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ÂDİL BİR ADAM

I 
MÖSYÖ MYRIEL

Mösyö Charles-François-Bienvenu Myriel, 1815 yılında Digne 
Piskoposu’yken yaklaşık yetmiş yaşında bir ihtiyardı. 1806 yı-
lından beri Digne’deki bu görevi yürütüyordu.

Sözünü edeceğimiz ayrıntı anlatacaklarımla uzaktan ya-
kından ilgili değil belki ama piskoposluk görevine getirildiği 
sırada hakkında kulaktan kulağa fısıldanan, aslına bakılırsa 
hepsinin doğru olması mümkün olmayan çeşitli söylentiler 
ve dedikoduları aktarmanın gereksiz olduğunu da iddia ede-
meyiz. Doğru ya da yanlış, bir insan hakkında söylenenlerin 
o insanın hayatında ve çoğunlukla da kaderinde, yaptıkla-
rından daha çok etkisi vardır. 

Mösyö Myriel, Aix Parlamentosu üyelerinden birinin oğ-
luydu, yani soylu bir aileden geliyordu. Oğlunun kendi ye-
rine geçmesini hayal eden babasının onu çok genç bir yaşta, 
on sekiz ila yirmi yaşları arasında evlendirdiği söyleniyor-
du. Bu, parlamenterlerin aileleri arasında oldukça yaygın 
bir âdetti. Söylentilere bakılırsa, Charles Myriel hakkında, 
evlendikten sonra da çok sayıda hikâye dolaşmıştı. Oldukça 
kısa boyuna rağmen zarif, kibar, esprili, göz alıcı bir deli-
kanlıydı. Hayatının ilk döneminin önemli bir kısmını sos-
yete ve eğlence dünyasında geçirmişti.
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Devrimin patlak vermesiyle olaylar hız kazandı. Gözden 
düşen, görevden alınan, soruşturmaya uğrayan parlamenter 
aileleri kaçmak zorunda kaldı. Mösyö Charles Myriel daha 
devrimin ilk yıllarında İtalya’ya göç etti. Karısı burada, uzun 
zamandan beri muzdarip olduğu bir göğüs hastalığı sonucu 
hayatını kaybetti. Çocukları olmamıştı. Peki Mösyö Myriel’in 
kaderi daha sonrasında neler getirdi ona? Eski Fransız toplu-
munun yıkılması, ailesinin dağılması, 93 yılında yaşanan ve 
dehşetin günden güne büyüyüşünü uzaktan izleyen göçmen-
ler için belki daha da ürkütücü olan trajik olaylar, içinde her 
şeyden vazgeçme ve yalnızlığına gömülme düşüncelerinin 
ilk tohumlarını attı belki de. Aklını kurcalayan bu düşünce-
ler ve hayatını tamamen dolduran bu duyguların ortasında, 
yaşam tarzı ve serveti sayesinde toplumsal felaketlerle sar- 
sılmayan bu delikanlı, aniden yüreğinden vurup alt üst ol-
masına neden olan o gizemli ve korkunç bir darbeyle sar-
sıldı. Kimse ne olduğunu bilemedi. Tek bilinen, İtalya’dan 
döndüğünde artık bir papazdı.

Mösyö Myriel, 1804 yılında, B. (Brignolles) papazı oldu. 
Daha o zamanlarda ihtiyardı ve derin bir inziva hayatı sür-
dürüyordu. 

Taç giyme dönemine doğru, papazlık göreviyle ilgili ne 
olduğu çok da bilinmeyen küçük bir mesele onu Paris’e sü-
rükledi. Birkaç güçlü adam dışında bir de, kendi papazlık 
bölgesinin bağlı olduğu Kardinal Fesch’le görüşecekti. İm-
paratorun, aynı zamanda amcası olan Kardinal Fesch’i zi-
yarete geldiği bir sırada, Mösyö Myriel sofada din adamını 
beklemekteydi. Böylece majestelerinin yoluna çıkmış oldu. 
Bir ihtiyarın kendisini merakla süzdüğünü gören Napoléon, 
aniden arkasına dönüp sordu.

“Bana dik dik bakan bu adam da kim?”
“Efendim” dedi Mösyö Myriel, siz ihtiyar bir adama bakı-

yorsunuz belki ama ben büyük bir adam görüyorum. İkimiz 
de kendi konumumuzun tadını çıkarabiliriz.” 
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İmparator aynı akşam Kardinal’e, karşılaştığı o din ada-
mının adını sordu. Mösyö Myriel’in kısa bir süre sonra Digne 
Piskoposu olarak atandığını öğrenince çok şaşırdı.

Mösyö Myriel’in hayatının ilk dönemine ilişkin anlatılan-
ların ne kadarı doğruydu? Bunu kimse bilmiyordu. Myriel ai-
lesini devrim öncesinden tanıyan çok az aile kalmıştı.

Mösyö Myriel, her kafadan bir sesin çıktığı ama çok az 
insanın aklını başına alıp düşündüğü o küçük kentlerden bi-
rine yeni gelen biri olmanın sonuçlarına katlanmak zorun-
daydı. Piskopos da olsa durum değişmiyordu ve belki de za- 
ten piskopos olduğu için katlanmalıydı. Her şeyin ötesinde, 
adının karıştığı dedikodular belki de söylentiden başka bir 
şey değildi. Anlamsız konuşmalar, sözler, atıp tutmalar, gü-
neylilerin coşkulu ifadesiyle, “sözden çok palavra” söz ko-
nusuydu. 

Ne olursa olsun, Digne’de yaşadığı ve Piskoposluk göre-
vini yürüttüğü dokuz yıldan sonra bütün bu anlatılanlar, kü-
çük kentleri ve küçük insanları bir süre için meşgul eden bu 
sohbet konuları derin bir unutulmuşluğa terk edildi. Kimse 
bunlardan söz etmeye, hatta birini olsun hatırlatmaya cesa-
ret edemiyordu. 

Mösyö Myriel, Digne’e yanında kendisinden on yaş kü-
çük, evlenmemiş kızkardeşi Matmazel Baptistine’le gelmişti. 

Tek çalışanları, Matmazel Baptistine ile aynı yaşlardaki 
hizmetçisi Madam Magloire idi. Madam Magloire, Papaz Efen- 
di’nin hizmetçiliğini yaptıktan sonra, artık Matmazel’in oda 
hizmetçisi ve Monsenyör’ün kâhyası gibi iki unvanı birlikte 
taşımaya başlamıştı.

Matmazel Baptistine uzun boylu, solgun tenli, ince, za-
rif bir hanımefendiydi. “Saygıdeğer” sözcüğünün ifade etti- 
ği idealin canlı timsaliydi ama sanki muhterem olarak tanım- 
lanması için bir kadının önce anne olması gerekiyordu. Hiç- 
bir zaman güzel bir kadın olmamıştı. Erdemli davranışlar sil-
silesinden başka bir şey olmayan tüm yaşamı sonunda yüzü-
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ne bir tür temiz ve aydınlık ifade yerleştirmişti ve yaşlanır-
ken, yüreğinin güzelliği yüzüne vurmuş dedirtecek bir gü-
zellik kazanmıştı. Genç kızlığında zayıf olan bedeni, olgun- 
laştıkça neredeyse saydam bir hâl almıştı. İşte bu duruluk on- 
da bir melek görüntüsü yaratıyordu. Bir bâkireden çok bir 
ruh gibi görünüyordu. Kişiliği de gölgeden ibaretti sanki. Be- 
deni cinsiyetini bile güçlükle fark ettirecek kadar silikti. Işığı 
tutacak fazla bir kütlesi yoktu. Her zaman yere bakan o koca 
gözleri, ruhunun yeryüzünde kalması için bir bahaneydi yal-
nızca.

Madam Magloire, ufak tefek, tombul, akça pakça bir ka-
dındı. Her zaman telaş içindeydi. Sürekli oraya buraya koş-
turduğundan, öncelikle çalışıp didinmesinden, sonra da as-
tımından dolayı hep güç nefes alırdı.

Mösyö Myriel kente gelir gelmez, bölge garnizonunun 
mareşalinden hemen sonraki konuma yerleştiren imparator-
luk kararnameleriyle emredilen şerefi bahşetmek için Pisko-
posluk Sarayı’na yerleştirildi. Belediye Başkanı ve Vali ilk 
ziyaretçileriydi. O da ilk resmî ziyaretini garnizon komutanı 
generale ve emniyet müdürüne yaptı. 

Yerleşme işi tamamlanırken, kent de piskoposu iş başın-
da görmeyi bekliyordu. 

II 
MÖSYÖ MYRIEL NASIL MONSENYÖR

BIENVENU OLDU

Digne Piskoposluk Sarayı hastaneyle yan yanaydı.
Piskoposluk Sarayı, son yüzyıl başında, 1712 yılında Dig-

ne Piskoposluğu yapan eski Simore Papazı, Paris Teoloji Fa-
kültesi’nden doktor unvanlı Henri Puget tarafından inşa edil-
miş, geniş ve güzel bir taş binaydı. Bu bina gerçek bir saray-
dı. İçindeki her şey azametliydi: Piskopos daireleri, salonlar, 



15

odalar, eski Floransa uslubuyla düzenlenmiş kemerli gezinti 
alanlarıyla oldukça geniş şeref avlusu, muhteşem ağaçların 
dikildiği bahçeler. Monsenyör Henri Puget, giriş katında yer 
alan ve bahçelere açılan uzun, muhteşem bir galeriden olu-
şan yemek salonunda, 29 Temmuz 1714 tarihinde, Embrun 
Başpiskoposu Charles Brûlart de Genlis, Grasse Piskoposu, 
Fransisken Papazı Antoine de Mesgrigny, Saint-Honoré de 
Lérins Başpapazı, Fransa Papazlar Konseyi Başkanı Philip-
pe de Vendôme, Vence Baronu Piskopos François de Berton 
de Crillon, Glandève Senyörü Piskopos César de Sabran de 
Forcalquier ve Oratoire Papazı ve kralın daimi vaizi, Senez 
Senyörü Piskopos Jean Soanen’i resmî bir yemekte ağırladı. 
Bu yedi muhterem kişinin portreleri bu salonun duvarları-
nı süsleyecekti ve bu unutulmaz 29 Temmuz 1714 tarihi de, 
beyaz mermer bir masanın üzerine altın yaldızlı harflerle ka-
zınacaktı. 

Hastaneyse küçük bir bahçesi olan, tek katlı, dar ve alçak 
bir binaydı.

Piskopos, gelişinden üç gün sonra hastaneyi ziyaret etti. 
Ziyaret sona erdikten sonra hastane başhekiminden kendi-
siyle birlikte eve gelmesini rica etti.

“Doktor Bey” dedi ona, “şu anda kaç hastanız var?”
“Yirmi altı monsenyör.”
“Ben de o kadar saymıştım” dedi piskopos. 
“Yataklar çok sıkışık” diye devam etti başhekim. 
“Farkına vardım.”
“Salonlar oda kadar ve çok zor havalandırılabiliyor.” 
“Bana da öyle geldi.”
“Üstelik, hava güneşli olduğunda hastaları dışarı çıkar-

mak istiyoruz ama bahçe dolaşmak için fazla dar.”
“Ben de öyle düşünmüştüm.” 
“Salgın olduğu zamanlarda, mesela bu yıl tifüs salgını 

yaşadık, iki yıl önce askeriyede bir salgın vardı; bazen yüz 
hastamız oluyordu, ne yapacağımızı bilemiyorduk.”
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“Benim de aklımdan geçti.” 
“Ne yapalım beyefendi?” dedi başhekim, “Koşullara ayak 

uydurmak gerek.” 
Bu konuşma giriş katındaki yemek salonunda geçiyordu. 
Piskopos bir an suskun kaldıktan sonra birden başhekime 

döndü. 
“Mösyö” dedi, “bu salon sizce kaç yatak alır?” 
“Monsenyör’ün yemek salonu mu?” diye bağırdı şaşıran 

başhekim.
Piskopos salonu şöyle bir dolaşıp bakındı. Gözleriyle öl-

çümler ve hesaplar yapıyor gibi görünüyordu.
“Rahatlıkla yirmi yatak alır!” dedi kendi kendine konuşa-

rak. Sonra sesini yükseltti. 
“Bakın size ne diyeceğim. Bu işte bir hata var. Siz beş altı 

küçük oda içinde yirmi altı kişisiniz. Bizse burada üç kişiyiz 
ama aslında altmış kişilik yerimiz var. Dediğim gibi, bu işte 
bir hata var. Siz benim evime yerleşin, ben de sizin hastane-
ye. Haydi gidip boşaltın evimi. Sizin eviniz burası.”

Ertesi gün, yirmi altı fakir hasta Piskoposluk Sarayı’na 
yerleştirilmişti; piskopos da hastaneye geçmişti.

