ülkenin kurtuluşunu temin eden büyük ocakları dağıtmış, onları kendi eline 

almış. Çünkü artık onlara ihtiyacı kalmamıştı, üstelik onlardan korkuyordu da. 

Hem sonra mihnet ve meşakkat çekenlere yapılan da budur. 

Campanita Teyze – Bugün şövalyelerin teşkilat olarak artık bir varlıkları yok. 

Babanız da olmasa, öyle sanıyorum ki, Avila Şövalyeleri birbirlerini bile 

tanımayacaklar. 

Mariana – Bundan iki yıl önce Paular’dan dönerken, bir vakitler Isla 

Şövalyeleri’nin konağı olan yerde geceleyin mola verdik. Suyu çekilmiş kuyuların 

ağzını otlar bürümüş, küçük kilisenin oturma yerleri çürüyüp dökülmüştü. 

Vaktiyle şövalyelerin toplanıp görüştükleri ruhani meclis salonuna eşekler 

bağlanmıştı. O gecenin karanlığında, bana bir daha dönmemek üzere kaybolup 

giden şeyleri anlatan o durdurulmaz gamlı nehrin akıp gittiğini duyuyordum. 

Campanita Teyze – Bugün bu efendiler beş kişi geliyorlar; gelecek ay üç kişi 

gelecekler. Hele Don Alvaro kendilerini bu şekilde, bu kadar huşunetle 

ağırlamaya devam ederse… Neden onları akşam yemeğine çağırmıyor? Onun 

yerinde kim olsa çağırırdı. 

Mariana – Babam bazı mühim meselelerin yemek içmek düşünülürken 

görüşülmesini ayıp sayıyor. Arapların âdetini pek beğeniyor, onlarda ev sahibi 

misafirlerini ağırlarken yemekte hazır bulunur fakat sofraya oturmazmış. 

Campanita Teyze – Ne fayda! Mahzenimizin şarabı hiç de fena değilken onlara 

su ikram etmek! Eve, biliyorum, söylemiştiniz; saflığın timsaliymiş. Eski zaman 

şövalyeleri de onun için şarap içmekte çekingen davranırlarmış. 

Mariana, kupalardan birinden su içerek – Oh, buz gibi! İnsanın içine ferahlık 

veriyor. Babam şövalyeleri için bundan başka içki istememekte ne kadar haklı! 



Campanita Teyze – Bırakın şunu elinizden, hasta olacaksınız! Yine mi 

içiyorsunuz! Dışarısı buz tutarken lıkır lıkır soğuk su içilir mi? 

Mariana – Ben bu suyu içmiyorum, yiyorum! Ah, dadıcığım, buz gibi, ama beni 

yakıyor. Sanki ateş yiyorum. San Lucar’ın suyu bu. 

Campanita Teyze – Bizim sarnıcın suyu desenize şuna. 

Mariana – Hayır, bu San Lucar pınarının suyudur, ben anlamaz mıyım 

sanıyorsunuz? Babam misafirleri için suların en safını bulundurmak istedi. (İçer.) 

Biraz daha! Biraz daha! Oh, bu suda bayıldığım bir şey var. 

Campanita Teyze – Arapların bir atasözü var: “Aslanla bülbül suya 

kanamazlarmış.” Aman Allah’ım, bu ne toz! İsidro hem yemek pişirip hem sokak 

kapısına bakmayı hem de evin temizliği ile uğraşmayı beceremez. Don Alvaro 

bir ikinci uşak tutmaya razı olmadıkça… Ah, inanın ki bu ev annenizin sağlığında 

derli toplu bir eve benziyordu. 

Mariana – Babamın bu gibi şeylere aldırdığı yok. 

Campanita Teyze – Yok tabii, siz de onun için bütün bir duvarının sıvası 

dökülmüş ve tamiri düşünülmemiş bir odada yaşıyorsunuz. Duvardaki delikler 

yumruk girecek kadar büyümüş, sanki harabeler içinde oturuyorsunuz. Sizin gibi 

böyle güzel, küçücük bir çiçeğe yazık doğrusu! 

Mariana – Babam bunu görmüyor; görse de hoşuna gidiyor. Bana gelince, 

inanın ki bu beni rahatsız etmiyor, hem ciddi bir adamın bu gibi şeylere hiç 

ehemmiyet vermemesini çok iyi anlıyorum. 

Campanita Teyze – Ehemmiyeti olan neymiş öyleyse? 

Mariana – Ruh, Campanita Teyze; bilmiyor musunuz? Babam için ehemmiyeti 

olan tek şey, asıl olan tek şey, daha doğrusu gerçek olan tek şey ruhun içinde 

olup bitendir. 

Campanita Teyze – Zannedersem manastırlarda ruhla uğraşırlar, hem sonra 

manastırlar kadar bakımlı yer de zor bulunur. Don Alvaro zengin olmadığını 

söylüyor. Peki ama zengin değilse kabahat kimin? En küçüğünden en büyüğüne 

kadar herkes onu yoluyor, soyup soğana çeviriyor da umurunda bile olmuyor.  

Mariana – Siz de biliyorsunuz ki soyulmaktan zevk alıyor. 



Campanita Teyze – Zengin olmadığına şüphe yok, hiç değilse öyle görünüyor. 

Sonra da bazen öyle delice hareket ediyor, öyle eli açık davranıyor ki… 

Mariana – Atalarımızın eski bir sözüne uyuyor; “dedi et dabo”, “verdim ve 

vereceğim”. Vermek, işte onun kalesi de bu, mazgalları da bu. 

Campanita Teyze – Herhalde tuzluk hikâyesini duymuşsunuzdur? 

Mariana – Tuzluk hikâyesi mi? 

Campanita Teyze – Fakir beyzadenin çaldığı tuzluk. 

Mariana – Ben bu hikâyeyi bilmiyorum. 

Campanita Teyze – Ya! Öyle ise anlatayım size. 

Mariana – Bu hikâyenin kahramanı babamsa, mahsustan bana anlatmamıştır. 

Onun için öğrenmemde hiç fayda yok. 

Campanita Teyze – Yo yo, muhakkak anlatacağım. Anlatmazsam içim rahat 

etmeyecek! Babanızın hiç tanımadığı fakir bir beyzade kendisine bir iş bulmak 

için yardım etmesini ricaya gelmiş. Gittikten sonra babanız masanın üzerinde 

duran gümüş tuzluklardan birinin eksikliğini fark etmiş. Birkaç gün sonra 

beyzade yine gelmiş, babanız bu sefer geçen defa giydiği eski yamalı 

pantolonun yerine üzerinde yeni bir pantolon görmüş. O zaman kalan iki 

tuzluğu alıp ona vermiş: “Size bir iş bulamadım ama lütfen şunu alınız ve benim 

için dua ediniz” demiş. Beyzade ağlayarak ellerine sarılmış ve suçunu itiraf 

etmiş. 

Mariana – Campanita Teyze, size babamın bu gibi hallerinden bildiklerimi 

anlatmaya kalksam sabahı ederiz. 

Campanita Teyze – Nasıl oluyor da bu kadar iyi kalpli bir adam sizi böyle ihmal 

ediyor! Size, tam erkeklere yakışan bir sertlikle bu kadar kötü davranıyor. 

Misafirlerin gelip gelmediklerine mi bakıyorsunuz? 

Mariana – Don Bernal daha evvel gelse ne iyi olurdu. 

Campanita Teyze – Ah, Don Bernal ne diye oğlunu yanından uzaklaştırdı! 

Babasıyla beraber Don Jacinto da buraya gelseydi işte o zaman bu pencereye 

yapışıp kalırdınız! 



Mariana – Çok yanılıyorsunuz; yapmayacağım bir şey varsa o da budur. 

Campanita Teyze – Ona bu kadar âşık olduğunuz halde! 

Mariana – Siz söyleyince kendimi hiç öyle hissetmiyorum. 

Campanita Teyze – Âşıksınız, Allah vere de Don Bernal ile Dona Isabelle 

babanızı bu evlenmeye razı edebilseler! İnşallah mesut olur, iki yıldan beri 

sırtınızdan çıkaramadığınız bir elbise için size Allah’ın günü “O! Bu güzel elbise 

de ne oluyormuş?” demeyecek bir adamın evinde yaşarsınız. 

Mariana – İşte Don Bernal de geliyor. Bizi yalnız bırakınız Campanita Teyze. 

Onunla biraz olsun konuşmayı öyle istiyorum ki. 

 (Campanita çıkar.) 

2. Sahne (Mariana, Don Bernal) 

Mariana – Don Bernal sizi gördüğüme çok sevindim. 

Bernal – Ben de Mariana. Çünkü bugünkü toplantı sizin için ehemmiyetli olacak. 

Aramızdan üç kişi Yeni Dünya’ya gitmek üzere gemiye binmeye hazırlanıyor. 

Mariana – Ya siz? Siz gitmiyor musunuz? Don Jacinto da mı gitmiyor? 

Bernal – Benim sıhhatim müsait değil. Jacinto’ya gelince, Batı Hint Adaları 

şurâsındaki vazifesi onu Valladolid’de alıkoyuyor. Fakat biz babanızı kandırıp 

oraya göndermek istiyoruz. 

Mariana – Babamı mı? Oraya göndermek mi? 

Bernal – Saadetiniz babanızın oraya gitmesine bağlı. Buna siz de ben de Jacinto 

da muhtaç. Merak etmeyin, uzun sürmez, bir buçuk yıl, belki de sadece bir yıl. 

Babanız yokken Christine halanızın yanına gidip orada kalabilirsiniz, vaktiyle 

şövalyelerimiz yalnız yaşamak istedikleri zaman onların karıları da Cozollos 

Manastırı’na gider, orada otururlardı. Babanızın bu kadarcık zaman içinde orada 

servet sahibi olabileceğine eminim; ona bütün imkânları vereceğim. Evlenmeniz 

için mali durumunuzun neden sağlam olması gerektiğini de başka bir gün size 

anlatırım. 

Mariana – Bunu çok iyi anlıyorum. 



Bernal – Sahiden anlıyor musunuz? Siz babanızdan ne kadar da makulsünüz. 

Mariana – Ama babama para kazanmak için oraya gitmesi gerektiğini 

söylemeyeceksiniz! Kendi menfaatini düşünmekten ne kadar nefret ettiğini 

bilirsiniz. 

Bernal – Söylemeyeceğiz tabii, başka sebepler ileriye süreceğiz, sebep de yok 

değil. Arkadaşlar gelir gelmez kulaklarına fısıldarım: Para lafını ağızlarına 

almasınlar. Zaten hiçbiri bu işle şahsi bir ilişiğim olduğunu bilmiyor. Muvaffak 

olamazsak çaresiz onunla başbaşa konuşup kendisine her şeyi olduğu gibi 

anlatmam icap edecek. 

Mariana – Yalvarırım size ihtiyatlı davranın, şu sıralarda büsbütün gamlı. Geçen 

akşam odasında, mangalın yanı başında uyumuş buldum. Yüzünü hiç böyle 

görmemiştim; ıstırap içindeydi. Başı omuzuna doğru hafifçe kaymıştı, tıpkı 

çarmıhtaki İsa’nın başı gibi. Bir şeyler mırıldanıyor, sanki inliyordu. Ona doğru 

eğildim, söylediklerini duydum. 

Bernal – Ne söylüyordu? 

Mariana – “Ey İspanya! İspanya!” diyordu. 

3. Sahne (Mariana, Bernal, Alvaro) 

Bernal – Bu ne çok kar, dostum! İnsan kapınıza kadar güçlükle kendine bir yol 

açabiliyor. 

Alvaro – Bu kar bana neyi hatırlatıyor, bilir misiniz? Bir Alman şövalye 

destanının bazı sahnelerini… Yanılmıyorsam bir Töton şövalyesi bir kalenin 

kaldırılmış asma köprüsü önünde ayakta duruyor. Başı öne doğru eğilmiş, yağan 

kar altında zavallı zavallı, asma köprünün indirilmesini bekliyor, çünkü kaleye 

hapsedilmiş olan küçük kızını kurtarmak için istenen parayı vermeye gelmiştir. 

Saatler geçiyor; kendisini içeriye almayı saatten saate atıyorlar; onunla alay 

ediyorlar, uşaklar üzerine kartopları, kemik parçaları fırlatıyor ve o hâlâ 

bekliyor. O muhteşem, o yırtıcı, o düşmanlarını titreten adam, her şeye 

katlanıyor çünkü bütün bunlar küçük kızı içindir… 

Bernal – Ya siz dostum, siz de Mariana için böyle yapar mıydınız? 

Alvaro – Elbette! 



Bernal – Sahi mi? 

Alvaro – Elbette! 

Bernal – Ben de sizden bunu umuyordum ama ne olursa olsun bunları sizin 

ağzınızdan işittiğime sevindim. 

(Sokak kapısının tokmağı vurulur.) 

Mariana – Dostlarınız geldiler. 

Alvaro – Dostlarım mı? 

Mariana – Santiago Şövalyeleri. 

Alvaro – Santiago Şövalyeleri benim akranımdır, dostlarım değil. (Elini Don 

Bernal’in omuzuna koyarak.) Bu müstesna.  

(Mariana çıkar, Don Fernando de Olmeda girer.) 

