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THOMAS HARDY

Adsız Sansız 
Bir Jude

Jude the Obscure

ÇEVİREN Taciser Ulaş Belge

VIRGINIA WOOLF’UN ÖNSÖZÜ VE  
D.H. LAWRENCE’IN SONSÖZÜYLE



THOMAS HARDY 2 Haziran 1840’ta İngiltere’nin Dorset kontluğunda, Dorchester 
yakınlarındaki Higher Bockhampton kasabasında bir çiftlikte dünyaya geldi. Doğ-
duğu yerde eğitimini tamamladı ve baba mesleği olan inşaatçılığı öğrenerek on 
altı yaşında Dorchesterlı bir mimara çırak oldu. 1862’de mimar Arthur Blomfield’in 
yanında çalışmak üzere Londra’ya gitti. Şiirler ve denemeler yazmaya bu dönemde 
başladı. 1867’de mimar John Hicks’in yardımcısı olmak üzere memleketine döndü, 
burada yayımlanmamış ilk romanı The Poor Man and the Lady’yi (Fakir Adam ile 
Hanımefendi, 1868) yazdı. Mimarlık yaptığı dönemde, Cornwall bölgesine seyahati 
sırasında St Juliot’ta 1874’te evleneceği Emma Gifford’la tanıştı. 1871’de ilk romanı 
Desperate Remedies (Umutsuz İlaçlar) yayımlandı. Ardından A Pair of Blue Eyes (Bir 
Çift Mavi Göz, 1874) , Çılgın Kalabalıktan Uzakta (1874) ve The Hand of Ethelberta 
(Ethelberta’nın Eli, 1876) yayımlandı. 1870’lerin sonlarından itibaren Hardy karısıy-
la birlikte Londra edebiyat çevrelerine katıldı; Yuvaya Dönüş (1878), The Trumpet-
Major (Bando Şefi, 1880), A Laodicean (İlgisiz, 1881) ve Two on a Tower’ı (Kulede 
İki Kişi, 1882) bu sırada yazdı. 1885 yılında Dorchester yakınlarındaki “Max Gate” 
adını verdiği evi tamamlanınca, tekrar memleketine yerleşti ve en ünlü romanlarını 
bu dönemde kaleme aldı: Life’s Little Ironies (Hayatın Küçük İronileri, 1884) , The 
Mayor of Casterbridge (Casterbridge’in Belediye Başkanı, 1886); Ağaç İşçileri (1887), 
Wessex Tales (Wessex Hikâyeleri, 1888), Tess of the D’Urbervilles (1891), A Group of 
Noble Dames (Bir Grup Asil Kadın, 1891) ve The Well-Beloved (Sevgili,1897). 1895 
yılında yazdığı romanı Adsız Sansız Bir Jude’un aldığı olumsuz tepkinin ardından 
romancılığı bıraktı ve hayatı boyunca sürdürdüğü şairliğe döndü. Hardy hayatının 
geri kalan otuz yılında dokuz yüzün üzerinde şiir yazdı; fikirlerini en iyi şiirde ifade 
edebildiğine inanıyordu. Gerek şiirlerinde, gerek bu dönem yazdığı The Dynasts 
(Hükümdarlar) adlı oyununda etkileyici ve özgün bir ses yakaladı. 1910’da V. Ge-
orge’dan Liyakat Nişanı aldı. 1912’de karısı Emma aniden öldü; bu olay Hardy’nin 
en güzel aşk şiirlerini yazmasına neden olmuştur. Hardy, Emma’nın ölümünden iki 
yıl sonra Florence Dugdale ile evlendi. Ülkesinin en saygın edebiyatçıları arasında 
görülen Hardy, 11 Ocak 1928’de Max Gate’de öldü. Külleri Westminster Abbey’deki 
Şairler Köşesi’nde gömülüdür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

Marygreen’de

Evet, kadın yüzünden aklını kaçıran ve onlar uğ-
runa köleleşen çok erkek vardır. Ölen, kötü yol-
lara sapan, günaha girenler de çoktur... Ey erkek-
ler, onların bu yaptıklarını gördükten sonra sizler-
den daha güçlü olduklarını kabul etmekten başka 
elden ne gelir?