Mösyö Myriel’in fazla bir serveti yoktu. Ailesi devrim sıra-
sında iflas etmişti. Kızkardeşinin de yılda beş yüz franklık bir 
geliri vardı ve bu para yalnızca kendi harcamalarına yetiyor-
du. Mösyö Myriel devletten yılda on beş bin franklık bir pis-
kopos maaşı alıyordu. Ama hastane binasına yerleştiği gün, 
bu maaşın nasıl harcanacağına ilişkin aşağıdaki düzenlemeyi 
yaptı. Kendi elinden çıkmış hâliyle bu notu sunuyoruz:

EVİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASIYLA İLGİLİ NOT

 Küçük Papaz Okulu için ........................1500 Frank

 Misyondaki papazlar için ........................100 Frank

 Törenler için .............................................100 Frank

 Montdidier cemaati için ...........................100 Frank

 Paris’teki yabancı papaz okuluna ...........200 Frank
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 Saint-Esprit cemaatine .............................150 Frank

 Kutsal Topraklar Din Kurumuna .............500 Frank

 Anaokulu yardım derneklerine ...............300 Frank

 Arles yardım derneklerine .........................50 Frank

 Hapishanelerin iyileştirilmesi için ..........400 Frank

 Mahpuslara yardım ve serbest bırakılmaları

     için ........................................................500 Frank

 Borç yüzünden hapis yatan aile babalarının

     serbest bırakılması için ......................1000 Frank

 Piskoposluk bölgesindeki fakir okul hocaları için

     tedavi yardımı olarak .........................2000 Frank

 Yukarı Alpler tahıl ambarı için ...............100 Frank

 Digne, Manoque ve Sisteron’da kimsesiz kızların

     ücretsiz eğitimi için hocalara ............1500 Frank

 Fakirler için ............................................6000 Frank

 Kişisel harcamalar için ..........................1000 Frank

 Toplam ................................15000 Frank

Mösyö Myriel, Digne Piskoposu olarak görev yapmaya de-
vam ettiği sürece, “Ev harcamalarıyla ilgili düzenleme” ola-
rak adlandırdığı bu bütçede herhangi bir değişiklik yapmadı. 

Söz konusu düzenleme Matmazel Baptistine tarafından 
da mutlak bir kabul gördü. Bu kutsal kız Mösyö de Digne’i 
hem ağabeyi hem piskoposu, yerine göre hem dostu hem de 
kilisedeki büyüğü olarak kabul ediyordu. Onu hem seviyor 
hem saygı duyuyordu. Mösyö Myriel konuştuğunda susar-
dı; iradesine boyun eğerdi. Yalnızca kâhya Madam Magloire 
biraz homurdanırdı. Fark edebileceğiniz gibi piskopos ken-
dine yalnızca bin frank ayırmıştı ve bu gelir Matmazel Bap-
tistine’inkiyle birleştiğinde, yılda bin beş yüz frank ediyor-
du. Bu iki ihtiyar kızla piskopos, işte bu bin beş yüz frankla 
geçinmek zorundaydı.

Mösyö Myriel, köylerden birinden bir papaz Digne’e gel-
diğinde onu ağırlayacak imkânları Madam Magloire’ın yap-
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tığı ciddi tasarruflar ve Matmazel Baptistine’in akıllı ev ida-
resi sayesinde bulabiliyordu.

Digne’e geleli yaklaşık üç ay olmuştu ki, piskopos bir gün, 
“bütün bu yaptıklarınıza rağmen sıkıntı içindeyim!” dedi.

“Olmalısınız da!” diye atıldı Madam Magloire. “Monsen-
yör şehirde dolaşması ve piskoposluk bölgesini gezmesi için 
vilayetin kendisine yapması gereken ödemeyi alsaydı böyle 
olmazdı. Bir zamanlar piskoposların masraflarını devlet kar-
şılardı.” 

“Doğru!” dedi piskopos. “Haklısınız Madam Magloire.”
Böylece talepte bulundu. 
Bir süre sonra, genel kurul bu talebini dikkate alarak, 

Saygıdeğer Piskopos’un ulaşım masrafları, posta masrafları 
ve kırsala yaptığı gezilerin giderleri için ödenek başlığı altın-
da yıllık üç bin franklık bir ek ödeme yapılmasını onayladı.

Bu durum bölge eşrafının sesini yükseltmesine neden 
oldu. Olayı fırsat bilen, 18 Brumaire1 döneminde Beş Yüz-
ler Meclisi eski üyelerinden, Digne yakınlarında muhteşem 
bir malikânesi olan bir İmparatorluk Senatörü, İlahiyat İşleri 
Başkanı Mösyö Bigot de Préameneu’ya özgün satırlarını aşa-
ğıda sunduğumuz öfke dolu gizli bir mektup gönderdi:

Ulaşım giderleri mi? Dört binden az nüfusu olan bir kent 

için neden gereksin? Kırsala gezi mi? Öncelikle bu gezi-

ler ne için yapılıyor? Ayrıca bu dağlık diyarlarda pos-

ta arabası nasıl gidecek? Zaten yol bile yok. Oralarda 

herkesin yalnızca atı var. Durance ve Château-Arnoux 

arasındaki köprü öküz arabalarını bile güçlükle kaldırı-

yor. Bu papazların hepsi böyle zaten. Hepsi aç gözlü ve 

cimri. Bu da geldiğinde havari gibi davranıyordu. Fakat 

diğerlerinden farkı olmadığı anlaşıldı. Ulaşım için ara-

ba istiyormuş beyefendi. Eski piskoposların şatafatına 

1  Fransız Devrimi’nin sonbaharının ikinci ayı.
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özenmiş olmalı. Ah! Şu papaz bozuntuları! Sayın Kont, 

İmparator bizi bütün bu alçaklardan kurtarsa her şey 

yoluna girecek. Papa da utansın! (Roma ile ilişkiler bo-

zulma yolundaydı). Bana kalsa, hiçbirine güvenmem vb.

Bu durum Madam Magloire’ı fazlasıyla sevindirmişti. 
“Aman iyi, Matmazel Baptistine, Monsenyör başkaları için 

çalışarak başladı işe ama sonunda kendini de düşünmeyi öğ-
rendi. Hayır işleri için gerekli ödemeleri yaptıktan sonra, eli-
mizde üç bin lira kalıyor. Nihayet!” 

Piskopos aynı akşam aşağıdaki yeni notu yazıp kızkarde-
şine verdi:

ARABA VE ULAŞIM GİDERLERİ 

 Hastanede yatan hastalara et suyu dağıtmak

     için ......................................................1500 Frank

 Aix kreşine bağış olarak ...........................250 Frank

 Draguignan kreşine bağış olarak .............250 Frank

 Kayıp çocuklar için ..................................500 Frank

 Kimsesiz çocuklar için .............................500 Frank 

 Toplam ..................................3000 Frank  
 
Mösyö Myriel’in bütçesi işte böyleydi. 

Piskopos, piskoposlukta aforoz kararının kaldırılması, özel 
izinler, evlilikler, vaazlar, kilisede ya da şapelde yapılan vaf-
tizler vb için toplanan bağış paralarını da çoğunlukla zengin-
lerden alıp fakirlere vermek için kullanıyordu.

Çok geçmeden kiliseye oluk gibi bağış akmaya başladı. 
Parası olan da olmayan da Mösyö Myriel’in kapısını çalıyor-
du. Kimisi yardım istiyor kimisiyse yardıma koşuyordu. Pis-
kopos, bir yıldan kısa bir süre içinde, yapılan bağışlar için 
hazinedar, umutsuzlar için de veznedara dönüşmüştü. Elin-
den çok büyük paralar geçiyordu ama onun yaşam tarzında 
hiçbir değişiklik olmuyor, günlük ihtiyacı olmayan en ufak 
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bir şey eklenmiyordu. Hatta ihtiyaçlarını karşılamaktan bile 
uzaktı. Toplumun aşağı kısmında, yukarı kısmının kardeşlik 
duygusuyla karşılanabilenden çok daha büyük bir sefalet ol-
duğundan, çorak toprağa dökülen su gibi, gelen paranın yeri 
çok önceden belli oluyordu. Para geldiği gibi gidiyordu. Elin-
de avucunda bir şey kalmıyordu. 

Piskoposların resmî yazılarda ve mektuplarında vaftiz 
isimlerini eksiksiz yazma âdeti vardı. Bölgenin fakir sakin-
leri, bir tür içgüdüsel yakınlıkla, piskoposun isimleri arasın-
dan, onlara anlamlı gelen birini seçtiler ve onu Monsenyör 
Bienvenu olarak çağırmaya başladılar. Biz de onlar gibi yapa-
rak, piskopostan bu isimle söz edeceğiz. Zaten bu isim onun 
da hoşuna gidiyordu. 

“Bu ismi seviyorum” diyordu. “Bienvenu2, Monsenyör un- 
vanını yumuşatıyor.” 

Burada sunduğumuz portrenin gerçeği tam olarak yansıt-
tığını iddia etmiyoruz; benzediğini söylemekle yetiniyoruz.

III 
İYİ BİR PİSKOPOSTAN SERT BİR BAŞPİSKOPOSA

Piskopos, kendisine ayrılan ulaşım harcırahını bağış ola-
rak dağıtsa da, gezilerinden de geri kalmıyordu. Digne pis-
koposluk bölgesi yorucu bir bölgeydi. Çok az ova, çok fazla 
dağ barındıran bölgede daha önce de sözünü ettiğimiz gibi 
neredeyse hiç doğru düzgün yol yoktu. Otuz iki kilise, kırk 
merkez ve iki yüz seksen beş şubeden oluşuyordu. Bunların 
tamamını ziyaret etmek başlı başına bir işti. Piskopos Myriel 
ancak yetişiyordu. Yakın yerdekilere yürüyerek, ovada olan-
lara tek atlı arabayla, dağdakilere katırların çektiği arabalarla 
gidiyordu. Çoğunlukla iki yaşlı kız da ona eşlik ediyordu. 

2  Hoş geldin.
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Fakat yol onlar için katlanılmaz olduğunda, tek başına yola 
çıkmayı tercih ediyordu.

Bir gün, eski bir piskoposluk kenti olan Senez’e eşek üze-
rinde ulaştı. Tükenen bütçesi başka bir araç kullanmasına 
olanak vermemişti. Şehrin belediye başkanı onu karşılamak 
için piskoposluğun kapısına koştuğunda, eşekten inişini re-
zalete inanamayan gözlerle izledi. Çevresindeki birkaç bur-
juva da gülmeden edemiyordu. 

“Sayın Belediye Başkanı” dedi piskopos “ve kentin ile-
ri gelenleri, sizi neyin dehşete düşürdüğünün farkındayım. 
Zavallı bir papazın İsa’yı taşıyan bir hayvanın üzerine bin-
miş olmasını kibirli bir davranış olarak görüyorsunuz. Fakat 
ben bunu gösteriş merakımdan değil, emin olun, ihtiyaçtan 
yaptım.” 

Bu geziler sırasında oldukça hoşgörülü ve yumuşak olur, 
vaazdan çok öğüt vermeyi tercih ederdi. Örneklerini ve mo-
dellerini çok uzaklarda aramazdı. Bir bölgenin sakinlerine, 
komşu bölgeden örnekler verirdi. İhtiyaç içindekilere karşı 
katı davranan kantonlarda şöyle diyordu: “Briançonluları gö- 
rüyorsunuz. Fakirlere, dullara, öksüz ve yetimlere tarlalarını 
diğerlerinden üç gün önce hasat etme hakkı verdiler. Bu in- 
sanların kötü duruma düşen evlerini para almadan yeniden 
inşa ediyorlar. O nedenle de Tanrı’nın kutsadığı bir yer hâ-
line geldi. Son bir asırda orada tek bir cinayet işlenmedi.” 

Para kazanmak konusunda biraz açgözlü olan köylerdey-
se, “Embrunlülere bakın. Hasat zamanı eğer bir ailenin oğlu 
askerde, kızları şehirde hizmetteyse, ailenin reisi hasta ya da 
özürlüyse, köyün papazı kürsüden yardım talimatı veriyor 
ve Pazar ayininden sonra, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla kö- 
yün bütün insanları zavallı adamın tarlasına gidip hasatını 
kaldırıyor ve ambarını tahılla, samanlığını samanla dolduru-
yor” diyordu. 

Para ve miras kavgalarıyla parçalanan ailelere, “Devolny 
dağlılarına bakın. Kuş uçmaz kervan geçmez oralardan, yüz 
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yıl beklesen ancak bir kuş sesi işitilir. Ona rağmen, bir aile-
nin erkeği öldüğünde, oğlan çocukları gidip kendi parasını 
kazanmaya çalışır, ailenin varlığıysa koca bulabilsinler diye 
kızlara bırakılır” diyordu. 