4. Sahne (Alvaro, Bernal, Olmeda, sonra Vargas ile Obregon beraber, 

sonra Letamendi) 

Alvaro -  Don Bernal’e şu yağan karın, kale önünde bekleyen Töton şövalyesini 

hatırlattığını söylüyordum. 

Olmeda – Bana da kar her zaman, yirmi yedi yıl önce Gırnata’ya girerken 

başımızın üstünde yükselen Nevada sıra dağlarının o hiç erimemiş karlarını 

hatırlatır. Ocak ayında bütün gökyüzü haziranda imiş gibi masmaviydi ve sanki 

bu karlar düşmanlarımızın gökyüzüne asılmış kefenleriydi. Hepimiz tatlı 

gözyaşları döküyorduk çünkü İspanya nihayet İspanya olmuştu. 

Alvaro – Gırnata’ya girdiğimiz akşam Tanrı’yı savaş mantosuna sarılmış olarak 

gördüm. Dövüşten sonra şövalyelerin kılıçlarını astıkları bir ağacı andırıyordu. 

Bernal – İşte Gırnata muhasarasının üç eski muharibi bir arada, memleketimize 

istiklalini kazandıran o büyük sefere katılanların üçü. 

Olmeda – Don Alvaro’nun yirmi yaşında, Baza önlerinde şan ve şeref 

kazandıktan sonra askerlik mesleğini niçin bıraktığına bir türlü akıl 

erdiremiyorum. 

Alvaro – Fas’ta iki yıl daha dövüştüm. Ama… Fas’ta… 



Olmeda – Anlattıklarına göre şu sözleri orada, Tlemcen’in zaptından bir gün 

önce söylemişsiniz: “Zafer muhakkak ama kazanılmaya değmez.” 

Alvaro – Hatırlamıyorum. Olabilir… 

(Dış kapının tokmağı vurulduktan sonra Vargas ile Obregon birlikte 

girerler. Vargas topallamaktadır. Selamlaşırlar.) 

Olmeda – Gelmeyen bir Don Enrique kaldı. Dikkat ettim, toplantılara geç gelen 

umumiyetle gençler oluyor. 

Alvaro – Pek tabii; gençler daima biraz geç kalır. 

(Kapı çalınır sonra Don Letamendi girer. Selamlaşırlar, daha sonra 

şövalyelerden her biri, iskemlesinin önünde masanın etrafında ayakta ıstavroz 

çıkarır ve yüksek sesle Veni Creator duasını okurlar ve yerlerine otururlar. Bir 

süre sessizlik.) 

Bernal – Don Alvaro’ya ve burada bulunan arkadaşlarımıza bir dilekte 

bulunacağım. Geçen gün adını söylemeyeceğim biri, yine adını söylemeyeceğim 

bir makam tarafından takip ettirildiği için benim önümde, nereye sığınacağını 

bilemediğini yana yakıla anlatıyordu. Ona: “Niçin bir manastıra 

sığınmıyorsunuz” dedim. “Beni ele verirler” dedi. Bu cevap bana o kadar acı 

geldi ki bütün gece uyuyamadım. Ve düşündüm ki manastırlarımızdan birinin 

kapısını çalan bir firari, ne sebeple takip edilirse edilsin, orada iyi 

karşılanacağına ve korunacağına emin olmadıkça içim rahat etmeyecek. Siz de 

benim gibi düşünüyorsanız ne gerekiyorsa yapalım. 

Obregon – On beş güne kadar Valladolid’e gideceğim. Orada başpiskoposu 

görüp manastırlarımızın başrahiplerine bu hususta icap eden şeyleri söylemesi 

için ısrar edebilirim. 

Alvaro – İyi edersiniz. 

Obregon – Valladolid’e gitmişken başka bir teşebbüste bulunmak da aklımdan 

geçiyor. Şövalyelerimizden Don Juan de Anchorena, Oran Kralı’na 

kaçmayacağına dair söz verdiği halde serbest bırakıldığı Oran’dan kaçmış. Buna 

ne dersiniz? 

Alvaro – Gerçekten kaçmayacağına söz vermiş mi? 



Obregon – Evet, kendisi de bunu itiraf ediyor. 

Alvaro – Kaçmayacağına söz verdiği için serbest bırakılan her zabit, ne kadar 

kuvvetli bir sebep gösterirse göstersin, kaçarsa şerefli bir insan değildir. Teklif 

ediyorum, Kral’dan Anchorena’yı Santiago Şövalyeleri ocağından çıkarmasını 

isteyelim. 

Letamendi – Ya Kral kabul etmezse? 

Alvaro – Ahlaki değerleri Kral değil, biz, ocaktan olanlar ölçeriz. İspanya’da 

iyinin nerede, kötünün nerede olduğunu söylemek, daha on dokuzunu 

bitirmeyen, üstelik İspanyol da olmayan Kral’a düşmez. On dokuz yaşında, daha 

bıyığı sakalı bitmemiş bir Kral! Don Gregorio, Kral’a bir arzuhal yazıp size 

vereceğiz. 

Olmeda – Burada toplanmış olan, şimdi söyleyeceğim ve isteyeceğim şeylerde 

de benimle beraber olan bütün arkadaşlar adına konuşuyorum. Aramızdan üç 

kişi, gelecek ay harekete hazırlanan Fuenlal’in gemileriyle Yeni Dünya’ya 

gidiyor. Don Gregorio, Obregon çıkarma kıtalarında tekrar karargâh kumandanı 

rütbesini alacak. Don Enrique daha önce İtalya’da denenmiş olan yiğitliğini 

Fuenleal’in hizmetinde gösterecek. Nihayet ben de artık savaşacak kuvvetim 

kalmadığı için, Küba’da kalacağım. Orada Kral’ın bana vadetmek lütfunda 

bulunduğu Camagüey Valiliği vazifesini alacağım. 

Bernal – Sıhhatim yerinde olsaydı ben de giderdim. 

Vargas – Şu berbat yaram olmasa ben de gelirdim. 

Obregon – Bir gün İspanya müthiş bir mağlubiyete uğradı, baştanbaşa 

Mağriplilerin eline geçti. Halkın büyük bir kısmı düşman boyunduruğu altına 

girmeyi kabul ederken, bozguna uğramış ordudan dağlara sığınan bir avuç insan 

istilacılarla boğuşmaya başladı. Sekiz asır boyunca adım adım ilerleyerek devam 

eden bu boğuşma bundan yirmi yedi yıl önce bütün memleket topraklarının 

düşmandan temizlenmesiyle neticelendi. Kendi haline bırakılan, başında 

bulunanlardan hiç yardım görmeyen, hatta bazen ihanet gören halk kurtuluş 

hareketine tek başına devam etmişti. İspanya’da Arap tahakkümünün yere 

serildiği 1492 yılında Christof Colomb da San Salvador’u keşfediyor. Vaktiyle 

anavatan topraklarını düşmandan kurtaranlar nasıl bir avuç İspanya olduysa, bir 

imparatorluğun fethine çıkanlar da gene bir avuç İspanyol’du. Evet aynı yılda! 



Göklere hükmeden ulu Tanrı, ardı arkası kesilmeyen bu muhteşem ilerleyişin bir 

an olsun durmasını istememişti; zincirin halkaları birbirini takip ediyordu. Bu 

dünyada şimdiye kadar görülen şeylerin en yücesi işte budur. 

Olmeda – Sadede gelelim. Don Alvaro, biz ki size bu derece saygı ve sevgiyle 

Santiago Şövalyeleri’nin başı diyoruz, bizimle birlikte Hint Adaları’na gitmenin 

sizin için de şerefli bir iş olabileceğini düşünmüyor musunuz? Şu atasözünü 

bilirsiniz: “İspanya’da daima bir Haçlı Seferi vardır.” Yeni Haçlı Seferi de işte 

orada. 

Bernal – Şunu da derhal açıklayalım ki sizin gibi bir insan, tabii orada altın veya 

inci, toprak yahut esir ticareti yapacak değildir. Biliyorum ki Hristiyan 

geleneğine sadık kalarak ticaret yapmaktansa, icap ederse sadaka ile yaşamayı 

tercih edersiniz. Fuenleal’in hazırladığı seferde karaya asker olarak, kılıç elinizde 

çıkacaksınız. İlk fırsatta idareci olursunuz. Bu işi ben üzerime alırım; sözüme 

itimat edin. Olur a, şayet bir gün artık canınız dövüşmek istemezse, eskiden zapt 

edilmiş ve yatıştırılmış bölgelerden birinde size derhal bir vazife verilebilir. 

Duyduğuma göre Küba’da, Jamaika’da birçok yerler açılacakmış… 

Alvaro – Boşal bakalım laf sağanağı! 

Bernal – Ne dediniz? 

Alvaro – Affedersiniz ama bütün bu fetih hikâyelerini ben baştanbaşa gülünç 

buluyorum. 

Letamendi – İnsan, Avilla’da bunalıyor. 

Alvaro – Dar sokak diplerinden yıldızlar ne de güzel görünür! 

Vargas – Siz ki vaktiyle şan ve şeref içinde yüzüyordunuz, şimdi onun eksikliğini 

duymuyor musunuz? 

Alvaro – Belki bir zamanlar benim de biraz şöhretim vardı ama bugün ölülerimiz 

için söylediklerimiz şeyi onun için de söyleyebilirim: “Allah onu bana verdi, Allah 

onu benden aldı. Nasıl bilirse öyle olsun.” Şimdi içimde sonsuz bir inzivanın 

hasretinden başka bir şey duymuyorum. 

Vargas – Bu da vazifemizi ne kadar güçleştiriyor. 



Alvaro – Evet, hiçbir ihtirası olmayan bir insanın etrafındakileri ne kadar 

rahatsız edebileceğini biliyorum. 

Obregon – En olgun çağınızda hiçbir ihtirasınız olmasın… Peki ama o halde ne 

için yaşıyorsunuz? 

Vargas – Parlamak elimizde iken gölgede yaşamak… Kendi değerini ortaya 

koymayan insan, iyiliğini isteyenleri de ümitsizliğe düşürür. Bir insan biraz da 

kendini göstermezse onun üstünlüğünü övmek bana düşmez. 

Alvaro – Kimse benim değerimi bilmesin, ben bunu seviyorum. 

Olmeda – Şanınız, şöhretiniz size ağır geliyorsa, oralarda mukaddes bir savaşa 

girişmiş olan ocağın şanını, şerefini düşünün. 

Alvaro – Mukaddes bir savaş mı dediniz? Böyle bir savaşta mukaddes olan dava, 

yerlilerin davasıdır. Hâlbuki şövalyeliğin esası zulme uğrayanların müdafaasıdır. 

Hint Adaları’na gitseydim yerlileri korumak için, yani size göre “ihanet” etmek 

için giderdim. Yaralı bir Hintli’ye baktığı için hain diye asılan o İspanyol askerinin 

hikâyesini elbette bilirsiniz. İşte beterin beteri bir canavarlık! 

Olmeda – Ocağın birçok şövalyeleri orada, aralarında Hernando Cortez’le 

Pizarro da var. Onlar herhalde sizin gibi düşünmemiş olacaklar. 

Letamendi – Ocağımızın piri Saint-Jacques efendimizin bir çarpışma sırasında 

İspanyollara beyaz atına binmiş göründüğü de meşhurdur. 

Alvaro – Evet, en iğrenç cinayetlerin Santiago nağraları atılarak işlendiğini 

biliyorum. Evet, biliyorum, Ovando, Xaragua Hintlileri’nin -bizim için iyilikten 

başka bir şey düşünmeyen- o saf ve temiz yürekli Kraliçe’lerini pusuya 

düşürdüğü zaman bu cinayetin işlenmesi için verdiği işaret de elini Alcantara 

Şövalyeliği nişanına götürmek olmuştu. İsa’yı temsil eden o nişana, Kraliçe 

asıldı. Kabile reisleri de diri diri yakıldı. Şövalyelerimizin Yeni Dünya’daki 

marifetlerinden duyduğum tiksintiyi anlatacak kelime bulamıyorum. 

Obregon – Büyük fikirler merhamete yer vermez. 

Vargas – Bir avuç insan, binlerce insanı ram etmek zorunda kalınca bazı aşırı 

hareketleri mazur görmemek mümkün mü? 

Alvaro – Peki ama onları ram etmeye ne lüzum var? 



Obregon – İspanya’nın şerefi! 

Alvaro – İspanya’nın şerefi, topraklarında bulunması; dinine, ruhuna, 

düşüncesine ve geleneklerine hakaret olan bir düşmanı yok etmekti. Ama 

ülkeler fethetmeye kalkışmak? O kadar çocukça, o kadar saçma bir şey ki. Vakit 

geçirmeden kendi vatanımıza bir düzen vermek dururken zapt edilen ülkeleri 

değiştirmeye kalkmak; kendimiz baştanbaşa değişmeye muhtaçken dış 

dünyamızı değiştirmek istemeye benzer. Ne boş şey! Hükümdarlar yeni 

topraklar kazanmaya uğraşıyorlar ama onları ne idare ne de müdafaa etmesini 

becerebilecekler. Bu topraklar onları kuvvetlendirmek şöyle dursun büsbütün 

zayıf düşürecek ve sonunda bu yüzden başlarına bir sürü gaile daha açarak 

acınacak hale düşüp onları elden çıkaracaklardır. Çünkü Batı Hint Adaları’nı 

kaybedeceğiz. Müstemlekeler kaybedilmek için kurulmuştur. Alınlarında ölüm 

işaretiyle doğarlar. 