ESDRAS

I

Öğretmen köyden ayrılıyordu, herkes üzgün görünüyordu. 
Cresscombe’daki değirmenin sahibi ona, yolculuğunun he-
def noktası olan yirmi kilometre ötedeki kente öteberisini ta-
şıyabilmesi için beyaz tenteli küçük bir arabayla atını vermiş-
ti. Köyden ayrılan öğretmenin eşyaları için bu kadarı bile çok-
tu çünkü kaldığı okul lojmanı zaten daha çok idare tarafından 
döşenmişti; kitap sandıklarıyla birlikte, öğretmenin taşınma-
sı güçlük çıkaracak tek öbür eşyası bir müzik aleti çalmayı öğ-
renmek istediği yıl mezattan satın aldığı küçük bir piyanoydu. 
Ama hevesi söndüğü için çalmayı hiç öğrenememiş, satın alı-
nan nesne ise o gün bugündür her taşınma sırasında öğretme-
nin başına bela olmuştu.
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Değişikliğin en ufak bir belirtisinden bile nefret eden okul 
müdürü, o günü köyde geçirmemek için uzaklaşmıştı. Akşama 
kadar, yeni öğretmen gelip yerleşene ve her şey yeniden düze-
ne girene kadar da dönmeye niyeti yoktu.

Nalbant, kâhya ve öğretmen oturma odasında, şaşkınlık için-
de piyanonun başında duruyorlardı. Öğretmen, piyanoyu ara-
baya yüklemeyi becerseler bile, Christminster’a vardığında  
–gitmeye hazırlandığı yer orasıydı– önce geçici bir süre pansi-
yonda kalacağından, piyanonun orada da başına dert olacağı-
nı belirtmişti.

Eşya toplama işine yardım etme düşünceliliğini göstermiş, 
on bir yaşlarında bir oğlan, oturma odasında toplanan erkekle-
rin arasına girdi ve onlar elleri çenelerinde düşünüp dururken 
çekingenliğini yenip “Teyzemin kocaman bir odunluğu var, siz 
yerleşene kadar belki piyanoyu oraya koyabiliriz, efendim,” de-
di. Kendi sesini duyar duymaz utancından yüzü kızarmıştı.

Nalbant “Yerinde bir fikir,” dedi.
Bay Phillotson aldırıncaya kadar piyanonun odunluğa bıra-

kılması için izin almak üzere çocuğun teyzesine (hiç evlenme-
miş yaşlı bir kadındı) bir haberci gönderilmesine karar verildi. 
Nalbant ve kâhya önerilen sığınağın bu iş için ne ölçüde elve-
rişli olduğunu anlamak üzere dışarı çıkınca çocukla öğretmen 
yalnız kaldılar.

“Gidiyorum diye mi üzülüyorsun, Jude?” diye şefkatle sor-
du öğretmen.

Çocuğun gözleri doldu, çünkü o gündüz derslerine gelen ve 
öğretmenin hayatıyla bu nedenle romantik sayılamayacak zo-
runlu bir yakınlık içinde bulunan sıradan öğrencilerden biri 
değildi; gece derslerine ancak bu öğretmenin görev dönemin-
de devam etmişti. Gerçeği söylemek gerekirse, o sıradan öğren-
ciler şu anda çok uzaktaydılar; tarihte rastlanan bazı havariler 
gibi onlar da yardıma gönüllü katılmak eğiliminde değillerdi.

Çocuk elinde tuttuğu, Bay Phillotson’ın ona ayrılık armağa-
nı olarak verdiği kitabı beceriksizce açtı, üzüldüğünü itiraf etti.

“Ben de üzülüyorum,” dedi, Bay Phillotson.
“Neden gidiyorsunuz, efendim?” diye sordu çocuk.
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“Ah, o uzun hikâye. Nedenlerini söylesem de şimdi anlaya-
mazsın, Jude. Belki daha büyük olsaydın...”