Dava açmaya meraklı çiftçilerin mahkeme masraflarından 
perişan olduğu kantonlarda, “Queyras Vadisi’nin iyi yürekli 
köylülerine bakın. Üç bin kişi birlikte yaşıyorlar. Tanrım! Ne-
redeyse bir cumhuriyet oluşturacak kadar nüfuzu var. Fakat 
ne hâkim tanırlar, ne de savcı. Belediye Başkanı her işi halle-
diyor. Herkesten gelirine göre vergi topluyor, anlaşmazlıkları 
para almadan çözüyor, veraset işlerini avukatsız hallediyor, 
kararları masraf çıkarmadan alıyor ve herkes de ona biat edi-
yor, çünkü basit insanlar arasından çıkmış adil bir adam oldu-
ğunu biliyor” diyordu. 

Okulunda öğretmen olmayan köylerde yine Queyraslıları 
örnek gösteriyordu. “Ne yapıyorlar biliyor musunuz?” di- 
yordu. “Topu topu on on beş haneden oluşan küçük köyler 
bir öğretmenin maaşını karşılayamıyor. O nedenle de öğret- 
menler vadiyi dolaşıyor, sekiz gün bir köyde, sekiz gün di-
ğerinde kalıp eğitim veriyor. Panayırlarda gördüm ben de 
bu öğretmenleri. Şapkalarının kaytanında taşıdıkları tüy ka- 
lemlerden tanınıyorlar. Okuma öğretenler tek kalem, hem 
okuma-yazma hem de hesap öğretenler iki kalem taşıyor. 
Okuma, hesap ve Latince öğretenlerde üç kalem oluyor. İşte 
bunlar çok bilge adamlar. Cahil kalmak büyük bir utanç! Siz 
de Queyraslılar gibi yapın.” 

Ağırbaşlı ve babacan bir dille, meseller uydurarak, doğ-
rudan amaca yönelik, az söz ve çok örnekle, İsa’nın söz us-
talığı benzeri, inanmış ve ikna edici bir dille konuşuyordu.  
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IV
SÖZ VE EYLEMİN UYUMU

Konuşması nazik ve neşeliydi. Hayatlarını onun yanında ge-
çiren iki ihtiyar kadınla eşit ilişki kurardı. Güldüğünde, okul 
çocuğu gibi şen olurdu.

Madam Magloire ona içtenlikle “Haşmetlim” diye hitap 
ediyordu. Bir gün koltuğundan kalktı ve bir kitap aramak 
için kütüphanesine gitti. Bu kitap en üst rafta duruyordu. 
Piskopos oldukça kısa boylu bir adam olduğundan o rafa eri-
şemedi. “Madam Magloire, bana bir sandalye getirin. Haşme-
tim o seviyeye ulaşmama yetmiyor” dedi.

Uzak akrabalarından biri, Kontes Lô, üç oğlunun “umu-
du” olarak adlandırdığı servetini onun huzurunda sayıp dök- 
me fırsatını nadiren kaçırırdı. Kendisinden yaşlı birçok akra-
bası vardı ve ölümünden sonra oğulları doğal olarak onların 
da mirasçıları olacaktı. Üç çocuktan en genç olana, bir bü-
yük teyzeden yılda en az yüz bin liralık bir gelir kalacaktı. 
İkincisi amcanın ölümünden sonra onun Dük unvanına ka-
vuşacaktı. En büyükse, dedenin çiftliğini alacaktı. Piskopos, 
annelere özgü bu masum ve hoşgörülebilir övünme sözlerini 
her zaman sesini çıkarmadan dinlerdi. Fakat bir seferinde 
her zamankinden daha dalgın olduğunu gören Madam de Lô, 
tüm bu miras ve “umutlar” listesini tüm ayrıntılarıyla tek-
rarlarken birden durdu ve sabırsızlıkla haykırdı, “İyi ama ne 
düşünüyorsunuz sevgili kuzen?” 

“Sanırım Aziz Augustin’indi, ‘Umudunuzu miras bırakı- 
labilene bağlamayın’ sözü aklıma geldi” diye cevap verdi pis- 
kopos. 

Bir seferinde de, bölgenin ileri gelen ailelerinden bir be-
yefendinin ölümünü bildiren, merhumun şeref unvanlarına 
ek olarak akrabalarının feodal asalet unvanlarını da içeren 
uzun bir listenin de yer aldığı bir mektup alınca, “Merhu-
mun sırtı sağlam!” diye haykırdı. “İnsanın taşımaktan mutlu- 
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luk duyacağı, hayranlık uyandırıcı bir unvan yükü belli ki, 
ama insanların hiçbir şeyin öteki tarafa götürülemediğini an-
lamasını sağlar umarım!” 

Her fırsatta, neredeyse her zaman ciddiyet payı olan tat-
lı bir dalgacılık olurdu sözlerinde. Bir Büyük Perhiz döne-
minde, genç bir naip Digne’ye geldi ve katedralde vaaz verip 
oldukça etkileyici bir konuşma yaptı. Vaazının konusu yar-
dımseverlikti. Zenginleri, olabildiğince dehşet verici tasvir 
ettiği cehenneme gitmek yerine, istek uyandıracak, çok gü-
zel bir yer olarak tanımladığı cennete kavuşmak istiyorlarsa 
yoksullara yardım etmeye çağırdı. Kilisede Mösyö Géborand 
adında, zamanında biraz tefecilik de yapmış, emekli bir tüc- 
car vardı. Bu adam, patiskalar, şayaklar, pamuklular ve astar-
lar üreterek iki milyonluk bir servet edinmişti. Mösyö Gébo-
rand hayatı boyunca hiçbir yoksula yardımda bulunmamıştı. 
Bu vaazdan sonra, her Pazar günü, katedralin kapısında bek-
leşen ihtiyar dilencilere bir metelik verdiği fark edildi. Altı 
dilenci kadın verilen bu parayı bölüşüyordu. Piskopos bir 
gün onu sadakasını verirken görünce kızkardeşine gülümse-
yerek, “Bak Mösyö Géborand bir meteliğe cennete bilet alı-
yor” dedi.

Hayırseverlik söz konusuysa reddedilse de yılmaz, her 
zaman düşündürecek sözler bulmayı başarırdı. Bir seferinde 
şehrin zenginlerinin buluştuğu bir toplantıda fakirler için bir 
şeyler yapmak için fırsat kolluyordu. Zengin olduğu kadar 
da cimri olduğu bilinen ihtiyar Marki de Champtercier de 
oradaydı. Bu adam aynı anda hem koyu bir kralcı hem de 
şiddetli bir Voltaire taraftarı olma durumunu başarmıştı. Tu-
haf bir karışımdı.

Piskopos yanına gidip koluna dokundu. “Sayın Marki, ba- 
na bir şey vermeniz gerek.” 

Marki arkasına dönüp kuru bir ifadeyle cevap verdi. “Mon- 
senyör, benim yardım ettiğim kendi fakirlerim var.” 

“Siz onları bana verin” diye cevap verdi piskopos. 
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Sonrasında bir gün katedralde şu vaazı verdi. 
“Çok sevgili kardeşlerim, dostlarım, Fransa’da, bir mil-

yon üç yüz bin köy evinde üç delik, bir milyon sekiz yüz 
bin evde iki delik, yani bir kapı ve bir pencere ve son olarak 
da üç yüz kırk bin kulübede de yalnızca bir kapı var. Bunun 
nedeni de, kapı ve pencere vergisi dediğimiz bir şeyin varlı-
ğı. Fakir aileleri, yaşlı kadınları, küçük çocukları bu evlere 
tıkınca, al sana salgınlar, hastalıklar! Yazık! Tanrı insanlara 
hava vermiş, kanun bu havaya el koyup yeniden satıyor on-
lara. Ben kanuna karşı çıkmam ama Tanrı’ya dua ederim. Isè-
re’de, Var’da, yukarı ve aşağı olmak üzere her iki Alpler’de, 
köylülerin el arabaları bile yok, gübrelerini sırtlarında taşı-
yorlar. Yakacak mumları yok, reçineye batırdıkları sopaları, 
reçineye banılmış ipleri yakıyorlar. Yukarı Dauphiné bölge-
sinin tümünde de durum farklı değil. Altı aylık ekmeklerini 
yapıp inek tezeğinde pişiriyorlar. Kışın bu ekmeği balta dar-
beleriyle kırıp yiyebilmek için yirmi dört saat öncesinden 
suya koyuyorlar. Kardeşlerim, merhamet edin! Çevrenizde 
nasıl bir sefalet çekildiğini görün.”

Provence doğumlu olduğundan, güney lehçelerinin tama-
mını kolaylıkla öğrenmişti. “Eh bé! Moussu, sès sagé?” diyor- 
du aşağı Languedoclular gibi. “Onté anaras passa?” diyordu 
aşağı Alpliler gibi. “Puerte un bouen moutou embe un bouen 
froumage grase” diyordu yukarı Dauphinéliler gibi. Bunlar 
halkın çok hoşuna gidiyor, herkesle kolay yakınlık kurması-
na katkıda bulunuyordu. Köy evlerinde ve dağlarda kendini 
evinde gibi hissediyordu. En önemli şeyleri en basit deyim-
lerle ifade etmeyi biliyordu. Bütün dilleri konuştuğundan 
herkesin ruhuna seslenebiliyordu. 

Zaten zenginlere de yoksullara da aynı biçimde davranı-
yordu. 

Hiçbir şeyi, koşulları hesaba katmadan peşinen yargı- 
lamazdı. “Hataya hangi yoldan gidilmiş, ona bir bakalım” 
derdi. 
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Gülerek anlattığı üzere kendisi de “eski bir günahkâr” idi; 
o nedenle de işi hiçbir zaman yokuşa sürmezdi. Dolayısıyla 
sertlik içermeyen, açıkgörüşlü bir yaklaşımı vardı. Doktrini 
aşağı yukarı şöyle özetlenebilirdi: 

“İnsan bedeniyle birlikte yaşar; bu beden onun hem yükü 
hem de suç eğiliminin nedenidir. Bu bedeni ya sürükleyip 
götürür ya da ona teslim olur. Sürekli kontrol etmek, hâkim 
olmak, baskılamak zorunda olduğu bu bedene ancak son ker-
tede boyun eğmelidir. Bu boyun eğişte de bir hata olabilir 
ama bu şekilde yapılan bir hata vahim değildir. Bu bir düşüş-
tür, dizler üzerine getiren bu düşüş, bir duayla son bulabilir.

Aziz olmak bir istisnadır ama adil bir adam olmak herke-
sin ödevidir. Hata yapın, tövbe edin, günah çıkarın ama hep 
adil olun. 

Olabildiğince az günah işlemek; işte insan olmanın en 
önemli koşulu budur. Günahsız olmak meleklerin düşüdür. 
Yeryüzündeki her canlı günah işleyecektir. Günah bir anlam-
da yerçekimi kanununa benzer.”

Herkesin sesini yükselttiğini ve kısa sürede öfkelendiğini 
görünce, “Ah! Ah!” derdi gülümseyerek. “Burada herkesin 
birden işlediği büyük bir suç söz konusu gibi görünüyor. Ku-
durmuş riyakârlar itiraz etmekte birbiriyle yarışıp kendileri-
ni açığa çıkarıyor.”

Toplumların yükünü çeken kadınlar ve fakirlere karşı hoş- 
görülüydü. “Kadınların, çocukların, hizmetçilerin, zayıfla-
rın, yoksulların ve cahillerin günahları kocalarına, babaları- 
na, efendilerine, güçlülere, zenginlere ve bilgelere yazılır” di- 
yordu. 

Bir de, “Bilmeyenlere olabildiğince çok şey öğretin. Top-
lum ücretsiz eğitim vermediği için suçludur: Kendi ürettiği 
geceye mahkûm olur. Böyle bir ruh karanlıklarla doludur, 
günah da burada işlenir. Suçlu günahı işleyen değil, karan-
lığı yaratandır.”

Görüldüğü üzere, olayları değerlendirme konusunda tu-
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haf ve kendine özgü bir uslubu vardı. Bunu İncil’den öğren-
diğinden şüpheliyim.

Bir gün bir davette bir cinayet davasının soruşturmasının 
yapıldığını ve yakında davanın görüleceğini öğrendi. Zavallı 
bir adam, bir kadın ve bu kadından olma oğlunun aşkına, 
beş kuruşsuz kalınca sahte para basmıştı. O dönemde kalpa-
zanlığın cezası ölümdü. Kadın, adam tarafından basılmış ilk 
sahte parayı kullanırken tutuklanmıştı. Kadını da hapiste tu-
tuyorlardı ama ona karşı kanıt yoktu. Suçu sevgilisine atamı-
yordu, aksi takdirde onu kaybedecekti. Sonuçta suçu inkâr 
etti. Israr ettiler. O da inkârda ısrarcı oldu. Bunun üzerine, 
kraliyet savcısının aklına bir fikir geldi. Kadına sevgilisinin 
onu aldattığını söyleyerek, ustalıkla kaleme alınmış sahte 
aşk mektupları gösterdi ve zavallıyı bir rakibesi olduğuna, 
adamın onu aldattığına ikna etti. Bunun üzerine kıskançlık-
tan deliye dönen kadın sevgilisini ihbar etti, her şeyi itiraf 
edip bütün kanıtları verdi. Adam mahvolmuştu. Suç orta-
ğı sayılan kadınla birlikte Aix’de yargılanacaktı. Herkes bu 
olaydan söz ediyor ve savcının becerikliliğine övgüler yağdı-
rıyordu. Kıskançlık ateşini körükleyip intikamdan adalet çı-
karmıştı. Piskopos bunları sessizce dinliyordu. Anlatılanlar 
bittiğinde sordu: “Nerede yargılanacak bu adam ve kadın?”