Olmeda – Unutuyorsunuz ki İspanyollar binlerce, milyonlarca Hintli’yi imana 

kavuşturmasaydı hepsi de ebediyen cehennemde yanacaktı.  

Alvaro – Binlerce İspanyol da Yeni Dünya’ya gittikleri için ebediyen 

cehennemde yanacaklar. 

Olmeda – Neler söylüyorsunuz? 

Alvaro – Yeni Dünya ile münasebeti olan her şey bayağılıktır, çirkeftir. Yeni 

Dünya dokunduğu her şeyi çürütüp kokutuyor. Yurttaşlarımızın oralardan 

getirdikleri o korkunç hastalık da bu çürüyüp kokmanın sembolünden başka bir 

şey değildir. İleride bir adama şeref vermek istenildiği zaman “Hint Adaları 

işlerine o hiç karışmadı” denilecek. 

Olmeda – Don Alvaro! 

Letamendi – Bize hakaret ediyorsunuz! 

Alvaro – Hint Adaları’nın zaptıyla beraber menfaat hırsı, her şeyi, her vesile ile 

bir ticaret haline getirmek illeti, ikiyüzlülük, başkalarının hayatına karşı 

kayıtsızlık, insanın insan tarafından iğrenç bir şekilde istismar edilmesi 

İspanya’ya yerleşti. Hint Adaları İspanya’da sükûtun başlangıcıdır. 

Obregon – Ne duruyoruz, gidelim artık! Bizim burada yerimiz yok! 



Vargas – İtiraf edin; siz İspanya’nın felakete uğrayacağı günü bekliyorsunuz. 

Alvaro – Neyse, hastalığın sebebini unutalım. Sebebi ne olursa olsun 

İspanya’nın öyle bir hali var ki buna mümkün olduğu kadar az karışmak 

istiyorum. İspanya benim en büyük zilletim. Şeref ve namusun cezaya 

çarptırıldığı; mertliğin cezaya çarptırıldığı; şefkat ve merhametin cezaya 

çarptırıldığı; büyük olan her şeyin alçaltıldığı; alaya alındığı; bayağılığın, 

çirkinliğin her yanda başa geçtiği; en manasız, en menfur işlerin her yanda 

yüzde yüz muzaffer olduğu bir devirde benim yapacak işim yok. Mabudumuz 

sahtekârlık, ayaklarının dibinde yatan iki uşak da hırsızlık ve cinayet. Kardeş olan 

kabiliyetsizlik ve alçaklık el ele vermişler. Aldatılanlar kendilerini aldatanları 

başlarına taç ediyorlar. Bunları ben mi uyduruyorum? Kral Ferdinand’ın ölüm 

yatağındaki şu sözlerini hatırlayınız: “Her gün biraz daha soysuzlaşan 

çağdaşlarımız…” 

Vargas – Her devir kendisinden böyle bahsetmiştir. 

Obregon – Şövalyelik de en yüksek anlarında, yani on ikinci yüzyılda bile ıslaha 

muhtaçtı. 

Alvaro – Doğru; her şey, her zaman ıslaha muhtaçtır. 

Vargas – Sizin gibi imanı bütün bir adam dininin bütün icaplarını yerine 

getirmeli. Üç bin seneden beri milletler mahvoluyor. Üç bin seneden beri 

kavimler boyunduruk altına giriyor. Bir Hristiyan bütün bu felaketleri 

düzeltemeyeceği gibi sorumlusu olamaz. Eğer düşünceleriniz birbirini tutuyorsa 

bizim için bir tek vatan vardır: Cennetliklerin kuracakları vatan. 

Alvaro – Ben ıstırabını çekmek için öbüründe kalıyorum. 

Bernal – Siz çok yaşlı insanların yaptıkları gibi kendi devrinizi kötülüyorsunuz. 

Daha ellinize varmadığınız halde seksen yaşında imişsiniz gibi konuşuyorsunuz. 

Hem de çok mübalağa ediyorsunuz. Hadiselere daha çok karışsaydınız, olup 

bitenleri daha yakından bilseydiniz… 

Alvaro – Bildiklerim yeter. Kabuğumdan başımı her çıkarışımda kafama bir 

yumruk yiyorum. İspanya benim için artık kendimi korumaya çalıştığım bir şey. 



Bernal – Evet ama kendi kabuğunuza çekile çekile, kendinize mahsus görüşünüz 

size dünyayı ters gösteriyor. Sonra da bütün bir devri olduğu gibi göremediğiniz 

için inkâr ediyorsunuz. 

Obregon – Yeni devrin eşiği önüne dikilmişsiniz, içeri girmek istemiyorsunuz. 

Alvaro - Yeni devrin eşiği önüne dikilmiş, içeri girmek istemiyorum. 

Vargas – Farz edelim ki fikirlerine bağlı kalmak için yalnız yaşamaya razı olmak 

bir kahramanlıktır. Peki ama bu fikirleri mağlup etmek için size aykırı bir 

cemiyet içinde kendine düşen rolü oynamak da kahramanlık değil midir? O 

fikirler ki sahibi tarafından canlı bir varlık olarak ortaya konmadıkça nasıl olsa 

tesirsiz kalacaktır. 

Bernal – Hem sonra insanca güzel olan şey büyüklük taslamak değil, vaziyete 

uymaktır; rahatını bozmadan faziletli kalmak için cemiyetten kaçmak değil, 

zamana uyarak faziletli olmaktır, işin güç tarafı da budur. 

Alvaro – Etrafımı saran her şeyle aramdaki bu devamlı ayrılıktan yoruldum. 

Tiksinmekten yoruldum. Başka insanların arasında, hilekâr, pespaye ve budala 

olmayan insanların arasında yaşamaya hasretim. Eskiden düşman istilası bizim 

için lekeydi, şimdi kendi kendimizi lekeliyoruz; bir faciadan başka bir faciaya 

geçtik, değişen yalnız bu. Allah’ım, ne için Gırnata’da ölmedim; ne için yurduma 

düşman ayağı henüz değmemişken can vermedim? Ne için İspanya ile beraber 

göçüp gitmedim? Ne için hâlâ yaşıyorum? 

Bernal – Ne’niz var dostum? Bizimle hiç böyle konuşmamıştınız! 

Alvaro – Kıbrıs şövalyelerinin boyunlarındaki kordonda “sus” manasına selen S 

harfi vardı. Bugün de memleketimizde iyi kalan her şey susuyor. Bir “sükût” 

tarikatı vardır; o ocağın da büyük şövalyesi olmak isterdim. Ne diye beni 

zorlayıp söyletiyorsunuz? 

Olmeda – Bari gidip bir manastıra kapanın Don Alvaro! Artık size yaraşan yalnız 

budur. 

Alvaro – Gerçekten beni bundan alıkoyan nedir bilmiyorum. Herhalde 

kararsızlığımdan, zaafımdan olacak. 



Obregon – Şunu da ilave edeyim: İnsan dünyadan el etek çekecekse en güzeli, 

onu kötülemeden el etek çekmeli, bu kötülemeden daha bayağı bir şey olamaz. 

Alvaro – Siz saflık nedir bilir misiniz? Onun ne olduğunu bilir misiniz? (Duvarda 

çarmıha gerili İsa heykelinin altında asılı duran şövalyelik mantosunu 

kaldırarak.) Şu mantoya, ocağımızın mantosuna bakınız; dışardaki kar gibi beyaz 

ve saf. Kızıl renkli kılıç tam kalp hizasına işlenmiş, sanki bu kalbin kanıyla 

boyanmış. Bu demektir ki saflık da sonunda, daima yaralanmış, daima 

öldürülmüş, çarmıh üstündeki İsa’nın kalbine saplanan kargı daima onun da 

kalbine saplanmıştır. (Mantonun eteğini öper. Küçük bir tereddütten sonra en 

yakınında bulunan Olmeda da mantonun eteğini öper.) Evet, sonunda asil ve 

yüksek değerler daima çiğnenmiştir; tarih onların tekerrür eden 

mağlubiyetlerinin hikâyesidir. Yalnız onu kemirenler bizzat müdafaasını üzerine 

alanlar olmamalı. Ne kadar alçalmış olursa olsun ocağımız, İspanya’da ruh 

yüceliği namus ve fazilet namına ne kalmışsa onları içinde saklayan kutsal 

muhafazadır. Buna inanmıyorsanız ondan ayrılın. Ocağımızın en iyi insanları 

değilsek hayatımızın manası yoktur. Bana gelince benim gıdam tiksinti. Tanrı 

bana nefret ve istikrah hassasını bol bol vermiş. Bu tiksinme, bu sızlanma benim 

hayatım, kendimi onlarla besliyorum. Ama siz iğrenç şeylere tamamıyla bigâne 

kalıyor veya göz yumuyorsunuz; siz onlarla anlaşıyor, onlarla suç ortaklığı 

ediyorsunuz. Vah yeryüzünün insanları! Yeryüzünün şövalyeleri! 

Obregon, yavaşça Vargas’a – Zeki bir adam olmadığı içi bunları söylüyor. 

Alvaro – Gırnata’nın zaptından önce, Frontera’da sarp bir kayalığın üstünde bir 

kale vardı. Genç şövalyeler çömezlik devirlerini orada geçirirlerdi. Kuşun 

ötüşünü son defa orada işitmiştim. Onu bir daha kimse işitmeyecek. 

Letamendi – Hangi kuş? 

Alvaro – Kutsi kuş; kötü bir harekette bulunmamak için ne söylememiz veya ne 

yapmamız gerektiğini bize ilham eden kutsi kuş. 

Vargas – Yenilik ruhu bize Gırnata’nın zaptından sonra değil, yüzyıl önce, hem 

de İtalya’dan geldi. 

Obregon – 1519 yılının şövalyesi, 1000 yılının şövalyesi olamaz. Artık eski 

hurafelerin ne cüceleri ne devleri ne de canavarları var. 



Alvaro – Canavarlar hâlâ var. Her zamandan daha çok var. Etrafımızı sarmış, 

tepemize çıkmış, ezdikçe eziyorlar. Burada, şurada, orada! Veyl namussuzlara! 

Bernal – Efendiler, bu toplantıyı… 

Alvaro, coşkunlukla – Veyl namussuzlara! Veyl namussuzlara! 

Bernal – Bu toplantıyı başka bir zamana bırakalım. 

Alvaro, birdenbire sönerek – Veyl namuslulara! Veyl iyilere! 

(Vargas ve Obregon süratle ve dimdik çıkarlar.) 

Bernal, Alvaro’ya – Dostum sizinle başbaşa yalnızca konuşmak istiyorum. Yarın 

görüşebilir miyiz? 

Alvaro – On altıncı saatte geliniz. 

Bernal – O halde yarın görüşürüz inşallah. 

Alvaro – İnşallah! 

(Don Bernal çıkar.) 

5. Sahne (Alvaro Letamendi, Olmeda) 

Letamendi – Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. 

Alvaro – Neden şaşırıyorsunuz? 

Letamendi – Acaba Hint Adaları’na gitmeli miyim diye düşünüyorum. 

Alvaro – Tabii gitmelisiniz. 

Letamendi – Bütün bu söylediklerinizden sonra! 

Alvaro – Gidiniz. Canınız gitmek istiyor, yaşınız da on dokuz. İnsan on dokuz 

yaşında iken eninde sonunda hep canının istediği şeyi yapar. 

Letamendi – Küçümsüyorsunuz beni! Beni böyle küçümsemeye hakkınız yok! 

Alvaro – Demek hakkım yok! Şimdi de benim haklarıma mı karışıyorsunuz? 

Letamendi – Hayır, bu korkunç şehirde, bu mezarlar mezarı şehirde 

kalmayacağım artık. Ama şimdi kararsızlık ve endişe içinde yola çıkmam icap 



edecek. Bütün şevkimi söndürdünüz. İçime bu kurdu düşürdünüz ama bari 

yanılmadığınıza emin misiniz? 

Alvaro – Evet, yanılmadığıma eminim. 

Letamendi – Ah! Beni ümitsizliğe düşürüyorsunuz. 

Alvaro – İstediğim de zaten bu.  

(Letamendi şaşkınca bir hareket yaparak çıkar.)  

Alvaro – Gençlik; inkisarlar çağı. 

 6. Sahne (Alvaro, Olmeda) 

Olmeda – Bana da git diyecek misiniz? 

Alvaro – Yoksa siz de mi tereddüt ediyorsunuz? 

Olmeda – İçimizden en gencini de en ihtiyarını da sarstınız. Siz gerçekten 

Santiagolar’ın başı, hepimizin efendisisiniz. 

Alvaro – Ben ne şunun ne bunun, hiç kimsenin efendisi değilim. Ben Tanrı’ya 

hizmet edenlerin hizmetkârıyım. 

Olmeda – Ne diye bu çocuğu gitmeye zorladınız? 

Alvaro – Çünkü onun için bunun hiçbir ehemmiyeti yoktu. Delikanlıların hiçbir 

şeye cesaretleri yok, hiçbir şeye saygıları yok, hiçbir şey anladıkları yok. Deniz 

seferleri onlara tam biçilmiş kaftan. Ama büyük maceralar biz yaşta erkekler 

içindir. Büyük maceralar da insanın içinde geçenlerdir. Siz, Olmeda, siz 

gitmeyiniz! 