“Şimdi de anlayacağımı sanıyorum, efendim.”
“Peki öyleyse. Ama her yerde söz etme bundan. Üniversite-

nin ve üniversite bitirmiş olmanın ne demek olduğunu biliyor-
sun, değil mi? Öğretmenlik alanında herhangi bir şey yapmak 
isteyen biri için gerekli bir tescil damgasıdır bu. Benim tasarım 
ya da rüyam, önce bir üniversite mezunu sonra da rahip olmak. 
Christminster’a ya da yakınında bir yere yerleşerek, deyim ye-
rindeyse, karargâhın içinde olacağım. Tasarımın gerçekleşme-
si için –eğer günün birinde gerçekten böyle bir şey olacaksa– 
oraya yerleşmek, bana herhangi bir başka yerden daha elveriş-
li koşullar sağlar.”

Nalbant yanındakiyle birlikte geri dönmüştü. Yaşlı Bayan 
Fawley’nin odunluğu rutubetsiz ve bu iş için gayet elverişliy-
di; kendisi de piyanonun orada durmasına istekli görünmüştü. 
Böylece piyano, taşınması için birkaç kişinin daha bulunabile-
ceği bir zamana, akşamüstüne kadar okulda bırakılacaktı. Öğ-
retmen çevresini son bir kez gözden geçirdi.

Küçük Jude, geri kalan bazı ufak tefeğin taşınmasına yardım 
etti, saat dokuzda Bay Phillotson kitap sandıklarıyla öteki yük-
lerinin yanına tırmanarak dostlarına veda etti.

“Seni unutmayacağım, Jude,” dedi, gülümseyerek, araba ha-
reket ederken. “Uslu çocuk ol, hayvanlara kuşlara hep iyi dav-
ran ve okuyabildiğin kadar oku. Günün birinde Christmins-
ter’a gelirsen, eski dostluğumuzun hatırına beni aramayı da 
unutma.”

Araba gıcırdayarak otların üzerinden geçti, rahibin evinin 
köşesini dönünce gözden kayboldu. Çocuk, koruyucusu ve öğ-
retmeni Phillotson’ın eşya yüklemesine yardım etmeye gider-
ken çimin kenarındaki çıkrıklı kuyunun yanında bıraktığı ko-
valarının başına döndü. Şimdi dudaklarında bir titreme vardı. 
Kovayı indirmek için kuyunun kapağını açtıktan sonra bir an 
durakladı, alnını ve kollarını kuyunun ağzına dayadı. Yüzünde 
hayatın dikenlerini biraz erken hissetmiş bir çocuğun düşünce-
li ifadesi vardı. İçine baktığı kuyu, köyün kendisi kadar eskiy-
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di. Şu anda baktığı yerden otuz metre aşağıda biriken su, uzun 
sarmal perspektifin ucunda titreşen zerrelerden oluşan parlak 
bir disk gibiydi. Yukarıya doğru, ağzına yakın yerler yosun tut-
muştu, en tepede geyikdili otları bitmişti.

İçine kapanık bir çocuğun dokunaklı sesiyle kendi kendine, 
öğretmeninin de böyle bir sabah vakti bu kuyudan su çekmiş 
olduğunu ama bundan böyle bir daha hiç böyle bir şey olmaya-
cağını söyledi. “Kova kova su çekmekten yorulunca, suyu eve 
taşımadan önce, o da şimdi benim yaptığım gibi kuyunun içine 
bakardı. Ama böyle bir yerde çürüyecek adam değildi o... böy-
le küçük, uyuşuk bir yerde!”

Gözünden akan bir damla yaş, kuyunun derinliklerine yu-
varlandı. Çocuğun solukları, durgun ve ağır havadan daha yo-
ğun bir duman savuruyordu. Ansızın haykıran bir ses düşün-
celerine ara verdi:

“Şu suyu getiriyor musun sen, seni küçük tembel soytarı seni!”
Yakınlardaki ot damlı kulübenin kapısından çıkıp bahçe ka-

pısına doğru ilerleyen yaşlı bir kadından geliyordu bu ses. Ço-
cuk, hemen duyduğunu belirten bir işaret yapıp, kendi boyun-
da biri için çok ağır olan büyük kovayı güçlükle çekip yere in-
dirdi ve suyu kendi iki küçük kovasına boşalttı, bir an dinlen-
mek için durakladı, sonra ikisini de yüklenip köyün –buna 
köycük demek daha yerinde olurdu– merkezi olan kuyunun 
karşısındaki çimenliğe doğru yürüdü.