“Ağır Ceza Mahkemesi’nde” diye cevap verdiler. 
“Peki Kraliyet Savcısı nerede yargılanacak?” diye devam 

etti.
Yine Digne şehrinde trajik bir olay yaşandı. Bir adam ci-

nayetten ölüme mahkûm edildi. Fakir ama okuma yazması 
olan, tam olarak da cahil olmayan, kâh panayırlarda göste-
riler yapan, kâh arzuhalcilikle geçinen bir garibandı. Dava 
şehri fazlasıyla meşgul etti. Mahkûmun idam edilmesi için 
belirlenen günün arifesinde, hapishanenin papazı hastala-
nıp yatağa düştü. Mahkûma son anlarında eşlik etmesi için 
bir papaza ihtiyaç vardı. Kilisenin rahibini çağırdılar ama o 
da “Beni ilgilendirmez. Bu angaryayı üstlenemem. Bir cam-
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baza eşlik etmek bana yakışmaz. Zaten ben de kendimi hasta 
hissediyorum. Üstelik orası bana göre bir yer değil” diyerek 
teklifi reddetti. Bu cevabı işiten piskopos, “Papaz Bey haklı-
dır. Orası onun değil, benim yerim” diye cevap verdi.

Hemen hapishaneye gitti. “Cambaz”ın hücresine indi. 
Adıyla hitap ederek elini tuttu ve konuşmaya başladı. Ye-
meden içmeden, uyumadan günü mahkûmun yanında, mah- 
kûmla birlikte, ruhunu affetmesi için Tanrı’ya dua ederek ge-
çirdi. Basit ama temel hakikatlerden söz etti. Aynı anda hem 
babası, hem kardeşi, günahlarını bağışlamak gerektiği anda 
da piskoposu oldu. Ona her şeyi öğretti. Hem avuttu hem 
sakinleştirdi. Bu adam umutsuzluk içinde ölecekti. Ölüm 
onun için dipsiz bir kuyuydu. O karanlık eşikte dikilmiş tit- 
riyor, dehşetle geri geri gidiyordu. Durumunun büsbütün far-
kında olmayacak kadar da cahil değildi. Derin bir sarsıntı ya-
ratan mahkûmiyeti onu yaşam dediğimiz gizemden koparıp 
bu hücrenin içine tıkmıştı. Duvarlardaki kertiklerden sürekli 
dışarıdaki dünyaya bakıyor ve yalnızca karanlıkları görüyor-
du. Piskopos ışığı görmesini sağladı.

Ertesi gün zavallı adamı almaya geldiklerinde piskopos da 
oradaydı. Peşinden gitti ve kalabalığın karşısına boynunda 
hacı, üzerinde eflatun piskoposluk cüppesiyle, iplerle bağ- 
lanmış o zavallının yanında dışarı çıktı.

Beraberinde iki tekerlekli arabaya bindi, darağacına tır-
mandı. Mahkûm o kasvetli ve perişan yüz ifadesine rağmen 
ışıklar saçıyordu. Ruhunun huzura erdiği ve Tanrı’ya kavuş- 
mayı umut ettiği hissediliyordu. Piskopos ona sarıldı ve tam 
kafanın kesileceği anda ona, “İnsanın öldürdüğü insan, Tan-
rı seni yaşatsın. Kardeşlerince kovulan insan, Babasına ka- 
vuşacaktır. Dua et, inan ve gerçek yaşamına başla! Baba ora-
da seni bekliyor” dedi. 

Darağacından indiğinde, bakışlarında halkın kendine çe-
kidüzen vermesine neden olan bir şeyler vardı. Hangisi daha 
hayranlık uyandırıcıydı bilemiyorlardı: Solgunluğu mu, din- 
ginliği mi? Gülümseyerek sarayım diye adlandırdığı müteva-
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zı evine dönünce kızkardeşine, “Piskoposluk görevimi yeri-
ne getirip geldim” dedi.

En asil davranışlar sıklıkla en az anlaşılanlar olduğundan, 
şehirde kimileri piskoposun bu davranışı için “Gösteriş yapı-
yor” yorumunu yaptı. Sonuçta olay sosyete davetlerinde ko- 
nu oldu. Din adamlarının eylemlerinde şeytanlık aramayan 
halksa, etkilenmiş ve hayran olmuştu. 

Piskopos ise, giyotin görmüş olmaktan dolayı bir şok ya-
şamıştı ve kendine gelmesi uzun zaman aldı.

Darağacının, insan orada öylece ayakta dikilirken bile, 
sanrılı bir yanı vardı. İnsan giyotini gözleriyle görmediği sü-
rece ölüm cezası konusunda umursamaz olabilir, üzerinde 
hiç düşünmeyebilir, evet ya da hayır diyebilirdi; ama bir kez 
kendi gözleriyle gördü mü, yarattığı sarsıntı çok şiddetliy-
di; insanın ölüm cezasına evet ya da hayır diyeceğine karar 
vermesi, tarafını seçmesi gerekirdi. Maistre gibi, bu cezaya 
hayranlık besleyenler yanında, Beccaria gibi lanetleyenler 
de vardı. Giyotin kanunun somutlaşmış hâliydi. “İntikam al- 
ma” olarak da tanımlanıyordu. Tarafsız değildi ve tarafsız ka- 
lınmasına da olanak vermiyordu. İzleyen herkes olabilecek 
en gizemli hisle ürperiyordu. Tüm toplumsal meseleler giyo-
tin satırının çevresinde soru işaretlerine dönüşüyordu. Dara-
ğacı seyirlikti. Darağacı bir iskelet değildi. Darağacı bir ma-
kine değildi. Darağacı ahşaptan, demirden ve ipten yapılmış 
kullanılmayan bir mekanik araç değildi. Ne olduğu bilinmez 
karanlık bir güce sahip bir tür varlık gibi görünüyordu. Bu 
tahta iskelet sanki görüyor, bu makine sanki işitiyor, bu me-
kanik alet sanki anlıyor, bu tahta, demir ve ip sanki arzu-
luyor gibi görünüyordu. Darağacı, varlığıyla ruh kattığı bu 
korkunç düş içinde, ürkütücü bir biçimde ortaya çıkıyor ve 
yaptığı şeye imzasını atıyordu. Darağacı celladın suç ortağıy-
dı. Eti parçalıyor, yutuyor, kanını içiyordu. Darağacı, hâkim 
ve marangoz tarafından inşa edilen bir tür canavar, neden 
olduğu tüm ölümlerden oluşan dehşet verici türden tuhaf bir 
yaşam sürüyor gibi görünen bir hayaletti. 
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Aynı zamanda berbat ve derin bir etki bırakıyordu. Pisko-
pos, infazın ertesi günü ve hatta günler sonrasında perişan 
görünüyordu. Ölüm anının neredeyse şiddetli denebilecek 
dinginliği yok olmuştu ama sosyal adaletin hortlağı yakasını 
bir türlü bırakmıyordu. Davranışlarında her zaman kendini 
açıkça gösteren bir tatmin duygusu olan piskopos, kendini 
suçlar gibi görünüyordu. Zaman zaman kendi kendine ko-
nuşuyor ve alçak sesle karamsar monologlara girişiyordu. 
Bir akşam kızkardeşi şöyle bir şeyler söylediğini işitti ve bir 
yerlere kaydetti: “Bunun bu kadar vahşice bir şey olduğunu 
tahmin etmiyordum. Tanrı’nın kanunlarına saplanıp da, be-
şeri kanunları gözden kaçırmak hata sayılır. Ölüm yalnızca 
Tanrı’nın alabileceği bir karardır. İnsanoğlu nasıl olup da bu 
kadar bilinmez bir alana girmeye kalkışır?”

Zaman içinde bu hâli yatıştı ve muhtemelen yok olup git- 
ti. Bununla birlikte, piskoposun artık infazların yapıldığı mey- 
dandan geçmekten kaçındığı göze çarpıyordu.

Mösyö Myriel günün herhangi bir saatinde hastalar ve 
can vermekte olan kişiler için çağrılabilirdi. En önemli gö-
revinin, en büyük işinin bu olduğunu inkâr etmiyordu. Dul-
lar ya da öksüz ve yetimlerin onu çağırmalarına bile gerek 
kalmazdı, kendiliğinden giderdi. Sevdiği karısını kaybetmiş 
bir adamın, çocuğunu kaybetmiş bir annenin yanında uzun 
saatler boyunca hiç sesini çıkarmadan oturmayı bilirdi. Sus-
ması gerektiği anı bildiği gibi, konuşması gerektiği anı da bi- 
lirdi. Teskin etmek konusunda hayranlık uyandırıcıydı! Acı-
yı unutturarak silmenin değil, büyütüp yoğunlaştırarak yü-
celtmenin yollarını arardı. Hep şöyle derdi: “Ölülere nasıl 
yaklaştığınıza dikkat edin. Çürümekte olanı düşünmeyin. O 
çok sevdiğiniz kişinin göklerin derinliklerinde canlı bir ışık 
olduğunu fark edeceksiniz.” İnanmanın sağlıklı bir durum ol- 
duğunu bilirdi. Umutsuzluğa kapılmış bir adamı, acısıyla uz- 
laşmış bir adamı örnek göstererek yatıştırmanın ve gözü top-
rağa bakan bir adamın acısını, gözü yıldızlardaki bir başkası-
na işaret ederek dönüştürmenin yollarını arardı. 
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V
MONSENYÖR BIENVENU BİR PAPAZ CÜPPESİNİ

YILLARCA GİYİYOR

Mösyö Myriel’in içi dışı birdi. Saygıdeğer Digne Piskopo-
su’nun yaşadığı bu gönüllü yoksulluk, onu yakından görenler 
için etkileyici ve hoş bir tablo oluşturuyordu. 

İhtiyarların tamamı ve düşünce adamlarının büyük ço-
ğunluğu gibi o da az uyur ama bu kısa süre içinde çok derin 
uyurdu. Sabah bir saat kendini toparlamak için bir şey yap-
maz, sonrasında kimi zaman katedralde kimi zamansa kendi 
evinde sabah duasını tamamlardı. Duasını tamamladıktan 
sonra, inek sütüyle ıslatılmış bir dilim çavdar ekmeği yerdi. 
Sonra çalışırdı.

Piskopos demek çok meşgul bir adam demekti. Her gün, 
normal durumlarda bir Piskoposluk Meclisi üyesi olan sek-
reteriyle ve neredeyse her gün bölgenin üst düzey papazla-
rıyla görüşmek zorundaydı. Dinsel kurumları denetlemesi, 
bazı imtiyazlar vermesi, Piskoposluk kütüphanesini incele-
mesi, dua kitaplarını, din dersi kitaplarını, papaz okulların-
da okutulan kitapları gözden geçirmesi, yazışmalar yapması, 
vaazları onaylaması, papazlarla belediye başkanlarının uz-
laşmasını sağlaması, din adamlarıyla yazışması, bir taraftan 
devletle ve diğer taraftan da Papalık ile idari yazışmalar yap-
ması gerekiyordu ve daha binbir işi vardı.

Bu binbir işten, ayinlerden ve dualardan geri kalan za-
manı da, öncelikle ihtiyaç sahiplerine, hastalara ve kederli 
insanlara ayırıyordu. Kederli insanlardan, hastalardan ve ih-
tiyaç sahiplerinden ona kalan zamanı da çalışmaya ayırıyor-
du. Zaman zaman bahçede çalışıyor, zaman zaman bir şeyler 
okuyup yazıyordu. Bu iki çalışma türü için de tek bir sözcük 
kullanırdı: Bahçe işleri. “Zihin de bir bahçedir” diyordu.
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Öğleye doğru, hava güzelse dışarı çıkıp kırlarda ya da şe-
hir içinde yürüyüşler yapar sıklıkla yıkık dökük evlere girer 
çıkardı. Üzerinde sıcak tutan o kalın mor mantosu, ayağında 
mor çorapları ve koca kaba potinleri, kafasında üç köşesin-
den altın yaldızlı püsküllerin sarktığı yassı piskopos şapka-
sıyla, gözlerini yere dikmiş, uzun bastonuna dayanmış, dü-
şünceler içinde tek başına dolandığı görülürdü. 

Görüldüğü yer bayram havasına bürünürdü. Onun geçi-
şinden sonra ortalığın ısındığı ve aydınlandığı söylenirdi. Ço- 
cuklarla ihtiyarlar, güneşi görmek için yaptıkları gibi, pisko-
posu görmek için de eşiklere üşüşürdü. O herkesi kutsarken 
herkes de onu kutsardı. Kimin bir şeye ihtiyacı olsa onun 
evini gösterirlerdi.