(Olmeda, Alvaro’ya atılır, iki erkek sessizce kucaklaşırlar. Olmeda çıkar.) 

 7. Sahne (Alvaro) 

Alvaro – Ey ruhum, hâlâ yaşıyor musun? Ey ruhum, nihayet sen ve ben, baş 

başayız. 

 

 



İKİNCİ PERDE 

(Aynı dekor, fakat demir demir parmaklıklı pencerenin ötesinde artık kar 

yağmamaktadır. Avila’yı kuşatan surların muazzam kulelerinden biri, bu beldeye 

has olan çok berrak, kurşuni bir havada uzaktan görülmektedir.) 

 1. Sahne (Alvaro, Bernal) 

(Bu sahne boyunca zaman zaman içeriye tavuklar girer ve Don Alvaro ile 

Don Bernal’in arasında ne olduğu bilinmeyen bir şeyleri gagalarlar.) 

Bernal – Ben şimdi babalık duygularınıza hitap ediyorum. 

Alvaro – Dünyada en çok sevdiğim Mariana’dır. 

Bernal, gülümseyerek – Atınızdan da mı çok? 

Alvaro, ciddi – Atımdan da daha çok. 

Bernal – Mariana iç hayatını biraz olsun size açıyor mu? 

Alvaro – Allah’tan korktuğunu bilmeme yetecek kadar. Ama yine de gönlümün 

istediği kadar ondan bahsetmiyor. 

Bernal – Belki utancından. Zaten ben de dini hayatını değil, his hayatını 

kastetmiştim. İtalya’dan dönüp Valladolid’e gideli beri Jacinto, Mariana’yı topu 

topu üç defa gördü ama ona derin bir hayranlıkla bağlandı. Bunu Dona İsabelle 

de ben de tasvip ediyoruz. Hem öyle sanırım ki Mariana da ona karşı… Nihayet 

o da bu işe… (Susar.) Kendisi size hiçbir şey söylemedi mi? 

Alvaro – Benim bu gibi işlerden bir şey anlamadığımı bilir. 

Bernal – Size bu karşılıklı duygudan bahsetmeye gelişimin sebebi, Dona Isabelle 

ile beraber, bu duygunun belki de neticesiz kalmayacağını düşündüğümüz 

içindir. (Bir süre sessizlik.) Hiçbir şey söylemiyorsunuz. 

Alvaro – Bu kadar söz söylemeye değmez. Hem de birçok kimseler kendilerine 

başka şeyler söylenmesine de değmezler. Bu da bir hayli sükût demektir. 

Bernal – Öyle görüyorum ki tasavvurumuz hoşunuza gitmedi. 

Alvaro – Hiç beklemediğim bir anda bu meseleyi bana açtınız. 



Bernal – Peki ama aziz dostum, kızınızın bu temayülünü fark etmediniz mi? 

Alvaro – Diyelim ki fark etmek istemediğim için farkına varmadım. 

Bernal – Demek ki kızınızın bu temayülü hoşunuza gitmiyor? 

Alvaro – Gönül alakaları hiç hoşuma gitmez. 

Bernal – Mariana’nın istikbalini hiç düşünmediniz mi? 

Alvaro – Mariana’yı ev bark sahibi etmek için kendimi mahvetmem lazımdı. 

Topluluğun bir sürü icaplarına uymak, boşuna vakit kaybetmek… Bunu 

istemedim. Düşündüm ki kendimi mahvetmek istemeyişimi Allah bana sevap 

yazacak ve onun evlenme işini kendisi yapacaktı. Öyle de oldu. İşte 

karşımdasınız. Teklifinizle, bu evlenme beni uğraştırmadan olup bitiverecekse 

sizi Allah gönderdi demektir. 

Bernal – Ortada yalnız siz yoksunuz. Çocuklarımızın da saadeti var. Bu ikimiz için 

de benim düşünmem uygun olmaz mı? Çünkü bu mesele ile hiç meşgul 

görünmüyorsunuz. 

Alvaro – Mariana mesut olacak. Benim evimde hiç de neşe yok. Hem o gittikten 

sonra belki ben de daha mesut olurum. 

Bernal – Sahi mi söylüyorsunuz! 

Alvaro – Sessizliğe, yalnızlığa her şeyden daima biraz daha sıyrılmaya ne kadar 

susadım, bilemezsiniz. Tanrı’ya varmak isteyenler için her insan bir engeldir. 

Tanrı’nın bana vermek lütfunda bulunduğu duyguları, gözlerini kapayarak 

musiki dinleyenler gibi ancak her şeyden tamamıyla sıyrılıp uzaklaştığım 

zamanlar duyabiliyorum. Bana lazım olan boş günler, bomboş günler… Onları 

dolduracak her şey; dostluk, hele şefkat insanı rahatsız etmekten başka bir şeye 

yaramaz. 

Bernal – Ya Mariana? 

Alvaro – Evin içinde gezip dolaştığını duyuyorum. Bazen şarkı söylediği oluyor… 

Çoğu zaman bana yorgunluk veriyor, ara sıra da canımı sıkıyor. Canlılık bazen 

çok korkulacak bir Tanrı vergisi, hem sonra böyle bir zamanda; kızlarımızı 

korumaktan başka bir şey yapamadığımız bir zamanda kız babası olmak çok ağır 



bir yük. Evet, verebildiğimiz bütün terbiye onları görülen şeylere, okunan 

şeylere ve duyulan şeylere karşı korumaktan ibaret; başka hiçbir şey değil. 

Bernal – Onu her şeyden uzaklaştırmak istiyorsunuz. 

Alvaro – Bazen uzaklaştırmak, bazen de uzaklaştırmamak… Spartalılar’ın 

oğullarına sarhoş köleyi gösterdikleri gibi benim de ona bazen memleketi 

gösterdiğim oluyor; yapmaması icap eden şeyleri görsün diye. 

Bernal – Kendisine herhalde ufak tefek bir şeyler öğrenmiştir… 

Alvaro – Din kitaplarını çok okur. Ona biraz da tarih öğrettim; imparatorlukların 

nasıl çöktüğünü bilir. 

Bernal – Desenize, Mariana sizin kendinize yarattığınız hayatta falso bir ses. 

Galiba küçücük bir çocukken size daha çok neşe veriyordu. 

Alvaro – O zaman da beni küçültüyordu. 

Bernal – Sizi küçültüyor muydu? 

Alvaro – Çocuklar insanı küçültür. Birbirimizin yüzünü ancak sofrada 

görüyorduk; öyle iken her defasında sofradan biraz daha küçülmüş olarak 

kalkıyordum. Genç kız olunca, hayatı ciddiye alınması gereken, bununla beraber 

beni hiç ilgilendirmeyen bir şey haline geldi. 

Bernal – Sizi hiç ilgilendirmiyor ama canınızı sıkacak kadar ilgilendirdiğinizin de 

farkında değilsiniz. 

Alvaro – Canımı sıkacak kadar mı, hayır. Sadece yorgunluk verecek kadar. Ona 

acıdığım için sarf ettiğim gayret, bana tamamıyla yabancı kalan bu hayata ilgi 

duyuyormuş gibi görünmek beni bitirdi. 

Bernal – Yine mi acımak! 

Alvaro – O küçük kafanın içinden geçen her şey… Sonra artık bunları 

anlayacağım diye kendimi yormaz oldum çünkü çok geçmeden değişeceğini, 

emeğimin de boşa gideceğini biliyordum. 

Bernal – Mariana’nın ciddi şeyler üzerinde kendisiyle hiç görüşmediğiniz için 

mahzun ve üzgün olduğunu biliyor musunuz? 



Alvaro – Onunla ciddi şeyler üzerinde görüşmüyordum çünkü bunları 

anlayamaz. Allah’ın sizi anlamadığına emin olsanız ona dua edebilir misiniz? 

Bernal – Biraz daha sevgi gösterseniz her şey yoluna girerdi. 

Alvaro – Onu biraz daha sevgiyle, şefkatle yetiştirmek isterdim. İsterdim ama o 

zaman da iyi bir yolda olmadığına, umduğum gibi çıkmadığına kanaat getirdiğim 

zaman çok üzülecektim. Hâlbuki şimdi onu makul bir şekilde sevdiğim için 

kendisinden hiçbir şey beklemiyorum, ona hiç kabahat bulmuyorum, birbirimizi 

hiç kırmıyoruz. Hem, azizim, dünkü hali gördünüz; ben memleketlerini, 

sevilecek tarafı kalmadığı halde sevebilenlerden değilim; ben İspanya’yı 

meziyetleri nispetinde severim, tıpkı yabancı bir memleket için olduğu gibi. Aynı 

şekilde Mariana’nın kızım olması da beni hiçbir zaman kendi lehinde aşırı 

duygulara sürüklemeyecektir. Öyle öyle, birbirimizden uzak kalırsak hem daha 

mesut hem daha iyi insanlar oluruz. 

Bernal – Bana ne tuhaf bir tablo çiziyorsunuz. Bir cümle ile onun gençliğine 

tahammül edemiyorum deyin bitsin. Allah nasip ederse yarın onun bir yuvası 

olacak, orada söyleyeceği her şarkı ile ruhlarda bahar açacak. Allah nasip 

ederse, yani rüyam hakikat olursa… Çünkü şimdi her şeyi yüzünüze karşı, hatıra 

gönüle bakmadan söylemem lazım geliyor. Bunu yaparken eski 

vakayinamelerimizden birinde rastladığım bir sözü düşünüyorum. Bir asilzade 

asiller sınıfı adına konuşuyor ve şunları söylüyor: “Biz hakikat yolundan 

gidenler…” Evet, biz asiller o yoldan gitmek bize düşer, sebebi de gayet basit 

çünkü yalan uydurmaya tenezzül etmek bizlere yakışmaz. 

Alvaro – Geçen yıl içinde topu topu dört defa yalan söyledim. 

Bernal – Açık sözlülüğüm bu işte tehlikelidir. Çünkü dünkü toplantımızda sizi 

kızdırmanın ne kadar kolay olduğunu gördüm. 

Alvaro – Prensiplerimi hiçe sayanlar, dostlarım bile olsa, onlara karşı 

insafsızımdır. Ama şahsımı hiçe sayanları hoş görürüm. En büyük düşmanım 

elime geçse hiç fenalık etmeden salıveririm. 

Bernal – Acıdığınız için mi, yoksa hor gördüğünüz için mi? 

Alvaro – Nasıl isterseniz öyle olsun. 



Bernal – Haberiniz olsun söyleyeceklerim hiç de hoşunuza gitmeyecek. İşte… Ne 

halde olduğumuzu bilmez değilsiniz. Ailem bana şeref ve itibardan başka aşağı 

yukarı hiçbir şey bırakmadı. Geri kalanı ise… Şunu da söylemeliyim ki sıkılmamın 

sebebi parasızlık değil para kazanacak kadar becerikli olmadığımı anlamış 

olmamdı. Kral Ferdinand beni hiç sevmezdi. Kral Charles’ın tahta çıkması, sonra 

Jacinto’nun Hint Adaları Meclisi’ne girmesi bize ümit kapılarını tekrar açtı. O 

zamana kadar ailemizin yüzü gülmedi. Jacinto vazifesinde çok iyi ilerliyor ama 

mevkii icabı çok masrafları var; hem işinde yükseldikçe masrafları da o nispette 

artacak. Pek parlak görünen bu mesleği nasıl devam ettirmeli! Jacinto’nun yarın 

oldukça büyük bir nüfuz sahibi olabileceği Yeni Dünya’yı nasıl muhafaza etmeli! 

Benim sıhhatim oraya gitmeme mani oluyor; buna imkân yok. Ona gelince, 

onun bütün istikbali de burada bulunmasına bağlı. Valladolid’de insanları da 

işleri de elinin altında tutuyor, ne pahasına olursa olsun vazifesinden 

ayrılmamalı. Bütün hayatı Valladolid’e bağlı, oradan uzaklaşırsa mahvolur. 

Netice: Jacinto’nun zengin bir kızla evlenmesi lazım. İşte bunun için de dün 

sizden şu veya bu sebeple istediğimiz şeyi, ben bugün sizden karşı karşıya bir 

erkek, bir dost, bir baba gibi konuşarak istiyorum. Yeni Dünya’ya gidip orada iki 

yıl, hatta sadece bir yıl kalın, zengin olarak dönersiniz. Sizin için düşündüğüm 

mahiyette bir iş, en namusluca yollardan ve gökten yağar gibi sizi altına boğar. 

Herrera, Conteras, Luzan buna benzer işlerde, on sekiz ay içinde zengin oldular. 

Sonra büyük mükâfatlar da var… 

Alvaro – Affedersiniz… Bunları bana mı söylüyorsunuz? 

Bernal – Bu “mükâfat” sözü galiba size dokundu. Saçma şey! Herrera da 

Canteras da yüksek ahlak sahibi insanlardır, onlara karşı hiç kimse… 

Alvaro – Ne garip, kendimi kirletmem için ellerinden geleni yapanların 

dostlarım olduğunu görüyorum da... Yeni Dünya’ya gitmeyeceğim! 

Bernal – Kızınız için bile gitmeyecek misiniz? 

Alvaro – Demek Allah karşısındaki mevkiimi, kendi vicdanım karşısındaki 

mevkiimi lekelemek, mahvetmek icap edecek; hem bu ne için, bir zayıf anımın 

mahsulü olan bir şey için öyle mi! Asla! 