Küçük olduğu kadar yeniliğe de ayak uyduramayan köy, Ku-
zey Wessex ovalarına bitişik dalgalı tepelerde bir yamacın ku-
cağına yaslanmıştı. Eskimiş de olsa, o yörenin hiç değişme-
yen tarihinden ayakta kalan belki de tek yapıydı bu kuyu. Ufa-
cık çatı pencereleri ve ot damlarıyla eski evler son yıllarda bi-
rer birer yıkılmış, birçok ağaç kesilmişti. Üstelik, ahşap kulesi, 
kambur sırtı ve tuhaf açılar oluşturan çatısıyla özgün bir mima-
ri örneği olan eski kilise de yıkılmış, arta kalan taşlar kırılarak 
ya yol yapımında ya bahçe duvarlarında ya da civardaki domuz 
ahırlarının, çiçek tarhlarının çevrelerinde kullanılmıştı. Bu es-
ki kilisenin yerine ise Londra’dan gönderilen ve köyde yalnız-
ca bir tek gün geçiren tarihi eser düşmanı bir memur sayesinde 
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yeni bir arsa üzerine, İngiliz gözünün bir türlü alışamadığı mo-
dern Gotik’i tarzında, dikine, yeni bir yapı inşa edilmişti. Hatır-
lanamayacak kadar eski tarihlerden kalma mezarlığın yeşillik-
leri üzerine, bunca yıl Hıristiyanların kutsal kişilerinin eski ta-
pınağının bulunduğu yeri belirtmek üzere bir levha bile kon-
mamış, unutulan mezarların yerine dikilen ucuz dökme demir 
haçların ise ancak beş yıllık ömrü kalmıştı.

II

Jude Fawley’nin bedeni, çelimsiz olmasına çelimsizdi ama ağzı-
na kadar dolu iki kovayı kulübeye kadar hiç dinlenmeden taşı-
dı. Kapının üzerine sarı boyayla “Drusilla Fawley, Fırıncı” ya-
zılı mavi bir dikdörtgen tahta parçası çakılıydı. Kurşun pencere 
pervazlarında –ayakta kalan birkaç eski tip evden biri de buy-
du– beş kavanoz şeker ile içine üç çörek dizili söğüt desenli bir 
tabak yerleştirilmişti.

Çocuk, evin arka tarafında kovalarını boşaltırken içeride, ka-
pıda adı yazılı büyükteyzesi Drusilla Fawley’nin birkaç köylüy-
le koyu bir sohbete dalmış olduğunu duydu. Öğretmenin ayrı-
lışıyla ilgili söylentileri bir araya getirip, geleceği üzerine keha-
netlerde bulunuyorlardı.

Jude içeri girerken, kendisine ötekilerden daha yabancı ge-
len bir yüz: “Peki ya bu kim?” diye sordu. Ev sahibi kadın “So-
rarsınız yaa, Bayan Williams. Yeğenim oluyor. Sizin buraya son 
gelişinizden beri yanımda kalıyor,” dedi. En ufak, en önemsiz 
konular üzerinde bile saatlerce konuşmaktan sıkılmayan ka-
ra kuru bir kadındı bu. Konuşurken dinleyenlere ayrı ayrı hi-
tap ederdi. “Bir yıl önce Güney Wessex’ten, Mellstock’tan gel-
di. Talihsiz Belinda,” (sağa dönerek) “babası orada otururdu, 
sonrası malum” (sola dönerek) “bir titremeye tutuldu iki gün-
de ölüp gitti. Ulu Tanrı anan baban gibi senin de canını alay-
dı ya, a zavallı işe yaramaz çocuk. Ama ben onu yanıma aldım 
işte, elimden geleni de yapıyorum, artık o da gözünü açıp pa-
ra kazansın. Şimdilik Troutham’ın çiftliğinde karga kovalıyor. 
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Hiç olmazsa yaramazlık yapacak zaman bulamıyor. Ne kaçıyor-
sun, Jude?” Kadın sözüne devam ederken çocuk içeri kaçmış-
tı, suratına bir tokat gibi inen bakışlardan fena halde sıkılmıştı.

Köyün çamaşırcı kadını “Sana arkadaş olur, su taşır, geceleri 
kepenkleri kapar, fırın için yardım eder...” diyerek Bayan Faw-
ley’ye, çocuğu alıkoymakla iyi yaptığını söylemek istedi.