Yollarda küçük kızları, oğlanları durdurup konuşur ve 
annelerine gülümserdi. Parası olduğu zaman fakirlerin, pa-
rası olmadığı zaman zenginlerin ziyaretine giderdi.

Papaz cüppelerini çok uzun süre giyerdi ve bunun fark 
edilmesini istemediğinden, mor paltosu olmadan asla kente 
inmezdi. Bu durum onu yazları biraz rahatsız ederdi.

Eve döndüğünde öğle yemeğini yerdi. Öğle yemeği de kah- 
valtısıyla aynıydı.

Akşam sekiz buçukta kızkardeşiyle birlikte akşam yemeği 
yerken, Madam Magloire arkalarında dikilir, sofraya servis 
yapardı. Daha sade bir yemek düşünmek olanaksızdı. Bu-
nunla birlikte piskopos, papazlarından birini konuk etmişse, 
Madam Magloire bu durumu Monsenyör’e birkaç göl balığı 
ya da bazı dağ hayvanlarının av etlerini servis etmek için 
fırsat bilirdi. Her papaz ziyareti iyi yemek bahanesiydi. Pis-
kopos da sesini çıkarmazdı. Bu durumlar dışında, olağan ak- 
şam yemeği haşlanmış sebze ve yağlı çorbadan oluşurdu. Şe-
hirde şöyle deniyordu: Piskopos papaz ağırlamazsa, perhiz 
yapar.

Akşam yemeğinden sonra yarım saat süreyle Matmazel 
Baptistine ve Madam Magloire’la sohbet ediyordu. Ardından 
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odasına çekiliyor ve kâh uçuşan kâğıt parçalarına kâh kitap-
ların kenarlarına notlar almaya koyuluyordu. Eğitimli, bilgili 
bir adamdı. Oldukça ilgi çekici beş altı elyazması miras bı-
rakacaktı. Bunlardan biri “Yaratılış” üzerine bir denemeydi: 
Zamanın başlangıcında Tanrı’nın ruhu suların üzerinde yü-
züyordu. Bu ayetin üç ayrı çevirisini karşılaştırmıştı. Arapça 
çeviri şöyle diyordu: Tanrı’nın rüzgârları esiyordu. Flavius 
Josephus’a göre: Yukarıdan gelen bir rüzgâr yeryüzünün üze-
rine çöküyordu. Son olarak da, Onkelos’un Keldani dilindeki 
cümlesi: Tanrı tarafından gönderilen bir rüzgâr suların yüze-
yinde esiyordu. Bir başka inceleme yazısında, bu kitabın ya-
zarının büyük amcası, Ptolemaios Piskoposu Hugo’nun teo- 
lojik eserlerini inceledi ve son asırda Barleycourt takma adıy- 
la yayınlanmış birçok küçük yapıtın bu piskoposa ait oldu-
ğunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna vardı. 

Bazen, elinde hangi kitap olursa olsun, bir okumanın or- 
tasında aniden derin düşüncelere dalar, bu dalgın hâlinden 
ancak kitabın aynı sayfalarının kenarına birkaç satır not düş-
mek için sıyrılırdı. Söz konusu satırların sıklıkla üzerine ya-
zıldıkları kitapla herhangi bir ilgisi bulunmazdı. Elimizde, 
Versailles, Poinçot Kitapevi ve Paris, Augustin Rıhtımı, Po-
inçot Kitapevi’nden Lord Germain ve General Clinton, Ge-
neral Cornwallis ve Amerika’nın diğer amiralleri arasındaki 
yazışmalar adlı kitaba düşülmüş şöyle bir not var: 

“Hey siz! 
Din adamının Tanrı, ölümlülerin Yaradan, Efeslilere gön-

derilen mektubun Özgürlük, Spinoza’nın Ebediyet, mezamir-
lerin Bilgelik ve Hakikat, Yuhanna’nın Işık, kralların Yüce 
Efendimiz, dünyadan göçenlerin Takdiri İlahi, Eski Ahit’in 
Esdras Justice, kullarının Tanrı, insanın Baba olarak adlan-
dırdığı size, Süleyman Bağışlayan der ve bütün bu isimleri-
niz arasında en güzeli de budur.”

Akşamın dokuzuna doğru iki kadın birinci kattaki odala-
rına çekiliyor ve onu giriş katında sabaha kadar yalnız bıra-
kıyorlardı.
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Bu aşamada Saygıdeğer Digne Piskoposu’nun eviyle ilgili 
tam bir fikir edinmenizi sağlamamız gerekmektedir.

 
VI

PİSKOPOSUN EVİNİ KİM KORUYOR

Piskoposun oturduğu ev, daha önce de söylediğimiz gibi, bir 
giriş katının üzerinde tek bir kattan oluşuyordu. Giriş katın-
da üç oda, birinci katta üç oda ve bodrumda bir kileri vardı. 
Birinci kat iki kadının kullanımına aitti. Piskopos aşağıda ka-
lıyordu. Sokağa açılan ilk oda yemek salonu, ikinci oda yatak 
odası ve üçüncü oda da dua ve çalışma odasıydı. Dua odasın- 
dan ancak yatak odasından geçerek çıkılabilirken, yatak oda-
sından yemek odasından geçmeden çıkılamıyordu. Dipte ka- 
lan bu dua odasında, tek yatak sığacak kapalı bir girinti var-
dı. İçindeki yatak, misafirler için kullanılıyordu. Piskopos bu 
yatağı, cemaatiyle ilgili işler ya da ihtiyaçlar nedeniyle Dig-
ne’e gelmek zorunda kalan köy papazlarına açıyordu.

Bahçe tarafından eve eklenmiş küçük bir bina olan hasta-
ne eczanesi mutfak ve mahzene dönüştürülmüştü. 

Bahçede ayrıca, hastanenin düşkünler evi vardı ve pisko-
pos burada iki inek besliyordu. Verdikleri süt ne kadar olur-
sa olsun, piskopos istisnasız her sabah ineklerin sütünün ya- 
rısını hastanedeki hastalara gönderiyordu. “Göz haklarını ve- 
riyorum” diyordu bunun için.

Piskoposun odası oldukça büyüktü. Kışın ısıtılması ol-
dukça zor oluyordu. Digne’de odun çok pahalı olduğundan, 
ineklerin ahırında kendisi için levhalarla ayrılmış bir böl-
me yaptırmayı akıl etmişti. Soğukların çok şiddetli olduğu 
günlerde akşamlarını geçirdiği bu bölmeye Kış Salonu adını 
vermişti. 

Yemek salonunda olduğu gibi, bu kış salonunda da be-
yaz, kare ahşap bir masa ve dört hasır sandalyeden başka bir 
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şey yoktu. Yemek salonunda ayrıca tutkallı boyayla pembe 
renge boyanmış eski bir büfe duruyordu. Piskopos, kenarları 
fistolu beyaz masa örtüleriyle uygun bir şekilde giydirilmiş 
benzeri bir büfeyi de, küçük kilisesinde sunak olarak kulla-
nıyordu.

Digne’nin zengin ve dindar kadınları, Monsenyör’ün kü-
çük kilisesine yeni güzel bir sunak yaptırmak için gerekli 
masrafları karşılamak için bağışta bulunmak isterdi. Pisko-
pos defalarca bu paraları alıp fakirlere dağıtmıştı. “Sunakla- 
rın en güzeli” diyordu, “Tanrı’ya şükreden bir garibanın ra-
hatlayan ruhudur.”

Piskoposun dua odasında yine iki hasır sandalye ve yatak 
odasında da kolları hasırdan bir koltuk bulunuyordu. Tesa-
düfen evde, vali ya da general ya da garnizon komutanının 
ya da papaz okulundan birkaç kişinin de aralarında bulun-
duğu yedi sekiz kişiyi birlikte kabul ettiği zamanlarda, gidip 
ahırdaki Kış Salonu’ndan ya da odasındaki dua sandalyele-
rinden getirmek gerekiyordu. Böylece misafirlerin oturması 
için on bir sandalye toplanabiliyordu. Her ziyaret için bir 
odanın mobilyaları boşaltılıyordu.

Bazen misafirler on iki kişiyi buluyordu. Böyle zaman-
larda piskopos, durumun sıkıntısından kurtulmak için, kış 
vaktiyse şöminenin önünde ayakta duruyor, yaz vaktiyse mi-
safirlerini bahçede dolaşmaya çıkarıyordu.

Misafir yatağının durduğu bölmede de bir sandalye vardı 
ama bu sandalyenin hasırlarının yarısı dökülmüştü ve yalnız-
ca üç ayağı olduğundan ancak duvara dayanarak kullanılabi-
liyordu. Matmazel Baptistine’in odasında, bir zamanlar altın 
yaldızlarla süslü olduğu anlaşılan, çiçekli Çin ipeklisiyle kap-
lı büyük bir berjer koltuk vardı ama merdivenler çok dar oldu-
ğundan koltuğu birinci kattaki odaya ancak pencereden soka-
bilmişlerdi; dolayısıyla gerektiğinde başvurulabilecek mobil- 
yalar arasında sayılmıyordu. 

Matmazel Baptistine, gül desenli sarı Utrech kadifesi kap-
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lı bir kanepeyle, maun salon takımları almayı çok istemişti. 
Fakat bu takımın fiyatı beş yüz frankı bulduğundan, yıllık ge- 
lirinden tasarruf edeceği parayla ancak beş yılda alabileceği-
ni hesapladığı bu mobilyadan vazgeçmek zorunda kalmıştı. 
Zaten kim idealine kavuşabilmişti ki? 

Piskoposun yatak odası, tasviri en kolay kısımdı. Bahçeye 
bakan tek bir kapı-penceresi vardı. Karşısında yeşil şayak ör-
tülü demir bir hastane yatağı duruyordu. Yatağın bulunduğu 
köşede, bir perdenin arkasında duran tuvalet eşyaları yüksek 
sınıftan kibar adamların eski alışkanlıklarını ele veriyordu. 
İki yapıdan biri, şöminenin yanından dua odasına açılırken, 
diğeri kitaplığın yanından yemek odasına geçişi sağlıyordu. 
Kitaplık, içi kitaplarla dolu camlı büyük bir dolaptı. Mermer 
gibi boyanmış ahşap şöminede genellikle ateş yanmazdı. 
Şöminenin içindeki, bezemeli iki vazoyla süslenmiş, bir za-
manlar gümüş kaplama olduğu anlaşılan bir çift şömine ızga-
rası ve şöminenin üzerinde, yaldızları soyulmuş bir çerçeve 
içinde, yıpranmış siyah kadife üzerine sabitlenmiş, yine simi 
dökülmüş bakır bir haç piskoposluğa özgü lüksü anımsatan 
yegâne eşyalardı. Kapı-pencerenin yakınında, üzerinde yazı 
takımının da durduğu büyük bir masa, karmakarışık kâğıtlar 
ve kalın kitaplarla doluydu. Masanın önünde bir hasır kol-
tuk bulunuyordu. Yatağın önünde, dua odasından getirilmiş 
bir dua iskemlesi vardı. 

Yatağın iki yanında duvara oval çerçeveler içinde iki port-
re asılmıştı. Figürlerin kenarında tuvalin boş fonuna yaldızla 
yazılmış küçük yazılar portrelerin kime ait olduğunu bildiri-
yordu. Bunlardan biri Saint-Claude Piskoposu Papaz Chali-
ot’ya ve diğeri de Chartes Piskoposluk bölgesinden, Citeaux 
cemaatinden, Grand-Champ Başpapazı, Agde Başpapaz Ve-
kili Tourteau’ya aitti. Piskopos, hastane odasını devraldığın-
da bu portreleri de duvarda bulmuş ve yerlerinde bırakmıştı. 
Bunların muhtemelen hastaneye bağış yapmış din adamları 
olması, saygı göstermesi için yeterli olmuştu. Bu iki adamla 
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ilgili bütün bildiği, 27 Nisan 1785 tarihinde, birinin bu böl-
geye kral tarafından atanmış olmaları ve diğerinin de kralın 
özel hizmetine çekilmiş olduğuydu. 

Madam Magloire tozunu almak istediği tabloları yerinden 
indirdiğinde, piskopos bu bilgileri, Grand-Champ Başpapa-
zı’nın portresinin arkasına yapıştırılmış, zamanın etkisiyle 
sararmış küçük bir kare kâğıt parçası üzerine rengi atmış bir 
mürekkeple yazılmış olarak bulmuştu. 

Piskopos penceresine kalın yünlü kumaştan antik bir per-
de astırmıştı. Perde sonunda o kadar eskimişti ki, yenisini 
alıp da harcama yapmamak için Madam Magloire’ın, tam or-
tasına koca bir yama yapması gerekmişti. Bu yama haç şek-
lindeydi. Piskopos sık sık bunun altını çizerdi. “Ne kadar da 
güzel oldu!” diyordu.