Bernal – Bir zayıf anınızın mahsulü olan bir şey mi? Evladınız için mi bunu 

söylüyorsunuz? Ah Alvaro, siz ne biçim adamsınız! 



Alvaro – Keşke o düşündüğünüz sefil adam olsam; keşke hakaretlerinize 

müstahak olsam! Ama ne yazık, ben öyle bir insanım ki herkes benim gibi 

olmalıydı. 

Bernal – Olmeda dün akşam sizin zalimliğinizden bahsetmekte haklıymış. 

Alvaro – Olmeda hafiflik edip altmışından sonra valiliğe özeneceğine rahat bir 

ölüme hazırlansa daha iyi eder. 

Bernal – Siz kızınızı kendinize, evet kendinize, sadece kendinize feda 

ediyorsunuz. 

Alvaro – Ey prensiplerine sımsıkı bağlı olanlar, ne kadar bahtsızsınız! 

Bernal – Evet, daima hüküm vermeye alışanlar, başkalarının kendileri hakkında 

hüküm verdiğini görünce elbette bahtsız olurlar. 

Alvaro – Kendim için kabul ettiğim tek hâkim Allah’tır; hakkımda vereceği 

hükme de korku ve huzur içinde boyun eğeceğim. 

Bernal – Allah’ın inayetine sığınmışsınız… Harekete geçmeniz, bir şeyler 

yapmanız icap etseydi siz de başkaları gibi çamura bulanırdınız. 

Alvaro – Ancak tabiatüstü bir prensip, yurttaşlarıma karşı müsamaha 

göstermeme imkân verebilir. 

Bernal – Yurttaşlarınıza ve kızınıza! 

Alvaro – Daha geçen asırda, bir şövalye babalık şefkatiyle bağlı kalmamak için 

oğlunu, ister küçük ister delikanlı olsun, bir başka şövalyenin evine bırakmak 

zorundaydı. Ben de böyle düşünüyorum. 

Bernal – O Töton şövalyesi de şatonun asma köprüsü önünde küçük kızını 

kurtarmak için her şeye katlanmıyor muydu? 

Alvaro – Azap ve işkenceye katlanırdı. Şerefsizliği kabul etmezdi. 

Bernal – Şövalyelik duyguları sizi yanlış yollara sürüklüyor. Kendi hülyalarıyla 

kendi kendilerini büyüleyen ve bir cemiyet için çok tehlikeli olabilen o 

insanlardan birisiniz siz. 



Alvaro – Siz de bana hayatınızda ilk defa paradan bahsediyorsunuz ve bunu 

oğlunuz için yapıyorsunuz. Şimdi de sert konuşma sırası benim: Oğlunuzu 

ağırlığınca altına vermek istiyorsunuz. Benim de kızım için düşündüklerimden 

dönmem gerekecek. Bakın, evlatlarımız bizi ne hallere düşürüyor! Ben bunun 

böyle olacağını daima sezerdim. Fakat bu kadar açık bir delilini göreceğim hiç 

aklıma gelmezdi. 

Bernal – Size paradan bahsetmemi bir kabahat sayıyorsunuz. Fakat bence para 

lafını hiç ağzına almamakla övünmek sahte bir kibarlık alametidir. Tanıdığım en 

şerefli kimse menfaatleri üzerinde en açıkça konuşanlardan biridir. 

Alvaro – Batı Hint Adaları’nda bilmem hangi kabilenin reisine “İspanyolların 

Allah’ı kimdir” diye sormuşlar. O da bir altın külçesini göstermiş. Kralın bile ya 

tehditle ya zorla İspanya’daki dört şövalye ocağının mallarını, mülklerini 

çaldığını gördükten sonra bugün dünyanın hayâsızlar elinde kalmış olmasına 

insan artık şaşmıyor. 

Bernal – Sanki Gırnata’nın zaptından önce de insanlar altını sevmiyorlarmış gibi! 

Alvaro – Evet, seviyorlardı. Çünkü altın, nüfuz ve iktidar veriyordu; iktidarla da 

büyük işler yapılıyordu. Şimdi ise nüfuz ve iktidarı seviyorlar çünkü altın 

getiriyor ve bu altınla da küçük işler yapılıyor. 

Bernal – Her şeyi canınızın istediği gibi basitleştiriyorsunuz. 

Alvaro – Ben, bile bile pazarlığın kötüsünün yapmayı öğrenerek yetiştirildim. 

Yerde bir hazine bulsanız ve bu hazine elinizden düşmüş bile olsa onu almak için 

yere eğilmemeyi öğrendim. Ne olursa olsun bir şey almak için elimi uzatmamak 

icap ettiğini öğrendim. Asalet alametinin bolluk olduğunu, belki de her şeyden 

çok bu olduğunu öğrendim. Kral Charles’ın kartalı, yırtıcı pençelerini yalnız altın 

aramak, insanın ciğerlerinde bile olsa onu söküp çıkarmak için kullandığı bir 

zamanda dünya menfaatlerine karşı bu yüksek ve kutsal kayıtsızlığın yalnız 

Hintliler’de rastlandığını işitiyor, bundan da elem duyuyorum. 

Bernal – İnsan menfaatini öyle kolay kolay feda etmemeli. Menfaatine dört elle 

sarılmakta ne kadar benlik sevgisi varsa bu harekette de o kadar benlik sevgisi 

vardır. Hem sonra parayı sevmeyene kimse kıymet vermez. Bu böyledir. 



Alvaro – Benim için Tanrı, on beş yıl var ki hususi bir lütufta bulundu; bana 

fakirliği ihsan etti. Fakat bu bir şey değil; daha da fakir olmak istiyorum. Hayır, 

benim fakirliğimi gasp edemeyeceksiniz! Şimdiden en zaruri ve asgari şey nedir, 

onu düşünüp duruyorum. Bir de, ruhuma ait işlere vakfedebileceğim zamanı, 

servetimi idare edeceğim diye insana tiksinti veren üzüntülerle mi 

kaybedeceğim! Beni ruhumdan mahrum bırakmalarını istemiyorum. Zengin 

olmak istemiyorum! Anlıyor musunuz? Zengin olmak istemiyorum! Böyle bir şey 

çok ağırıma giderdi. 

Bernal – Peki canınız isterse açlıktan geberin. Ama Mariana ne olacak? 

Alvaro – Mariana ile oğlunuz arasında o dediğiniz duygu varsa, bu halleriyle 

evlensinler. Fakir yaşayacaklar ama İsa da onların ayaklarını yıkar. 

Bernal – Fakir yaşayacaklar! Meseleyi ne kolay hallediyorsunuz! 

Alvaro – Siz ki Mariana’yı lüzumu kadar sevmediğimi başıma kakıyorsunuz, ona 

zenginliği, bu günahı mı vermemi istiyorsunuz? 

Bernal – Zenginlik, aslında bir günah değildir. 

Alvaro – Bir Hristiyan olarak bir iş yaptığımda yahut bir şeye karşı geldiğimde 

herkesin beni anlamasını isterdim. Asıl işte o zaman beni kimse anlamıyor. 

Bazen içimde olup biten şeyler bana bütün insanlığın anlayışından o kadar uzak 

geliyor ki… 

Bernal – Sizin gibi birkaç kişi için mevcut olan bir şeyin, herkesi tatmin etmesini 

bekleyemezsiniz. 

Alvaro – Ben yalnız kâmil olana tahammül edebiliyorum. 

Bernal – Ben aşağı yukarı üç yıl müddetle zengin oldum. Juncas’daki 

topraklarımın satışından elime geçen parayla. Bilmezsiniz çok para sahibi olmak 

ne iyi şeydir; insana ne kadar rahatlık verir! İnsan kendi nefsine ne kadar 

güvenir! Ne kadar kendi kendisi olur! İnsan büyük bir servete yaslandığı zaman 

canının istediği gibi kararsız yaşayabilir, küstahlık edebilir, haklı olmayabilir, ne 

bileyim daha birçok şey yapabilir. Ama servet aynı zamanda sabır ve teenniye, 

mükemmel çalışmaya, alicenaplığa, manevi imtihanlarda azim ve sebat 

göstermeye, ruhun bütün hasletlerine de imkân verir. Bakın, mesela şu pek 



sevdiğiniz hayır işi itina ile yapılabilmek için, iyice beslenmeye muhtaçtır. Ah 

azizim, zengin olmak insanın büyük görünmesine bilseniz ne kadar yardım eder! 

Alvaro – Babam öldüğü zaman bana da, sizin gibi birçokları için az fakat benim 

için oldukça mühim bir paraya birdenbire sahip oluverdim. Biliyor musunuz o 

zaman neler duydum? İçimi kaplayan tek duygu hüzün oldu. Kendi kendime: 

“Bir anda kazanıverdiğim şu parayı kazanmak için on yıl çalışanlar var” diye 

düşündüm. İki yıl müddetle birçok defalar, böyle küçümsenmeyecek paralar 

aldım ve her seferinde bundan dolayı aynı üzüntüyü duydum; adeta ümitsizliğe 

düştüm. Altın kesesi önünde kendi kendime: “Yarabbi, ben bu parayı ne 

yapayım?” diyordum. Hepsini ocağımızın yurtlarına verdim. 

Bernal – Ve hiçbir zaman bu altınları Mariana’nın drahoması olarak bir işe 

yatırmak aklınıza gelmedi, değil mi? Hayır, böyle yapsaydınız, bu pek tabii bir 

hareket olurdu. Hâlbuki size tabiatüstü bir hareket lazımdı; hayır yapmak 

lazımdı: Paranızı çocuğunuza vermeyip bunu kendilerine verdiğiniz için sizden 

nefret eden zavallı budalalara vermek! 

Alvaro – Hayır işlemek ancak bu nefretle karşılandığı zaman bir mana kazanır.  

Bernal – Ah, beni hayır işlerinden iğrendiriyorsunuz! 

Alvaro – Siz de beni o tabii dediğiniz hareketlerden iğrendiriyorsunuz. Hayır 

işlemek Allah indinde benim için bir kazançtır. Ama varislerim için para 

biriktirmek Allah indinde bana ne kazandırır? Hem daha doğrusunu isterseniz, 

varislerimin benden daha fazla zengin olmaya da ihtiyaçları da yoktur. 50 yıl 

önce ölmüş olsaydım malım mülküm tarikata, bizim ocağa kalacaktı; o zamanlar 

kaide buydu. Ancak kendi rızamızla seçtiğimiz, düşüncemizle benimsediğimiz 

aile bizimdir; kandan gelen aile uğursuzdur. Biz, ocaktan olanlar, biz bir aileyiz. 

Bernal – Artık ocak mocak kalmadı Alvaro, bunu pekâlâ biliyorsunuz. 

Alvaro – Biliyorum… Ama hayır! Bir tek gönülde bile yaşasa, ocağımız yine 

yaşıyor demektir. Şimdi bir de ortaya kızlar, oğlanlar çıktı; bir yolunu bulup 

davetsiz misafirler gibi içimize sokuluyorlar. Bin bir güçlükle biraz yükseliyorduk; 

gelip bizi deviriyorlar, ayaklarımızı sımsıkı toprağa bağlıyorlar. İhanet daima 

damımızın altındadır ve denildiği gibi, sadece mutfakta değildir. (Seslenerek.) 

Mariana! 



Bernal – Allah aşkına öfkelenmeyin! Ona ne söyleyeceksiniz? 

Alvaro – Bazı babaların kızlarına karşı nasıl davranmak gerektiğini bildiklerini 

öğrenmeniz belki faydalı olur. 

Bernal – Öf! Bize mütemadiyen ders vermeye kalkmanızdan bıktım, usandım 

artık. 

Alvaro – Mağrip masallarında klasik bir şahıs vardır; birisine âşık olduğu için 

kızını öldürmeyi tasarlayan bir baba… 

Bernal – Çıldırdınız mı siz! 

(Mariana girer.) 

2. Sahne (Alvaro, Bernal, Mariana) 

Alvaro – Don Bernal’in oğluna bilmem nasıl bir duygu beslediğinizi söylüyorlar 

ve bu benim evimde, benden birkaç adım ötede oluyor! Şunu bilin ki ben bu 

nevi şeylerden nefret ederim. Tabii, dünyada herhalde yalnız sizin 

sevebileceğinizi, kâinatın kendinizden ibaret olduğunu sanıyorsunuz… Peki ama 

siz nesiniz? Küçücük bir dişi maymun, başka hiçbir şey değilsiniz. Erkeklerle 

kadınlar arasındaki bütün bu sevişmeler de maskaralıktan başka bir şey değil. 

Şunu bilin ki yapmacıklık, gülünçlük, budalalık içinde yüzüyorsunuz. 

Bernal – Alvaro! Utanmıyor musunuz? Siz de tabiatı her zaman inkâr 

etmemiştiniz. Onun için dünyada sizce her şeyden mukaddes olması icap eden 

bir varlığın şahsında ona hakaret etmeyiniz. 

Alvaro – Mariana sizi hırpaladımsa beni affediniz. Ama beni en hassas yerimden 

yaraladınız. Biraz yüksek bir hayat sürmeye çalışıyorum ve beni alçaltan da siz 

oluyorsunuz! Bana destek olacağınıza engel oluyorsunuz. 

Mariana – Babacığım, siz ne isterseniz ben de onu isterim. Ben sizi nasıl 

alçaltabilirim? 

Alvaro –Tanrı yüzünün ne olduğunu bir kerecik olsun sezmiş olsaydınız bir erkek 

yüzü görmemek için sokakta başınızı çevirir geçerdiniz. (Bernal’e.) Siz onunla 

kalın ve kendisini teselli edin. Siz ki baba rolü oynamaktan hoşlanıyorsunuz… 

Ama kız babası olmak, baba olmak sayılır mı? Bana gelince; tekrar ediyorum: 



Yeni Dünya’ya gitmeyeceğim! Hiçbir zaman! Benim böyle hoşuma gidiyor. Böyle 

olması Allah’ı hoşnut ediyor. Bu da yeter. 

Bernal – Bir gün bana: “Birçok yollar arasında tereddüt ederseniz, daima en 

ıstırap verenini seçiniz” dememiş miydiniz? 

Alvaro – Ulu Tanrım! Istırap da çekmeseydim halim nice olurdu! 

Bernal – Ama yine, her zamanki gibi, sonunda hoşunuza giden yolu 

seçiyorsunuz. 

 (Alvaro çıkar.) 

 3. Sahne (Bernal, Mariana) 

Bernal – Müteessir olmayınız Mariana ve beni dinleyiniz. Şu sırada çok nüfuzlu 

bir şahsiyet, Kont de Soria birkaç gün için Avila’da bulunuyor. Herhalde siz de 

adını duymuşsunuzdur, öyle değil mi? (Mariana başıyla hayır işareti yapar.) Ah, 

babası gibi dünyadan habersiz yaşayan çocuk! Kont de Soria çok genç olmasına 

rağmen sarayda en itibarlı adamlardan biridir. Ona sözüm geçer. Israrım üzerine 

babanızı ziyaret edecek ve Kral’ın, herkesin önünde Don Alvaro’nun Batı Hint 

Adaları’nda bir vazife alması yolunda bir arzu izhar ettiğini kendisine 

söyleyecek. Ben babanızı tanırım; Kral’a saygısı olmakla beraber onun hakkında 

hiç de iyi şeyler düşünmez fakat Kral efendisidir. Ne pahasına olursa olsun onun 

emrinden çıkmaz. Babanız, kendi yaşında olan insanların artık şahsi tasavvurları 

ileri sürüyor ama o yaşta da yapılması mümkün olan bir şey var: Sadakat 

göstermek. Eminim sadakati kendisini harekete geçirecektir. Belki biraz da -

niçin olmasın- haklı olarak duyacağı gurur. Memnun oldunuz mu? (Bir süre 

sessizlik.) Bu da nesi! Hiçbir şey söylemiyorsunuz? 

Mariana – Akan kanın sesi çıkmaz. 

Bernal – Gözyaşlarının da, öyle değil mi? 

Mariana – Gözlerimde yaş mı var? 

Bernal – Var ya işte. 

Mariana – Bir başkası ağlıyor içimde. 

Bernal – Siz bir çocuksunuz… Ah! Keşke ben sizin babanız olsaydım. 



Mariana – Ama değilsiniz. 

Bernal – Babanız ben olsaydım hoşunuza gitmez miydi? 

Mariana – Allah yaptığını iyi yapar. 

Bernal – Beni sevmiyorsunuz. 

Mariana – Sizi nasıl sevmem! Siz ki Jacinto’nun… (Birdenbire susar.) 

Bernal – Aşırı hareketleriyle faziletinizi küçük düşürdüğü için Don Alvaro’yu 

hiçbir zaman affetmeyeceğim. 

Mariana – Babam bir eşi gösterilemeyecek kadar dürüst bir adamdır. Onun 

lüksü de bundan ibaret ama pahalıya mal olan bir lüks. 

Bernal – Babanız bir evliya yahut onun gibi bir şey. Ama şimdi anlamaya 

başlıyorum ki evliyalar da etrafındakiler için biraz can sıkıcı insanlarmış. 

Mariana – Benim canımı sıkmıyor. 

Bernal – Babanız olduğu için ondan yana çıkıyorsunuz. 

Mariana – Bir insana değer vermek kolay değildir. 

Bernal – Şövalye arkadaşlarımız da benim gibi düşünüyor. 

Mariana – Doğruluk, insanların canını sıkmaktan başka bir işe yaramaz; kimse 

onu hoş görmez. Biraz daha ileriye gidince de bu can sıkıntısı bir nevi nefret 

halini alır. 

Bernal – Yaşınız on sekiz ama pek filozofça konuşuyorsunuz. 

Mariana – Ben sadece ciddi konuşuyorum. 

Bernal – Belki Don Alvaro her şeyin aksini söylemekten zevk alıyordur. 

Etrafımızdaki insanlar müsamahasız olsalardı, o zaman da belki açık ve ileri 

fikirli görünmeye kalkardı. 

Mariana – Yıllardan beri onu tanıdığınız halde böyle bir şeye nasıl ihtimal 

verebiliyorsunuz? İnsan bu derece yanıldıktan sonra dostluğun ne manası kalır? 

Dost edinmediğime ne iyi etmişim. Babam öyle bir adamdır ki içi de dışı da 

birdir. Hak bildiği yoldan şaşmaz. Onun yolu da kendi selameti ve Santiago 



ocağı; ne sağında ne solunda hiçbir şey görmez. Yüce bir tarafı olmayan her 

şeye karşı müthiş bir kayıtsızlık… Unum, Domine, ulu Tanrım! Yalnız bir şey 

zaruridir. Büyük dedem ailemizin en eski düsturunu bu düsturla değiştirirken ne 

yaptığını çok iyi biliyormuş. 

Bernal – Demek böylece siz, kızı, “sağına veya soluna” düşüyorsunuz! Sizi kendi 

hayatının dışında tutuyor. 

Mariana – Zaten o yaşta bir adamın, bunca meşguliyeti arasında benim gibi 

küçük bir kızla görüşüp konuşmaktan hoşlanması tabii bir şey olmazdı. 

Bernal – Evet daima “içe bakış”! Allah’tan çok kendi kendisine çevrilmiş olan bu 

içe bakış… 

Mariana – Kendi aleyhine olan her şeye yardım ediyor. Bir de ona hodbin 

diyorsunuz! 

Bernal – Kendi aleyhine hareket ediyor çünkü bundan zevk alıyor. 

Mariana – Sizi tanımasam, onu böyle alçalttığınız için fena bir adam olduğunuza 

hükmederdim. 

Bernal – Ben fena bir adam değil, sizi mesut görmek isteyen bir adamım. 

Mariana – Benim mesut olmaya uğraştığım yok. 

Bernal – Jacinto ile evlenmek istemiyor musunuz? 

Mariana – İstiyorum ama mesut olmak için değil. 

Bernal – Öyleyse ne için? 

Mariana – Ya o benimle mesut olacak mı sanıyorsunuz? 

Bernal – Bundan eminim. 

Mariana – Mühim ve ciddi işlerde ona faydalı olabileceğime inanıyor musunuz? 

Ben kolay bir hayat geçirmek istemem. Ben cesaret gerektiren bir hayat isterim. 

Bernal – İnsan daima cesarete muhtaçtır.  



Mariana – Ama onun ehemmiyetli olan şeyle olmayanı iyice fark edebildiğini 

sanıyor musunuz? Çünkü esaslı olan şey budur; bir tek şeye bağlanmak ve ona 

sımsıkı sarılmak. 

Bernal – Benim belki de yapamadığım şeyi siz ona öğretirsiniz. 

Mariana – Evlilik hayatına girmek ve bir ibadet yerine girildiği zaman yapıldığı 

gibi kapıyı kapatmak, bir daha da arkama hiç bakmamak istiyorum. Benim için 

tek erkek o olacak, onun için de tek kadın ben olacağım. Ebediyen onda 

kaybolup gideceğim. 

Bernal – Tabii yavrularınız da olacak… 

Mariana – Belki onlar bile beni kocamdan uzaklaştırabilir. 

Bernal – Peki zenginlik sizi korkutmuyor mu? 

Mariana – Zenginliği bir imtihan olarak kabul edeceğim. Ve bu imtihanda 

muvaffak olmaya çalışacağım. 

Bernal – Aziz Mariana, siz babanızın kızısınız. Üstelik de ondan daha uslu 

akıllısınız. Bazen konuşurken bile, mesela şu cümleniz; “çocuklar bile beni 

kocaman uzaklaştırabilir” cümlesi, demin Don Alvaro’nun bana söylediği bir 

cümleyi hatırlatıyor: Ona öyle bir yalnızlık lazımmış ki dostluk bile oraya girince 

kendisine rahatsız edecekmiş. Evet ona ne kadar benziyorsunuz. 

Mariana – Ben kendimi o kadar küçümsüyorum ki bu halimle babama 

benzememe imkân yok. 

Bernal – Kendinizi küçümsüyorsunuz ama bir kraliçe kadar da gururlusunuz. 

“Bir kraliçe kadar.” Jacinto öyle söylüyor. 

Mariana – Beni hiç tanımadığı halde şuna buna benzeten Don Jacinto da hayli 

cüretliymiş. 

Bernal – Siz de benim önümde ondan Don Jacinto diye bahsetmekle teşrifata 

bir hayli düşkün görünüyorsunuz. 

Mariana – Benim için henüz yabancı olan bir erkekten yalnız adıyla bahsedecek 

değilim. 



Bernal – Haydi Mariana, bırakın artık bu ilgisizlik oyununu. Size her şeyi 

söylemek mi lazım? Daha iki hafta evvel bana yazdığı bir mektupta “damla 

damla akan su gibi, evime huzur ve saadet getirecek” diyordu. Üç gün evvel de 

“ona olan aşkım dün gece beni uykumdan uyandırdı; pırıl pırıl yanan yıldızlar 

gibi ta uzaklardan gelen o sesi duyuyordum” diye yazıyordu. 

Mariana – Pırıl pırıl yanan yıldızlar gibi ta uzaklardan gelen o ses… Benim sesim 

mi? 

Bernal – Sizin sesiniz. Dahasını söyleyeyim mi? İki hafta evvel yazdığı mektupta 

“onsuz boğulur gibi oluyorum” diyordu. Üç gün evvel de “saçını ayıran çizgi, 

evlerine giderken karlar üzerinde çizdiğiniz yola benziyor” diye yazıyordu. 

Mariana – Sahi, bütün bunları size yazdı mı? Yok canım, beni memnun etmek 

için siz bunları icat ediyorsunuz. 

Bernal – Yemin ederim ki bir kelimesini bile icat etmiyorum. 

Mariana – O halde o saray adamına –evimize gelecek efendiye- haber verin ki 

babamı ikna etmek için şan ve şeref meselesini ileriye sürerse boşuna vakit 

kaybetmiş olacaktır. Maddi menfaatten söz açarsa o zaman babam kendisini 

kapı dışarı edecektir. Ona söyleyin, İspanya’nın manevi nüfuzu için Kral’ın Batı 

Hint Adaları’na seçkin İspanyollar göndermek istediğini babama anlatsın. 

Söyleyin ona, ocağımızdan bahsetsin; yerlilerin hakiki bir Santiago Şövalyesi’nin 

ne olduğunu bilmeleri lazım. Ona söyleyin… Evet ona Kral emrediyor deyin. Ona 

bütün bunları söyleyin, olmaz mı Don Bernal? Hem sonra babama her zaman 

nezaket icabı söylenen o alışılmış şeyleri söylemesin. Ona biraz daha başka türlü 

davranmasını, biraz incelik göstermesini tavsiye edin… Siz bunları pek iyi 

bilirsiniz… Ben de o efendi burada babamla konuşurken onu ikna etmesi için diz 

çöküp dua edeceğim. 

Bernal – Allah’a yalvaracaksınız ama babanıza da yalvarsanız acaba nasıl olur? 

Nihayet bütün bu işlerde sizin de söyleyecek bir sözünüz yok mu? 

Mariana – Babama yalvarmak mı? Hayır, buna imkân yok. 

Bernal – Bu evlenme babanıza söyleyeceğiniz bir tek söze bağlı olsaydı bu sözü 

söylemez miydiniz? 

Mariana – Hayır, hiçbir zaman! 



Bernal – Bu kelime de Dabolar’ın ağzından hiç düşmez. Ah, şu aşırı insanlar ne 

kadar yorucu oluyorlar. 

Mariana – Bizi mazur görün. Biz inatçı insanlarız. (Pencereden soluk bir gün ışığı 

süzülür. Avila’ya mahsus gümüşi bir gün ışığı.) Allah’ım, bir gün ışığı, iki aydan 

beri ilk defa! 

Bernal – Ah Mariana, işte bugün ışığını görünce gözleriniz yine kalbinizden 

süzülen yaşlarla doldu. 

Mariana – Mangalın dumanından olacak. 

Bernal – Hayır cici kızım, beni kandıramazsınız. 

Mariana – Kış güneşinin ilk parıltıları… Demek güneş hâlâ varmış! Yakında karlar 

eriyecek, yakında bahar gelecek. 

Bernal – Ne yazık ki daha ocak ayının başlarındayız. 

Mariana – Bahar yaklaşıyor! Yarın bahar olacak! 

Bernal – Bir de demin mesut olmak istemiyorum diyordunuz! 

Mariana – Evet Don Bernal,  mesut olmak istemiyorum! 

 ÜÇÜNCÜ PERDE 

(Aynı dekor. Dışarda kar durmadan yağmaktadır.) 