Evin hem giriş hem de birinci katındaki istisnasız bütün 
odaları, kışla ve hastanelerde olduğu gibi kireç beyazına bo- 
yanmıştı. Bununla birlikte, ileride de göreceğimiz gibi, Ma-
dam Magloire son yıllarda, Matmazel Baptistine’in dairesin-
de, boyalı duvar kâğıtlarının altında duvar resimleri oldu-
ğunu ortaya çıkarıyordu. Burası, bina hastaneye dönüştürül- 
meden önce, bir burjuva evinin misafir odası olmalıydı. Süs-
lemeler o zamandan kalmış olabilirdi. Odaların zemini her 
hafta, yatakların önüne hasır örtüler gererek yıkanan kırmı-
zı tuğlalarla döşenmişti. İki kadının yaşadığı bu katın kalan 
kısmı tepeden tırnağa eşsiz bir temizlikteydi. Piskoposun 
izin verdiği tek lüks de buydu. “Temizlikle yoksullardan bir 
şey çalınmıyor” diyordu. 

Piskoposun eski varlığından geriye, Madam Magloire’ın 
her gün beyaz sofra örtüsünün kalın kaba kumaşının üzerin-
deki büyüleyici ışıltılarını mutluluk içinde izlediği altılı bir 
gümüş çatal bıçak takımı ve bir kepçe kalmıştı. Burada Dig-
ne Piskoposu’nu olduğu gibi tasvir ettiğimize göre, defalar-
ca, “Gümüş takımlarla yemekten vazgeçmekte zorlanacağım 
kesin” dediğini de eklemek zorundayız. 
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Bu gümüş takımlar dışında bir de büyük teyzeden miras 
kalmış iki büyük gümüş şamdan vardı. İki balmumu mum 
taşıyan bu şamdanlar her zaman piskoposun şöminesinin 
üzerinde yer alırdı. Magam Magloire, akşam yemeğine misa- 
fir olduğu akşamlarda, iki mumu da yaktıktan sonra, şamdan- 
ları masanın üzerine yerleştirirdi.

Piskoposun odasında, yatağının başucunda, Madam Mag-
loire’ın her akşam gümüş çatal bıçak takımlarıyla kepçeyi 
özenle kaldırdığı küçük bir dolap bulunuyordu. Anahtarının 
daima dolabın üzerinde durduğunu da eklemek gerek.

Daha önce sözünü ettiğimiz, oldukça çirkin yapılarla sıkış 
tıkış dolu olan bahçe; bir kuyu çevresinden yayılan, haç bi-
çimi oluşturan dört yürüyüş yolu içeriyordu. Bahçenin çev- 
resini dolanan ve bahçeyi sınırlayan beyaz duvar boyunca 
uzanan bir başka yol daha vardı. Bu yürüyüş yollarının ara-
sında sınırları şimşirlerle çizilmiş dört kare kalıyordu. Ma-
dam Magloire, bu dört karenin üçünde sebze yetiştiriyordu. 
Dördüncüsüne de piskopos tarafından çiçekler ekilmişti. 
Bahçenin çeşitli yerlerinde birkaç meyve ağacı bulunuyor-
du. Madam Magloire bir seferinde piskoposa dönüp tatlı, 
muzip bir ifadeyle şöyle dedi: “Beyefendi, sinekten yağ çıka-
ran siz, bu kısmı böyle boşa harcıyorsunuz. Çiçek buketleri 
yerine salata olsa daha iyi olmaz mıydı?” 

“Yanılıyorsunuz Madam Magloire” diye cevap verdi pis-
kopos. “Güzellik de diğer ihtiyaç maddeleri gibi bir ihtiyaç-
tır.” Bir anlık sessizlikten sonra ekledi: “Belki daha da önem-
li bir ihtiyaçtır.” 

Üç dört bitki sırasından oluşan bu kare, piskoposu nere-
deyse kitapları kadar meşgul ediyordu. Her gün bir ya da iki 
saatini, çiçeklerini keserek, yabani otları ayıklayarak, toprağın 
değişik yerlerinde delikler açıp içlerine tohumlar atarak ke-
yifle geçiriyordu. Böceklere bir bahçıvanın olacağı kadar düş-
man değildi. Zaten botanik konusunda iddialı da değildi. Bit-
ki familyalarını ve özelliklerini bilmiyordu. Tournefort yönte-
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mi ve doğal yöntem arasında karar vermenin peşinde değildi. 
Çenekler yerine tulumcuklardan, Linneaus yerine Jussieu’den 
yana taraf tutmuyordu. Bitkileri incelemiyordu. Çiçekleri se-
viyordu. Bilge insanlara saygı duyduğu gibi, cahillere de faz-
lasıyla saygı gösterirdi. Dolayısıyla bitki tarhlarını da her yaz 
akşamı, elinde yeşil boyalı demir bir sulama kovasıyla, aynı 
saygıyla sulardı.

Evin kapısının kilidi yoktu. Daha önce anlattığımız gibi 
katedral meydanına açılan yemek salonunun kapısı bir za-
manlar hapishane kapılarındakine benzer kilitler ve sürgüler-
le süslenmişti. Piskopos bu demir işlerini söktürmüştü. Do- 
layısıyla bu kapı gece gündüz basit bir tokmakla kapanıp açı-
lıyordu. Hangi saatte olursa olsun gelen kapıyı itip içeri gire-
bilirdi. İki kadın ilk zamanlar asla kapanmayan bu kapıdan 
tedirgin olmuştu ama Digne Piskoposu onlara şöyle dedi: 
“İstiyorsanız odalarınızın kapılarına kilit taktırabilirsiniz.” 
Bunun üzerine kadınlar da onun güven duygusunu paylaş-
maya başlamış ya da en azından paylaşıyor gibi görünmeyi 
seçmişti. Madam Magloire zaman zaman korkuya kapılır-
dı. Piskoposun bu konudaki düşüncesini, bir İncil’in kenar 
boşluğuna kendi eliyle yazdığı şu üç satır açıklıyor ya da en 
azından özüne işaret ediyordu: “Nüans şurada: Bir doktorun 
kapısı nasıl hiçbir zaman kapalı olmamalıysa, papazın kapı-
sı da hep açık kalmalıdır.”

Tıp Biliminin Felsefesi başlıklı bir başka kitap üzerine 
başka bir not almıştı: “Ben de onlar kadar doktor sayılmaz 
mıyım? Benim de hastalarım var. Onların hasta dedikleri de 
bana geliyor. Bir de bunlara benim bahtsızlar olarak adlan-
dırdıklarım ekleniyor.” 

Başka bir yere de şöyle yazmıştı: “Size sığınana adını sor-
mayın. Asıl sığınma ihtiyacı olanlar, adından en çok utanan-
lardır.”

Günlerden bir gün saygıdeğer bir papaz, hangisi hatırla- 
mıyorum, Couloubroux papazı ya da Pompierry papazı, muh- 
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temelen Madam Magloire’ın kışkırtmalarıyla Monsenyör’e 
kapısını, her önüne gelen içeri girebilecek şekilde gece gün-
düz açık bırakmanın bir anlamda ihtiyatsızlık olmadığından 
emin olup olmadığını ve sonuçta bu kadar korumasız bir 
evde başına bir felaket gelmesinden korkup korkmadığını 
sormaya kalkıştığında, piskopos tatlı bir ağırbaşlılıkla om-
zuna dokunarak cevap verdi: “Nisi Dominus custodierit do-
mum, in vanum vigilant qui custodiunt eamonsieur.” Sonra 
başka bir konuya geçti.

Mecbur kalırsa bunu söylüyordu: “Bir din adamı da en 
az bir komutan kadar cesur olmalıdır.” Sonra da ekliyordu: 
“Ayrıca sessiz de olmak zorundadır.” 

VII
CRAVATTE

Saygıdeğer Digne Piskoposu’nun nasıl bir adam olduğunu 
daha iyi ortaya koyacağından anlatmadan geçemeyeceğimiz 
bir olayı aktarmanın yeri geldi.

Ollioules Boğazları’nı yağmalayıp duran Gaspas Bès çete-
sinin dağıtılmasından sonra, çete mensuplarından Cravatte 
adlı biri dağa kaçmış, haydutlarıyla birlikte bir süre saklan-
mıştı. Ardından Gaspard Bès çetesinin kalan kısmıyla Nice 
Kontluğu’nda buluşmuş, Piemonte’ye geçmiş ve birdenbire 
Fransa’da, Barcelonnette kıyılarında yeniden ortaya çıkmış- 
tı. Önce Jauziers’de ve sonra da Tuiles’de görülmüştü. Joug- 
de-l’Aigle mağaralarında saklamıştı. Buradan aşağıdaki kü-
çük köylere ve Ubaye ve Ubayette vadilerindeki kasabalara 
iniyordu. Hatta bir gece Embrun’a kadar uzandı, katedrale 
girdi ve kutsal ayin eşyalarını çaldı. Adamları ülkeyi soyup 
soğana çeviriyordu. Her köşe başına bir jandarma dikildiyse 
de nafile, her seferinde kaçmayı başarıyor, bazen de bütün 
gücüyle karşı koruyordu. Çok cesur bir adamdı. Piskopos, 
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tam da bu kargaşa ortamında bölgeye geldi. Chastelar seya-
hatine çıkmıştı. Belediye Başkanı piskoposu karşılamaya gel- 
di ve geri dönmeye ikna etmeye çalıştı. Cravatte, Arche’a ve 
hatta ötesine kadar bütün dağı denetimi altında tutuyordu. 
Yanında bir muhafızla bile tehlike söz konusuydu. Yola de-
vam etmek, üç dört zavallı jandarmayı boşuna tehlikeye at-
mak anlamına gelecekti.

“Zaten ben muhafızsız gitmeyi düşünüyordum” dedi pis-
kopos.

“Emin misiniz Monsenyör?” diye bağırdı Belediye Baş-
kanı.

“O kadar eminim ki, yanıma jandarma almayı kesin ola-
rak reddediyorum; bir saat içinde yola koyulacağım.”

“Yola koyulmak mı?”
“Yola koyulmak.”
“Tek başınıza mı?”
“Tek başıma.”
“Monsenyör! Bunu yapamazsınız.”
“Orada, dağlarda” diye devam etti piskopos, “küçük bir 

köyde üç yıldan beri görmediğim bir cemaatim var. Hepsi 
candan dostlar. Çok yumuşak ve dürüst çobanlar. Otuz keçi 
bakma karşılığı bir keçi alırlar. Değişik renklerde çok güzel 
yün eğirir, altı delikli küçük kavallarıyla güzel dağ havaları 
çalarlar. Zaman zaman da olsa Tanrı’dan söz edildiğini işit-
meye ihtiyaçları var. Bir piskoposun korktuğunu işitirlerse 
ne düşünürler? Köylerine gitmezsem hakkımda ne derler?” 

“Fakat Monsenyör, eşkiya ne olacak?” 
“Doğru ya!” dedi piskopos. “Haklısınız. Onlarla da karşı- 

laşabilirim. Zaten onların da bağışlayıcı Tanrımızdan söz edil- 
diğini işitmeye ihtiyaçları olmalı.”

“Monsenyör! Fakat onlar bir çete! Bir kurt sürüsü!”
“Sayın Belediye Başkanım, İsa’nın beni çoban olarak ata-

dığı da işte tam olarak o sürü. Tanrı’nın seçtiği yolu kim sor-
gulayabilir?”
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“Monsenyör, sizi soyarlar.” 
“Bir şeyim yok ki.” 
“Sizi öldürürler.” 
“Dualar mırıldanarak geçip giden ihtiyar bir din adamını 

mı? Pöh! Niye öldürsünler?”
“Ah! Tanrım! Ya onlarla karşı karşıya gelirseniz?”
“Benim fakir cemaatim için bağış isterim.”
“Monsenyör, gitmeyin Tanrı aşkına! Canınızı tehlikeye 

atıyorsunuz.”
“Sayın Belediye Başkanı” dedi piskopos, “zaten konu da 

bu değil mi? Ben bu dünyaya kendi canımı değil, başkaları-
nın ruhlarını korumak için geldim.”

Engel olamadılar. Yanında yalnızca kılavuzluk etmeyi tek- 
lif eden bir çocukla birlikte yola çıktı. İnadı ülkede ses getir-
di ve herkesi korkuttu.

Ne kızkardeşini ne de Madam Magloire’ı yanında götür-
mek istemişti. Dağı katır üzerinde geçti. Yolda kimseyle kar-
şılaşmadan sağ salim çoban “can dostlarının” yanına ulaştı. 
Burada onlarla beraber dualar edip onlara yol gösterip soh-
betler ederek on beş gün geçirdi. Tekrar yola çıkmaya yakın, 
büyük bir ayin düzenlemeye karar verdi. Bu konudan papaza 
da söz etti. Fakat nasıl yapacaklardı? Yanlarında piskopos-
luk eşyaları yoktu. Sahte şeritlerle süslü yıpranmış şayaktan 
birkaç eski püskü ayin kaftanından başka bir şeyi olmayan 
mütevazı kiliseden başka bir yerleri de yoktu.

“Boşverin!” dedi piskopos. “Sayın Papaz, ayini yapacağı-
mızı ilan edin. Gerisi hallolur.” 

Çevre köylerin kiliselerine de başvuruldu. Bu fakir iba-
dethanelerdeki süsler de bir katedral havası yaratmak için 
yeterli değildi.

Bu sıkıntılarla uğraşılırken, kim olduğu bilinmeyen iki 
atlı büyük bir sandık getirip piskoposun kaldığı eve bırak-
tı. Sandığı açtıklarında içinden bir ay önce Embrun’de Not-
re-Dame’dan çalınan altın işlemeli bir örtü, elmaslarla süslü 
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bir ayin başlığı, bir piskoposluk asası, muhteşem bir haç ve 
piskopos cüppesi çıktı. Sandıkta ayrıca şu sözcüklerin yazı-
lı olduğu bir kâğıt vardı. “Cravatte’tan Monsenyör Bienve-
nu’ye.” 

“Gerisi hallolur demiştim!” dedi piskopos. Sonra gülüm-
seyerek ekledi: “Tanrı, basit bir cüppe önlüğüyle yetinene 
bir piskopos cüppesi gönderir.”

“Monsenyör” diye mırıldandı papaz gülümseyerek ve ba-
şını sallayarak, “Tanrı mı şeytan mı acaba?” 

Piskopos papaza dik dik bakarak ciddiyetle cevap verdi: 
“Tanrı!” 

Chastelar’a geri dönerken yol boyunca herkes gelip me-
rakla bakıyordu ona. Chastelar’daki küçük kilisede kendisi- 
ni bekleyen Matmazel Baptistine ve Madam Magloire ile bu-
luştu ve kızkardeşine, “Bak, haklı değil miymişim? Fakir bir 
papaz olarak fakir köylülere ellerim boş gittim ama ellerim 
dolu geri döndüm. Tanrı’ya olan inancımı götürdüm, bir ka-
tedralin hazinelerini getirdim” dedi.

Akşam yatmadan önce tekrar, “Hırsızlardan ya da katil-
lerden korkmayın. Bunlar dışarıda varolan küçük tehlikeler. 
Asıl hırsız önyargılardır; asıl katil içimizdeki kötülüklerdir. 
Büyük tehlikeler kendi içimizdedir. Canımıza ya da cebimi-
ze kastedenlerin bir önemi yok! Asıl ruhumuzu tehdit edeni 
düşünmemiz lazım!” dedi. 

Sonra kızkardeşine dönerek, “Kardeşim, bir papaz olarak, 
gelecek için asla önlem almam. Gelecek, Tanrı izin verdiği 
ölçüde varolur. Bir tehlikenin yaklaşmakta olduğuna inan-
dığımız anda Tanrı’ya dua edelim. Kendimiz için değil, kar-
deşlerimizin herhangi bir fırsatta yanlış yolu seçmemesi için 
dua edelim” diye ekledi.

Zaten hayatı boyunca nadiren önemli olaylar yaşamıştı. 
Biz size bildiklerimizi anlatıyoruz ama asıl hayatı her zaman 
aynı şeyleri yapmakla geçiyordu. Yılın bir ayı, neredeyse gü-
nün bir saatine benzerdi.
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Embrun Katedrali’nin “hazinesine” gelince, bu konuyu 
merak edenler varsa söyleyelim; hazinenin içinde çok güzel, 
çok cazip ve bazı bahtsızlar için çalınmaya değecek kadar 
iyi parçalar vardı. Bunlar zaten çalınmıştı. Maceranın yarısı 
tamamlanmış sayılırdı. Geriye yalnızca hırsızlığın yönünü 
değiştirmek ve fakirler tarafına doğru küçük bir dönemeci 
döndürmek kalmıştı. Konunun kalan kısmı için bir açıkla-
mada bulunmayacağız. Yalnızca, ölümünden sonra piskopo-
sun evrakları arasında bu olayla ilgili olabileceğini düşündü-
ğümüz şöyle bir not bulduğumuzu söyleyebiliriz: “Mesele, 
bunların katedrale mi, hastaneye mi iade edilmesi gerektiği-
ni bilmek.”

VIII
İÇKİ SONRASI FELSEFE

Yukarıda adı geçen senatör, çevresinde sözü dinlenilen, kar-
şısına çıkan her engelde kendiliğinden doğru yolu bulmuş, 
vicdanlı, imanlı, adil, insan olarak görevini yerine getiren bir 
adamdı. Doğrudan amacına yürümüş, yolundan bir kez ol- 
sun sapmamış, kendi çıkarlarını da asla göz ardı etmemiş-
ti. Eski bir savcıydı. Başarıya ulaştıktan sonra yumuşamıştı 
ama zaten hiçbir zaman hain bir adam olmamış, oğulları, da-
matları, akrabaları, hatta arkadaşları için her zaman elinden 
ne gelirse yapmıştı. Sağduyu göstererek hayatı boyunca hep 
iyinin yanında yer almış ama her türlü iyi fırsatı da değerlen-
dirmişti. Aksi bir tavır ona aptallık gibi görünüyordu. Esprili 
bir adamdı ve belki de Pigault-Lebrun’un eseri olarak, ken-
dini Epükürcü sayardı. Her fırsatta, hem sonsuzlukla, ebedi-
yetle ilgili konulara hem de “ihtiyar bir piskoposun ipe sapa 
gelmez sözlerine” kahkahalarla, tatlılıkla gülerdi. Bazen de, 
onu dinleyen Mösyö Myriel’in karşısında hoş bir otoriteyle 
gülmeye devam ederdi. 
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Yarı resmî törenlerden birinde, Kont ..... (bizim senatör) 
ve Mösyö Myriel valinin evinde akşam yemeğinde bir araya 
gelmişti. Senatör, tatlı sırasında, hafif çakırkeyf ama her za-
manki gibi edepli bir tavırla bağırdı.

“Buyrun biraz söyleşelim Sayın Piskopos. Bir senatörle 
bir piskopos birbirinin gözünün içine çok da kolay bakamaz 
ya, biz kafaca ileri sayılırız. Size bir itirafta bulunacağım: Be-
nim kendi felsefem var.” 

“Hakkınız var” diye cevap verdi piskopos. “Kendi felsefe- 
si olan kendi dünyasında yaşar. Siz de kendi kutsal yatağı-
nızdasınız Sayın Senatör.”

Cesaret bulan senatör devam etti. “Dürüst olalım.” 
“Hatta muzır olalım” dedi piskopos. 
“Size, Argens Markisi, Hobbes Pyrrhon ve Mösyö Naige-

on’un hiç de kaba saba adamlar olmadığını söylemeliyim. Kü-
tüphanelerinde sırtları yaldızlı her türlü felsefe kitabı vardır.”

“Tam da sizin gibi Sayın Kont” diye araya girdi piskopos.
Senatör devam etti: “Diderot’dan nefret ederim. Tam bir 

ideolog, bir hatip ve bir devrimci; özünde Tanrı’ya inanıyor 
ve Voltaire’den daha sofu. Voltaire, Needham ile dalga geçti 
ama haksızdı, çünkü Needham’ın çözümlemeleri Tanrı’nın 
gereksiz olduğunu kanıtlıyordu. Bir kaşık dolusu hamurun 
içinde bir damla sirke, fiat lux3. En iri damlayı ve en büyük 
kaşığı da düşünseniz, karşınızda koca bir dünya var. İnsan 
yılanbalığıdır. Bu durumda Tanrı Babamız ne işe yarıyor? Sa- 
yın Piskopos, Yehova’nın varsayımı da beni yoruyor. İçi boş 
fikirlerle dolu insanlar yaratmaktan başka bir işe yaramıyor. 
Bu koca bütün, batsın, yok olsun! Yaşasın huzur veren hiç-
lik! İçimi dökmem ve bir papaz olarak size günahlarımı tam 
olarak itiraf etmem gerekirse, açık söyleyeyim, ben bilge bir 
adamım. Her fırsatta feragat ve fedakârlık vaazları çeken si-
zin şu İsa’nın meraklısı değilim. Dilencilere cimrilik tavsiye-

3  Işık olsun.
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si! Feragat! Niye? Fedakârlık? Neden? Bir kurdun bir başka 
kurt için kendini feda ettiğini görmedim hiç. Dolayısıyla do-
ğaya karşı çıkmayalım. Biz zirvedeyiz; üstün bir felsefeye sa-
hip olalım. Burnunun ucundan öteyi göremiyorsan, bu kadar 
yukarıda olmak neye yarar? Keyifli bir hayat sürelim. Hayat 
bu, ötesi yok. İnsanın öteki dünyada, yukarıda bir yerlerde 
başka bir geleceği varmış, bence safsata. Hah! Bana feragat 
ve fedakârlık tavsiye ediyorlar, yaptığım her şeyde ölçülü 
olmam gerekiyor, iyi ve kötü, adil olan ve olmayan, “fas ve 
nefas”4 üzerine kafa patlatmam gerekiyormuş. Peki neden? 
Çünkü eylemlerimin bilincine varacakmışım. Ne zaman için 
gerekli? Ölümümden sonrası. Hikâye bunlar! Ölüm, her şe-
yin sonu demek. Küllerimden bir avuç alıp bir gölgeye sa-
vurun. Biz İsis’in eteğini havalandırmış ilk müritler olarak 
gerçeği söyleyelim: İyi ya da kötü diye bir şey yoktur; gelişim 
vardır. Gerçeği arayalım. İyice derinleşelim. Lanet olsun, en 
derine inelim! Gerçeğin kokusunu almak, toprağı kazmak ve 
onu ele geçirmek gerek. İşte o zaman size eşsiz hazlar ya-
şatır. Ne kadar güçlenirseniz o kadar güler yüzünüz. Sayın 
Piskopos, insanın ölümsüzlüğü bir masaldır. Ah! Ne kadar 
çekici bir vaat! Koruyun kendinizi bu vaatten. İnsanoğlunun 
en önemli umudu! Ruhumuz olduğuna göre melek olacağız, 
kürek kemiklerimizden güzel mavi kanatlar çıkacak. Bana 
yardım edin. Asıl mutlu insanların bir gezegenden diğerine 
gideceğini söyleyen Tertulianus değil midir? İşte. Yıldızla-
rın çekirgeleri olacağız. Ve sonra da Tanrı’yı göreceğiz. Ta 
ta ta ta! Bütün bu cennet lafları fasarya! Tanrı da korkunç 
bir yalan. Lanet olsun! Bunları her yerde söyleyemem ama 
şimdi dostlar arasındaki sohbette fısıldıyorum. Inter pocula. 
Yeryüzünde cennetten feragat etmek, gölgesi uğruna avı bı-
rakmaya benzer. Ebediyet budalası olmak! O kadar da aptal 
değilim. Ben aslında yokum. Kendime, Senatör, Kont Yokluk 

4  Olabilecek her yol ve her araçla.
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adını taktım. Doğumumdan önce var mıydım? Hayır. Ölü-
mümden sonra var olacak mıyım? Hayır. Neyim o hâlde? Bir 
organizma içinde toplanmış bir parça toz. Yeryüzünde işim 
ne? Seçme şansım var: Acı çekmek ya da haz almak. Acı beni 
nereye götürür? Yokluğa. Ama acı çekmiş olurum. Haz beni 
nereye götürür? Yokluğa. Ama haz almış olurum. Seçimim 
belli. Ya av olursun ya da avcı. Ben avcıyım. Ot olacağıma diş 
olmayı yeğlerim. Sağduyum öyle diyor. Her şeyin sonunda, 
ne yaparsan yap, mezarcı seni orada bekliyor. Panthéon biz 
göçenler için. Herkes sonunda o büyük çukura düşer. Son. 
Finis. Tam tasfiye. Burası kendinden geçme yeri. Ölüm öldü, 
inanın bana. Bu konuda kim ne derse desin, güler geçerim, 
düşünmem bile. Çocuklar için öcüler, insanlar için Yehova 
icat edilmiş. Hayır; yarınımız karanlık. Mezarın ardında her-
kes yoklukta eşitlenecek. Sardanapalus olmuşsunuz, Vincent 
de Paul olmuşsunuz, fark etmez, aynı yokluğa gideceksiniz. 
İşte gerçek. Dolayısıyla her şeyi unutup yaşayın. Elinizde-
kilere sahip çıkın. Aslında Sayın Piskopos, benim felsefem 
olduğu gibi, filozoflarım da var. Boş laflarla vakit kaybetmi-
yorum. Aşağı tabaka, evsiz barksızlar, az para kazananlar, 
sefiller için bir şeyler gerekebilir tabii. Ben efsaneleri, safsa-
taları, ruhu, ölümsüzlüğü, cenneti, yıldızları bırakıyorum, 
onlar inansın. Açıkça söylüyorum. Kuru ekmek yerken bun-
larla avunsunlar. Hiçbir şeyi olmayanın merhametli Tanrısı 
olur. O da yeterli olmaz. Onlara engel olmak istemem ama 
ben kendi adıma Mösyö Naigeon’u tercih ederim. Yüce Tanrı 
halk için iyidir.”