 1. Sahne (Alvaro, Mariana) 

Mariana, okuyarak – Diego Monzon muvaffakiyetsizlikle neticelenen kaçışından 

sonra kendisine tekrar zindanında bulduğu zaman, yeniden esir, yaralı, büyük 

bir ümitsizliğe düştü; kapkaranlık ve derin bir ümitsizliğe. Fakat birdenbire 

kendisine bu çileyi Tanrı’nın çektirdiğini, bunun da muhabbetinin bir nişanesi 

olduğunu anladı. O zaman ellerini bağlı tutan zinciri öptü ve sükûnet bularak 

uyudu. 

Alvaro – Bugünlük eski romanlarımızdan bu kadarı kâfi; biraz daha devam 

ederseniz, korkarım gözlerim yaşaracak. Kâfirlere karşı açılan savaşa ne için 

kutsal savaş dediklerini anlıyorum; çünkü bu savaşta dövüşen İspanyollar kutsal 

insanlarmış. O zamanlar tertemiz bir ordu varmış. Bunu düşündükçe gözlerim 



doluyor. Fakat bugünkü orduda her şey karmakarışık... Bugün bir askere 

rastlasam omuz silkip geçeceğim geliyor. Hem otuz yıldan beri sürüp gittiği 

halde, Yeni Dünya savaşı üzerine daha bir tek romans yazılmadı. (Mariana taş 

döşeme üzerine dökülmüş olan tamamıyla yanmamış korları bir küreğin içine 

toplar.) Bu korlar sizi rahatsız mı ediyor? 

Mariana – Yüksek bir misafiri kabul edeceğiniz sırada odaya yayılmış olan bütün 

bu korları hoş mu buluyorsunuz? 

Alvaro – Bırakın şunları, rica ederim. Campanita Teyze ile İsidro sonra ne 

düşünmezler! Kont de Soria için, Charles de Gand’ın bu züppesi için zahmete 

girdiğimi, bu çeşit kuklaların benim için bir değeri olduğunu mu zannetsinler! 

Haydi haydi, ben o kibar âleminde insanların nasıl yükseldiklerini bilirim: Her 

basamakta mukaddes bir şeyi çiğneyerek! 

Mariana – Herhalde sarayda da temiz kalmış insanlar vardır. 

Alvaro – Hayır, bir tek insan bile yoktur. Zaten ocağımıza ait bir haber 

getirdiğini tahmin etmesem, Kont de Soria benim için mevcut bile olmazdı. Üç 

ay evvel, vaktiyle Tapınakçılar tarikatına verilmiş olan bir imtiyazın bize de 

tanınması için Papa nezdinde teşebbüste bulunmasını Kral’dan istemiştik; 

aforoz edilenlerin bizim mezarlıklarımızda gömülmesine müsaade edilmesini. 

Bu işin olmasını çok istiyorum. Ah, bilseniz nasıl can ve gönülden istiyorum. 

Muhakkak istidamızın cevabını getiriyor. Yoksa bir saray adamı ne diye beni 

ziyarete gelsin! Hem, inanır mısınız Mariana, içimde öyle bir his var ki bu cevap 

müspettir. Romans kitabını odama bırakırsınız. Sonra da şamdandaki mumları 

tazelersiniz. Dün akşam Wolfram d’Eschenbach’ın Parsifal’ini okuyordum; bu 

kitap şövalyeliğin Agniyet-ül Ağani’sidir. Mum bittiği için yarıda bırakmaya 

mecbur kaldım. Bana sabun da alırsınız, hiç sabunum kalmadı. Sonra yatak 

çarşafımın yırtılan yerlerini de lütfen, tekrar dikersiniz. 

Mariana – Dikeyim ama bu sefer yandan gidecek, her tarafı üzülmüş. 

Alvaro – Yırtılan yerleri üzülmüş, yanları daha çok dayanır. 

Mariana – Size iki yeni çarşaf alsam, daha iyi olmaz mı? 

Alvaro – Tamamıyla lüzumsuz bir masraf. Daha doğrusu yırtık yamamak canınızı 

sıkıyor desenize! (Sabırsızlanarak.) Hem canım nasıl isterseniz öyle yapın, yalnız 



şunu rica ederim; bu çarşaf hikâyesiyle daha fazla başımı ağrıtmayın. (Çıkarken, 

Mariana’nın önünde durur, yavaşça yakasını silkeler.) Ceketin yakasında saçlar 

var. Galiba artık kendinize hiç bakmıyorsunuz. 

 (Alvaro çıkar.) 

 2. Sahne (Mariana) 

Mariana – Ey benim bütün varım yoğum! Ey bütün insanlar içinde en çok 

sevdiğim! Kendisine çocukluğumun bir parçasını sakladığım ve kalbimin ta 

içinde doğduğum günden beri bir şeyler hazırladığım aziz varlık! Bana kollarınızı 

açın, beni bütün ıstırabımla bağrınıza basın! Bu ıstırap yalnız benden doğan son 

ıstırap olsun; artık sizin dertlerinizden başka derdim olmasın. Peki ama nasıl 

olur! Bir yabancıya saçlarım dağınıkken beni asla görmemiş, daha odamı bile 

bilmeyen bir yabancıya nasıl sığınırım! Hem de babama karşı gelerek birine 

sığınıyorum… Babama karşı! Beni o yarattı, onu seviyorum, hem de ondan 

kaçıyorum! (Sokak kapısı çalınır. Dışardan sesler gelir.) Kont geldi! Allah’ım! 

Hayatımı kurtaracak sözleri bulmak, babamı kandırmak mademki bir yabancıya 

düşüyor, ondan yardımını esirgeme. Esirgememek lazım, bunu senden 

istiyorum. O nereye bakıyorsa orada kendini göster ve baktığı şeyleri şimdiye 

kadar hiç görmediği bir nur ile aydınlat. İnayetin böyledir, kitaplar böyle 

söylüyor: Sezilmeyen küçük bir şey ve her şey değişir! 

 3. Sahne (Alvaro, Kont De Soria) 

Alvaro – Dünyadan tamamıyla uzak yaşadığımız bu eve yepyeni bir hava 

getirdiniz. 

Soria – Onu bilmem ama çizmelerimle kar getirdiğim muhakkak! Hey Allah’ım 

bu ne kış! Torral’e kadar gitmek mecburiyetinde kaldım. Kırlar baştanbaşa 

kardan bir çöl halini almış; az kalsın atlarımız gömülüp kalacaktı. Karın 

ağırlığından ağaçların dalları kırılmış, ırmakların buzları içinde topraktan 

çıkarılmış iri ağaç köklerine benzeyen kurt leşleri görülüyor. 

Alvaro – Baştanbaşa karla örtülen Avila bile her zamandan daha çok kendi içine 

kapanmış görünüyor. Büyük şeylere bundan daha iyi beşiklik edecek bir yer 

tasavvur edilemez. Yıldırım ancak yıkmasını bilir. Ama filizlenme derin bir 

sessizlik içinde, için için, hiç kimse farkına varmadan olur. 



Soria – Şüphesiz öyledir. Hatta içine kapanmanın, sizde olduğu gibi bir hareket 

halini aldığı da olur. Santiago misafirhaneleriyle gece gündüz meşgul 

olduğunuzu biliyorum. Siz kılıcınızı Veronica’nın örtüsüyle* değiştirirsiniz; hayır 

işleriyle uğraşmak için onu duvara asmışsınız. 

(*Çevirenin Notu: “Veronique” Hristiyanlara göre İsa çarmıha gerilmek üzere 

Kalver dağına götürülürken Kudüs’lü Veronica adında bir kadın bir bezle alnını 

silmiş, bu bezin üzerine İsa’nın resmi çıkmış. Şimdi bu bez Roma’da Saint Pierre 

kilisesinde saklıdır.) 

Alvaro – Daha gençsiniz bayım, bunu hissedecek yaşta değilsiniz. Muayyen bir 

yaşa varınca bütün insanların ancak yardıma muhtaç, zavallı mahlûklar 

olduklarını zannedersiniz. İnsanlara acımak yardım etmek vazifemiz olmasaydı 

unutulmak istediğim kadar onları unutmak da isterdim. 

Soria – Ama onlar sizi unutmuyor. 

Alvaro – Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bu zamanda unutulmak insana şeref 

verir; insan bir şeyden bir kere tamamıyla nefret etti mi, bu duygusunda haklı 

olmak için, nefret ettiği şeyin de kendisinden nefret etmesini ister. Keşke benim 

adım da birkaç saat içinde dağılıveren şu bulutlar gibi kaybolup gitse. 

Soria – Ne yazık ki öyle değil. Başardığınız büyük işlerin hatırası hâlâ yaşıyor. 

Alvaro – Benim için öldükten sonra başkaları için yaşamasına hayret ediyorum. 

Soria – Sükûtunuzun sebep olduğu şayialar… 

Alvaro, soğuk bir eda ile – Bırakın rica ederim. 

Soria – Demek hiçbir emeliniz, bir arzunuz yok? 

Alvaro – Her şeyin haysiyetini kaybettiği bir zamanda insan ne arzu edebilir? 

Soria, müstehzi – Her şey haysiyetini mi kaybetti? Nasıl olur! Hiçbir şeyi arzu 

etmemek şüphesiz hazin bir şey… Ne olursa olsun, belki sizin hiçbir şeyde 

arzunuz yok ama sizin namınıza arzu edenler var. Zannedersem sizi ne için 

ziyaret ettiğimi öğrenmenizin de sırası geldi. Alesio Fuenleal’in hazırladığı seferi 

herhalde biliyorsunuz… 



Alvaro, soğuk bir eda ile – Yo! Kesiniz rica ederim. Doğrusu bunu 

beklemiyordum… Bütün umduklarımı boşa çıkardınız. Beni bu işe sürüklemek 

için bazı şeyler düşünüyorsanız iş burada iken keselim. Zaten bu meseleyle beni 

bıkmadan, usanmadan bir hayli azaba soktular. Onun için boşuna kendinizi 

yormuş olursunuz. 

Soria – Beni biraz dinleyin. Kral hazretleri her zamanki büyük kiyasetleriyle, 

Hintliler’in Hristiyanlaştırılması işinin daha çok macera düşkünlerinin eline 

bırakılmış olmasını doğru bulmuyor. Bundan böyle Batı Hint Adaları’na tercihen, 

şahsiyetleri yerlilere bir teminat, İspanyollara da örnek olabilecek temkinli ve 

namuslu adamlar gönderilmesini arzu buyuruyorlar. Size söyleyebilirim ki, 

birçok değerli kimseler yakında Batı Hint Adaları’na aynı zamanda ayak 

basacaklar. 

Alvaro – Onlar da o yerlerin uğursuz havasına, o muhite uyarak bozulacaklar. 

Biz bunun şimdiye kadar birçok misalini gördük. Hayır bayım, beni kararımdan 

döndüremezsiniz. 

Soria – Beni reddedebilirsiniz ama Kral’ı reddedebilir misiniz? 

Alvaro – Kral’ı mı? 

Soria – Kral hazretleri birçok isim saydılar, bu arada sizin isminizi de söylediler. 

Alvaro – Herhalde birisi kulağına fısıldamış olacak. 

Soria – Kimse fısıldamadı. Ben oradaydım. 

Alvaro – Ne diyorsunuz? Kral, beni Santiago hakkındaki arzuhal ve layihalarımla 

kendisini izaç eden ihtiyar deliden başka bir şey olarak tanır mı? 

Soria – Hakkınızda sarf ettikleri iltifatkâr sözler size ne kadar değer verildiğini 

gösterir. 

Alvaro, kendi kendine – Dünya iltifatları, benden ne istiyorsunuz? 

Soria – Şimdi de bayım, Kral hazretlerinin bir arzusunun ne demek olduğunu 

size öğretecek değilim. 

Alvaro – Benim bütün varlığım böyle bir karara karşı gelir. 

Soria – İnsan Kral’ına sadık kalmak için kendisine karşı sadakatsizlik gösterebilir. 



Alvaro – Yeni Dünya’da muvaffak olmak için gerekli olan kabiliyet bende yok. 

Soria – Orada bulunmanızdan ve bunun temin edeceği iyilikten başka bir şey 

istenmeyecek sizden. 

Alvaro – Kral’ın hakkımda bazı sözler sarf ettiğini söylüyorsunuz… Bu sözlerin 

neler olduğu iyice hatırınızda mı? 

Soria – Şey… Doğrusunu isterseniz… Hah! Sahi, aklıma geldi. Kral hazretleri 

dediler ki: “Asil kalpler ümitsiz teşebbüsleri daha iyi kavrarlar, işte bunun içindir 

ki, belki de…” 

Alvaro – Bunun için, ne? Bunun için mi Batı Hint Adaları’na gitmeliymişim? 

Soria – Kim bilir? 

Alvaro – Bu kadar genç bir adamdan böyle derin, böyle insanı sarsacak bir söz 

işitmek… Kral bilsin ki Batı Hint Adaları çıkmaza saplanmış bir faciadır. Bunun 

için de beni düşünmüş olması… Gerçekten en hassas noktama dokunmuş 

oluyor. 

Soria – O halde bayım, cevabınız? 

Alvaro – Düşünmek için bana mühlet veriniz. 

Soria – Kral emrettikten sonra artık düşünülür mü? Hem yarın ben tekrar 

Valladolid’e dönüyorum. 