Piskopos alkışladı.
“Konuşma diye buna derim!” diye bağırdı. “Şu materya-

lizm muhteşem bir şey, gerçekten olağanüstü! Kim istemez? 
Ah! İnsan materyalist oldu mu, aldanmaktan kurtulur. Cato 
gibi aptalca sürgün edilmeye, Aziz Stephan gibi taşlanmaya 
ya da Jean d’Arc gibi canlı canlı yakılmaya bırakmaz kendi-
ni. Bu hayranlık verici materyalizmi benimsemeyi başarmış 
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olanlar, kendini sorumlu hissetmeme hazzına ulaşmıştır. Hiç- 
bir konuda endişe etmeden her şeyi tüketip mahvedebilir-
ler; konumları, görevleri, onuru düşünmezler; iktidarı doğru 
ya da yanlış yolla ele geçirme konusunda endişelenmezler; 
keyiflerince fikir değiştirir, gereksiz yere ihanet ederler; vic-
danlarıyla barışıktırlar ve mezara girecekleri sırada hayata 
doymuşlardır. Ne güzel! Bunu sizin için söylemiyorum Sa-
yın Senatör. Bununla birlikte düşüncelerinizden ötürü sizi 
kutlamam da olanaksız. Siz büyük senyörler, sizin de belirt-
tiğiniz gibi, kendinize özgü ve kendiniz için, eşsiz, rafine, 
yalnızca zenginlerin ulaşabileceği, her konuya uyarlanabi-
len, hayatın hazlarıyla hayranlık uyandıracak ölçüde çeşni-
lendirilmiş bir felsefeniz var. Bu felsefe özel araştırmacılar 
tarafından çok derinlerden bulunup çıkarılmış. Fakat siz 
akıllı bir adamsınız ve yüce Tanrı’ya inanmanın da halkın 
felsefesi olduğunu anlayabilirsiniz; hani neredeyse kestaneli 
kaz yahnisinin, fakirlerin yer mantarlı hindisi olması gibi.”

IX
KIZKARDEŞ AĞABEYİ ANLATIYOR

Digne Piskoposu’nun evini nasıl idare ettiği ve bu iki din-
dar kızın onun yaptıklarına, kadınsı içgüdüleriyle kolayca 
ürkseler bile düşüncelerine, alışkanlıklarına ve niyetlerine, 
ifade etme zahmetine katlanmasına bile gerek kalmadan na-
sıl itaat ettikleri hakkında bir fikir vermek için, Matmazel 
Baptistine’in, çocukluk arkadaşı Boischevron Vikontesi’ne 
yazdığı bir mektubu alıntılamaktan daha iyi bir şey yapama-
yız. Bu mektup elimizde bulunuyor. 

Digne, 16 Aralık 18…

Sevgili Madam, sizden söz etmediğimiz bir gün bile geç-

miyor. Bu biraz alışkanlıktan ama bir nedeni daha var. 
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Tavanı ve duvarları temizleyip toz alırken, Madam Mag-

loire bazı keşiflerde bulundu. Daha önce üzeri duvar 

kâğıtlarıyla kaplanmış ve üzeri de kireçle boyanmış iki 

odanın duvarlarında sizinkine benzer bir şatoyu arat-

mayacak süslemeler bulunuyor. Madam Magloire kâğıt-

ların tamamını söktü. Altından süslemeler çıktı. Mobil-

ya bulunmayan ve yıkadığımız çamaşırları sermek için 

kullandığımız salonumun duvarlarının on ayak yüksek- 

liğe kadar on sekiz geniş karoyla kaplı olduğu ve eskiden 

yaldızlı olduğu anlaşılan, sizdeki gibi küçük kirişlerle 

süslü bir tavanı olduğu ortaya çıktı. Bina hastane oldu-

ğu dönemde üzerleri duvar kâğıtlarıyla kaplanmış. Ay-

rıca bir de, anneannelerimizin zamanından kalma ah- 

şap oymalar bulunuyor. Asıl benim odam görülmeye de- 

ğer. Madam Magloire, üst üste yapıştırılmış en az on kat 

duvar kâğıdının altında çok iyi olmamakla birlikte fena 

da sayılmayacak resimler buldu. Minerva tarafından 

şövalye ilan edilen Telemakhos; yine bahçelerde adını 

hatırlayamadığım biri; son olarak da gece vakti Romalı 

kadınları gösteren bir çizim. Ne diyeyim? Bende hem 

Romalılar, Romalılar (mektubun burasında okunama-

yan bir sözcük var) ve öyle de devam ediyor. Madam 

Magloire bunların hepsinin üzerini temizledi. Bu yaz 

ufak tefek hatalarını onaracak, hepsini vernikleyecek ve 

odam hakiki bir müzeye dönecek. Bodrumun bir köşe-

sinde de eski tarz iki ahşap konsol bulmuş. Yaldızlarını 

onarmak için iki ekü on lira istemişler ama o parayı fa-

kirlere vermeyi tercih ederim; zaten çok çirkin olur; ben 

abanozdan yuvarlak bir sehpayı tercih ederim. 

Hâlâ çok mutluyum. Ağabeyim çok iyi bir insan. 

Elinde avcunda ne varsa fakirlere ve hastalara dağıtı-

yor. Zor geçiniyoruz. Bu bölgede kışlar sert geçiyor ve 

yoksulluk çekenler için hakikaten bir şeyler yapmak ge-

rekiyor. Az çok ısınmayı ve aydınlanmayı başarıyoruz. 

Bunların büyük nimet olduğunu tahmin edersiniz.
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Ağabeyimin kendine özgü alışkanlıkları var. Bir pis-

kopos böyle olmalıdır diyor. Kapısı hiçbir zaman ka-

panmayan bir ev düşünün. İsteyen istediği anda içeri 

girebiliyor ve kendini anında ağabeyimin karşısında 

buluyor. Geceleri bile hiçbir şeyden korkmuyor. Kendisi-

nin de söylediği gibi, bu da onun kendine özgü cesareti.

Ne benim kendisi için kaygılanmama izin veriyor ne 

de Madam Magloire’ın. Her türlü tehlikeye atılıyor ve 

bunun farkında olduğumuzu bile hissettirmemizi iste-

miyor. Onu anlamak için tanımak lazım.

Yağmurda dışarı çıkıyor, suların içinde bata çıka yürü-

yor, kışları seyahat ediyor. Ne geceden ne ıssız yollardan 

ne de karşısına çıkacak kişilerden korkuyor.

Geçen sene, tek başına haydut yatağı olmuş bir böl-

geyi ziyarete gitti. Bizi yanına almak istemedi. On beş 

gün ortalarda yoktu. Geri döndüğünde bir şeyi yoktu. 

Herkes öldüğünü sanmıştı ama o gayet iyiydi. “Bakın 

nasıl da soyguna uğradım!” dedi. Bir sandığı açtı. İçi 

Embrun Katedrali’nin kutsal ayin eşyalarıyla doluydu. 

Tüm bunları hırsızlardan almıştı.

Bu kez, geri döndüğünde kendime engel olamayıp 

biraz homurdandım ama kimse işitmesin diye de, ara-

banın gürültü yaptığı zamanı seçmeye özen gösterdim.

İlk zamanlar kendi kendime şöyle diyordum: Hiçbir 

tehlike onu durduramaz; korkusuz bir adam o. Şimdiyse 

nihayet duruma alıştım. Karşı koymaması için Madam 

Magloire’a işaret ediyorum. Kendini istediği gibi tehli-

keye atıyor. Ben Madam Magloire’ı alıp odama dönü-

yor, onun için dua edip uyuyorum. Huzurluyum, çün-

kü onun başına bir şey gelmesinin benim de ölümüm 

olacağını biliyorum. Yüce Tanrı’nın yanına ağabeyimle 

ve piskoposumla birlikte gideceğim. Madam Magloire, 

ağabeyimin ihtiyatsızlıkları olarak adlandırdıklarına 

alışmakta benden daha çok zorluk çekti. Fakat artık o 
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da kendini alıştırdı. Birlikte dua ediyor, birlikte endişe-

leniyor ve birlikte uykuya dalıyoruz. İsterse Şeytan gir-

sin evimize, engelleyen yok ama ne yapacak ki burada? 

Güçlülerin en güçlüsü her zaman bizim yanımızda. Şey-

tan uğrayabilir evimize ama Tanrı hep burada oturuyor.

İşte bunlar bana yetiyor. Ağabeyimin artık bana tek 

söz bile etmesine gerek kalmıyor. Onu, daha konuşma-

dan anlıyorum ve birlikte kaderimize teslim oluyoruz.

Aklıyla ruhuyla büyük bir adamın yanında böyle 

davranmak gerekiyor. 

Faux ailesi hakkında sorduğunuz soruları ağabe-

yime aktardım. Bilirsiniz, her şeyi bilir ve olayları hiç 

unutmaz. Hâlâ çok iyi bir Kralcı. Kökleri Caen’den ge-

len çok eski bir Normandiyalı aile oldukları doğruymuş. 

Bundan beş yüz yıl önce yaşamış bir Raoul de Faux ve 

bir Thomas de Faux varmış. Bu iki soylu adamdan biri 

Rochefort Senyörü imiş. Sonuncusu olan Guy-Étienne- 

Alexandre ise orduda yüksek bir rütbeye ve Bröton Sü- 

vari Birliği’nde önemli bir konuma sahipmiş. Kızı Ma-

rie-Louise, Fransa Meclisi Üyesi ve Fransa Muhafız Bir- 

liği Korgenerali Dük Louis de Gramont’un oğlu Adrien- 

Charles de Gramont ile evlenmiş. Soyisimleri Faux, Fauq 

ve Faoucq olarak yazılabiliyormuş.

Sevgili arkadaşım, biz kendimizi kutsal akrabanız, 

saygıdeğer Kardinal’imizin dualarına teslim ediyoruz. 

Sizin Sevgili Sylvanie’nize gelince, yanınızda geçirdiği 

o kısacık zamanları bana mektup yazarak heba etme-

mekle iyi etmiş. İyi olsun, isteklerinizi yerine getirsin, 

beni sevmeye devam etsin yeter. Başka bir şey istemem. 

Sizinle birlikte onu da anmaktan mutlu oluyorum. Sağ-

lığım fena değil ama her gün biraz daha zayıflamaya 

devam ediyorum. Şimdilik hoşçakal, daha fazla kâğı-

dım kalmadığından sizden ayrılmak zorundayım. Tüm 

içten dileklerimle. 

BAPTISTINE.
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NOT: Küçük yeğeniniz çok sevimli. Çoktan beş yaşına 

geldi biliyor musunuz? Dün dizlik takılmış bir atın geç-

tiğini görünce, “Dizlerinde bir rahatsızlık mı var?” diye 

sordu. Çok kibar bir çocuk! Küçük kardeşi bulduğu eski 

bir süpürgeyi evin içinde araba niyetine sürüp bir yan-

dan da, “Ho ho!” diye bağırıyor.

Bu mektuptan da anlaşılabildiği gibi, bu iki kadın, piskopo-
sun varoluş biçimi karşısında, erkeği, erkeğin kendisini an-
ladığından daha iyi anlayan kadınlara özgü o dehayla boyun 
eğmeyi biliyordu. Digne Piskoposu, kendini asla yalanlama-
yan bu yumuşak ve saf görünümün ardında bazen çok büyük, 
cesaret isteyen, muhteşem işler başarıyor ve bu sırada en ufak 
bir tereddüt göstermiyordu. Kadınlar korkuyla titriyor ama is-
tediğini yapmasına izin veriyorlardı. Bazen Madam Magloire 
önceden uyarmayı deniyordu ama asla eylemi sırasında ya 
da sonrasında konuşmuyordu. Piskopos bir işe başladığında 
onu rahatsız edebilecek tek bir harekette bile bulunmuyor-
lardı. Bazı durumlarda, ifade etmesine bile gerek kalmadan, 
belki kendisi bile bilinçli olarak hissetmeden, kadınlar onun 
bir piskopos olarak hareket etmeye başladığını hissediyor, bu 
durumda evde iki gölgeye dönüşüyorlardı. Çıtlarını çıkarma-
dan ona hizmet ediyor, itaat etmek, ortadan yok olmak anla-
mına geliyorsa, hemen yok oluyorlardı. Hayranlık uyandıra-
cak incelikte bir içgüdüyle, bazen ihtimamın da rahatsız edici 
olabileceğini biliyorlardı. Aynı zamanda, tehlikede olduğuna 
inandıklarında da; söylemek istediğim, düşünerek değil his-
sederek anladıklarında, onun üzerine gitmemeyi biliyor, onu 
Tanrı’ya emanet ediyorlardı.

Zaten yukarıda da okuduğunuz gibi, Baptistine ağabeyi-
nin ölümünün kendi ölümü anlamına geleceğini söylüyor-
du. Madam Magloire ise bunun böyle olacağını dillendirme-
se de biliyordu.