Alvaro – Ya? Demek yarın gidiyorsunuz! 

 (Mariana girer.)  

 4. Sahne (Alvaro, Soria, Mariana) 

Mariana, birdenbire sahneye atılarak – Babacığım, sizi daha fazla aldatmalarına 

dayanamayacağım. Bütün bunlar iğrenç bir oyun. Kont’a, Kral’ın sizden 

bahsettiğini söylenmesini telkin eden Don Bernal’dir. Kral’ın bundan haberi bile 

yok. 

Soria – Peki ama küçük hanım, siz de bu hususta Don Bernal ile anlaşmamış 

mıydınız? Ona siz söylemediniz mi? 



Mariana – Kendimde değildim. Sanki sisler arasında yürüyormuş gibi 

konuşuyordum. Sesim o kadar zayıf çıkıyordu ki belki ne dediğimi bile 

anlayamamıştır. Hem sonra, hayır! İtiraf ediyorum. Bu tuzakta benim de payım 

var. 

Soria – Bayım, beni sürükledikleri bu yanlış yolun garip bir macera olduğunu 

görüyorum. Evet, Don Bernal’in arzusu üzerine size bu masalı uydurmaya razı 

oldum. Fakat Kral hazretleri sizden bahsetmemiş olsa bile, sarayda biraz 

itibarım olduğunu iftiharla söyleyebilirim. Şayet arzu ederseniz, bu hususta 

elimden geleni… 

Alvaro – Benimle alay ettikten sonra şimdi de hakaret etmek mi istiyorsunuz? 

Soria – Görüyorum ki insanlara hizmet etmek siperden çıkmaktan daha 

tehlikeliymiş! 

Alvaro – Sizden isteyecek ne bir şeyim var, ne de size verecek bir şeyim. Bu 

kötü şartlar içinde birbirimize alaka göstermemize imkân yoktur. Öyle 

sanıyorum ki Kont De Soria, konuşmamız burada bitmiştir. 

Soria – Size söyleyecek son bir sözüm daha var. Henüz genç olmamı bir 

kusurmuş gibi yüzüme vurmak istediniz. Size şunu söyleyeceğim; gençler belki 

biraz uluorta konuşurlar ama çoğu zaman alçakgönüllüdürler. İhtiyarlara gelince 

evliya gibi görünürler ama çoğu zaman katı yürekli ve mağrur oluyorlar. 

Alvaro – O iğrenç hırs ve tamahla yerlere kadar eğilirken hiçbir şeye boyun 

eğmeden, her türlü menfaatten uzak yaşamak belki gurur gibi görünür. Gidiniz 

bayım! Sizin dünyanız bizimkine uymaz. Teessürümden dolayı sizi kapıya kadar 

götüremediğim için de beni mazur görün. 

 (Soria çıkar.) 

 5. Sahne (Alvaro, Mariana) 

Alvaro – Ne için? Ne için? 

Mariana – Odamda, İsa heykelinin ayaklarına kapanmış, bu adamın sizi ikna 

etmesi için dua ediyordum. Birdenbire çarmıha gerilmiş İsa’nın yerinde sizi 

gördüm; bir akşam, bir akşam sönmüş odunların yanında, koltuğunuzda 

uyurken gördüğüm gibi başınız omzunuza düşmüştü. Çarmıha gerilen İsa’yı 



tezyif ettikleri gibi sizi de tezyif ettiklerini, derhal yardımınıza koşmam 

gerektiğini hissettim. Gözümün önünde aldatıldığınızı, hem de benim hatam 

yüzünden, kurulmasına yardım ettiğim bir tuzağa düşürülerek aldatıldığınızı 

görmektense varsın hayatım ve bütün ümitlerim kırılsın. 

Alvaro, kızının önünde bir dizini yere koyar, ellerini eline alıp alnını oraya 

dayayarak – Beni affet Mariana, beni affet! Hayatımda sana karşı birçok defalar 

günah işledim. Şimdi her şeyi olduğu gibi görüyorum. Sen benim için bugün 

doğdun çünkü senin sevilmeye layık olduğunu bugün öğrendim. Fakat sen, 

demek sen beni seviyordun! Beni seviyordun ha, inanılmayacak şey! Beni niçin 

seviyordun? 

Mariana – Benden af dileyen siz misiniz? Ben ki sizi aldatanlarla suç ortaklığı 

etmiştim… Yalvarırım ayağa kalkınız. Sizi böyle önümde diz çökmüş gördükçe 

çıldıracak gibi oluyorum. 

Alvaro – Demek karanlıklar içinde, benim yanı başımda akıp duruyordun. Ben 

farkında olmamışım. Sonra, birdenbire, sularımız birleşti, birbirine karıştı, şimdi 

aynı denize doğru akıyoruz. Söyle Mariana, çok geç kalmadık değil mi? 

Mariana – Babacığım, İsa’nın kanı ve Ruh-ül Kudüs için… 

Alvaro – Beni uçurumun tam kenarında iken tuttun. En iyi tarafım elden 

giderken, sen benim en iyi tarafım oldun. Ben sana hayat verdim, sen bana 

hayatımı geri verdin. 

Mariana – Sizi olduğunuzdan başka türlü görmeye tahammül edemezdim. 

Geçen gün mahvınıza sebep olduğumu yüzüme vurmuştunuz. Sizi kurtarmak 

istedim. 

Alvaro – Ne yazık ki öyle! Kral… İltifatlar… İtiraf edeyim ki bir an inanır gibi 

oldum. Şükür Allah’a ki bana kendimi sefil ve gülünç bir halde görmek ve beni 

bu halimle hiç görmemesi icap eden bir dünya adamının önünde böyle 

göstermek imkânını verdi. Yanıldığımı gören sen oldun, sen! Fakat bu derin 

sükût beni daha yükseklere fırlatıyor. Artık gayeme varmış sayılırım; bu gaye 

dünya işlerine artık hiç karışmamaktır. Hakikate dönelim. Ah! Bilsen, öteden 

beri buna ne kadar hasretim! Enginlere doğru açılmak için demir almakta ne 

kadar sabırsızlanıyorum! İşlerimi yoluna koyduktan sonra bir daha dönmemek 

üzere Saint Barnabas Manastırı’na kapanacağım. Sen de kızım gider halanın 



yanında yaşarsın. Meğerki… Neden olmasın? Bırak seni de beni çağıran Tanrı’ya 

alıp götüreyim. Benim mezarıma gömülerek güneşe doğru yüksel. Önceleri 

biraz canın istediği için yaşamana katlanıyordum. Ama şimdi, senin için 

hakikatten başka bir şeyi nasıl isteyebilirim! Bana daha fazla yaklaş; ben ol! 

Saint Barnabas’da bir kadınlar manastırı var… Hiçbir şey olmamanın ne demek 

olduğunu göreceksin. 

Mariana – İnsan ne kadar küçük bir şey olursa olsun, sevdiklerimize faydalı 

olabilmek için… 

Alvaro – Olduğumuzdan daha fazla bir şey olmayacağız ama daha fazlasını 

yapabileceğiz. 

Mariana – Allah’ım! İnsanlık sevgisinin kucağında iken! 

Alvaro – İsa’nın kolları arasında uyuyordun; ulûhiyetin derinliklerine gömülmüş 

uyuyordun. 

Mariana – “Babacığım, ruhumu sizin ellerinize bırakıyorum.” 

Alvaro – Sana inanayım mı? İnsan kendi sevincine inanabilir mi? 

Mariana – Fark olunmaz küçük bir şey ve her şey değişti… 

Alvaro – Kımıldayan şey, belki yine kımıldar. 

Mariana – Birdenbire, ebedi olarak karar kılar. 

Alvaro – Bu gece saat üçte, İspanya’nın bütün manastırlarında, binlerce erkek 

ve kadın kalkıp dua edecekler. O zaman sen de kalkar, beni görmeye gelirsin. 

Bana dünyadan el etek çektiğini bir kere daha söylersin. 

Mariana – Peki babacığım. 

Alvaro – Çünkü kendini feda ediyorsun, değil mi? Yüksek ruhluluk daima 

kendini feda etmektir; yüksek ruhluluğun özü budur. Kendini feda ediyor musun 

Mariana? 

Mariana – Evet babacığım. 

Alvaro – Ama ağlamayacaksın, değil mi? Mücadele et, daha da ıstırap çek. 

Mücadelesiz kurtuluş yoktur. 



Mariana – İcabında daha sonra ağlarım, sonra Diego Monzon gibi zincirlerimin 

halkalarını öper, sükûnet bularak uyurum. 

Alvaro – Ya o küçük adam? O, Don Bernal’in oğlu? 

Mariana – Fedakârlığın ne demek olduğunu onun sayesinde öğrendim. Nasıl 

olur da onu ebediyen sevmem? 

Alvaro – Sevmiş olman, sana bir gün anlaşılmaz bir şey gibi görünecek. Ne ise, 

erkek aşkının nasıl bir ufunet olduğunu bilmemiş olacaksın. Kanımıza başka 

hiçbir kan karışmayacak, seni kollarında evirip çevirecek bir erkek olmayacak. 

Çocukların da olmayacak; beni kirletecek, bana ihanet edecek hiç kimse 

olmayacak. Seninle birlikte, bütün temizliğim içinde sönüp gideceğim. 

Sonuncular! Sonuncular olacağız! O yüce hiçlik üzerine açılan bu kelimede, “bu 

sonuncular” kelimesinde ne büyük bir kuvvet var! 

Mariana – İsterdim ki… 

Alvaro – Allah ne bir şey ister, ne de bir şey arar; o ebedi bir huzur ve sükûndur. 

Ancak hiçbir şey istemezsek Allah sende tecelli eder. (Duvardan tarikatın büyük 

beyaz mantosunu indirir ve Mariana’nın omzunda, kendisiyle beraber kızını da 

ayaklarına kadar düşen mantoya sarar.) Kar yumakları alevden birer dil gibi 

havarilerin üstüne düşer. Bilir misin? Şövalyelere bilhassa kızıl yumurta 

yortusunda kılıç kuşatırlardı. Şu omzuna koyduğum elimle sana şövalyelik 

veriyorum. Ve şimdi artık utanç olmayan bir ülkeye gidelim, kartal uçuşu ile 

uçalım, benim küçük şövalyem! Öyle bir seyahate çıkıyoruz ki bunun yanında 

Batı Hint Adaları seyahati pek aşağılık, pek gülünç kalır! 

Mariana – Artık ölüm yolculuğuna çıkalım, duygular ve aşk, ölüm yolculuğuna 

çıkalım. 

Alvaro – Hayat yolculuğuna. Ölmüş olmak ve yaşayanlar arasında yaşamak için 

gidelim. 

(Hava gittikçe kararır. Sahnede ikisini birden örten mantonun 

beyazlığından başka bir şey görülmez. İkisi de İsa’nın önünde diz çökmüşlerdir, 

Alvaro ellerini birleşirmiş, Mariana da kollarını göğsü üzerinde kavuşturmuştur. 

Camların arkasından karların lapa lapa yağdığı görülür.) 

Alvaro –Ebedilik! Ey ebedilik! 



Mariana – Sonsuzluk! Ey sonsuzluk! 

Alvaro – İman! İman! 

Mariana – Ne sessizlik! Karların sessizliği; Avila’da hiç böyle sessizlik 

duymamıştım. Sanki yeryüzünde yalnız ikimiz kalmışız. 

Alvaro – Avila mı? O da neymiş? Bir şehir mi? Ya dünya? Sen hâlâ dünyayı 

görüyor musun? Ben onu baştanbaşa karlara gömülmüş görüyorum; ocağımızın 

şu beyaz mantosuna büründüğümüz gibi. 

Mariana – Kar… Kar… Sulara gömülen bir gemi gibi Kastilya karlara gömülüyor. 

Şimdi gözden kaybolacak. İşte kayboluyor. Aragon’dan artık Utiyel sıra 

dağlarının en yüksek tepelerinden başka bir şey kalmadı. Kar bütün İspanya’yı 

yutuyor. Artık İspanya kalmadı. 

Alvaro – Ben bunu çoktan biliyordum. Artık İspanya kalmadı. Ne yapalım! 

Mahvolsun İspanya! Mahvolsun kâinat! Ben selamete erersem, sen de selamete 

erersen, her şey kurtulmuştur, her şey tamamlanmıştır. 

Mariana – Her şey kurtulmuş ve her şey tamamlanmıştır çünkü dayanılmaz 

bakışlarını bana dikmiş bakan bir varlık görüyorum. 

Alvaro – Ey kanımın kanı, sen benden üstünmüşsün; bir an içinde beni geride 

bıraktın, benim o kadar hayal ettiğimi sen benden evvel görüyorsun. 

Mariana – Ey altın gül! Ey aslan yüzü! Baldan yüz! Secde ediyorum! Secde 

ediyorum! Hissettiğim yüce varlık önünde alnımı topraklara sürüyorum! 

Alvaro – Hayır, daha yükseklere çık! Daha çabuk çık! İç ve içil! Daha da çık! 

Mariana – İçiyorum ve içiliyorum, biliyorum ki her şey iyidir. 

Alvaro – Her şey iyidir! Her şey iyidir! 

Mariana – Biliyorum ki yalnız bir şey zaruridir, o da senin söylediğindir. 

Alvaro ve Mariana, birlikte – Bir tek kadir-i mutlak! Unum, Domine! 

 

SON 