Bayan Fawley pek emin değildi bundan... “Neden, senin şu 
öğretmene söylemedin ki alıp seni de Christminster’a götür-
sün, bilgin yapsın?” dedi, şakacıktan kaşlarını çatarak. “Sen-
den iyisini mi bulacak sanki! Bu oğlan kitap delisi. Galiba ai-
le hastalığı... öbür büyükteyzesinin kızı Sue da tıpkı bunun gi-
biymiş, diyorlar. Epey oluyor ben kendim kızı görmeyeli. Oysa 
şuracıkta, şu dört duvarın arasında dünyaya gelmişti. Yeğenim-
le kocası evlendikten sonra hemen bir ev alamamışlardı... şeye 
kadar... neyse lafı uzatmayayım. Jude, evladım, sakın evlenme. 
Evlenmek biz Fawley’lere göre değil. Onların tek kızı benim öz 
evladım gibiydi, Belinda ayrılana kadar.”

Jude, bütün ilginin gene kendi üzerinde toplanmakta oldu-
ğunu fark edince fırının bulunduğu odaya geçerek kahvaltı-
sı için ayrılmış olan çöreği yedi. Artık boş zamanı sona erdi-
ğinden, arkadaki çiti atlayarak bahçeden dışarı çıktı ve kuzeye 
doğru uzanan patikayı izleyip, yaylanın genel yükseklik düze-
yinin altında, mısır tarlası olarak ekilmiş, geniş ve ıssız bir çu-
kura vardı. Uçsuz bucaksız bir iç bükey biçimindeki bu top-
rak, çiftçi Bay Troutham’a emeğini sunduğu yerdi. Tarlaya indi.

Tarlanın geniş, kahverengi yüzeyi onu çepeçevre saran gök-
yüzüne doğru uzanıyordu, kimi yerlerde derece derece yoğun-
laşan sis bu çizgiyi belirsizleştirerek ıssızlığı vurguluyordu. 
Manzaranın tekdüzeliğini bozan işaretler orta yerde yükselen, 
geçen yıldan kalan ürün yığını, Jude’un ayak sesinden ürküp 
kaçışan ekin kargaları ve tarlayı boydan boya kesen biraz ön-
ce üzerinden geçtiği patikaydı yalnızca. Bugün artık üzerinden 
kimlerin geçtiğini kimsenin bilemeyeceği bu patikadan, bir za-
manlar, Jude’un çoktan ölüler arasına karışmış ailesinin başka 
fertleri de yürümüş olmalıydı.

“Burası ne kadar da çirkin bir yer böyle,” diye söylendi.
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Toprağın üzerindeki taze tırmık izleri yeni bir fitilli kadife 
kumaş parçasının üzerindeki çizgileri andırıyor, bu geniş açık-
lığın başka bütün anlam özelliklerini elinden alıp ona yalnızca 
pis ve faydacı bir anlam yüklüyordu ve son birkaç aydan geri-
ye giden bütün tarihinden yoksun bırakıyordu. Gerçi her taş, 
her çamur parçası hâlâ çağrışımlarla yüklüydü; eski hasat gün-
lerinin türkülerini, karşılıklı konuşulan sözleri ve sağlam ey-
lemleri yankılıyorlardı. Burada toprağın her karışı, insanların 
ilk ya da son heyecanının, enerjisinin, neşesinin, şakalaşması-
nın, dalaşmasının, yorgunluğunun ve bıkkınlığının yaşandığı 
yerdi. Hasattan sonra, güneşin alnında toprağın her metreka-
resinde, başak toplayanlar bağdaş kurup oturmuşlardı. Kom-
şu köyceğizin nüfusunu çoğaltan aşk birleşmeleri, orak biç-
me ile hasat toplama zamanı arasında şuracıkta olmuştu. Bi-
raz ötedeki koruyu tarladan ayıran çitin altında, genç kızlar 
bir sonraki hasat zamanı başlarını bile onlardan yana çevirme-
yecek delikanlılara kendilerini vermişlerdi; gene o eski mısır 
tarlasında kaç genç erkek aşk vaatlerinde bulunup, bunu he-
men oracıktaki kilisede gerçekleştirdikten sonra, ertesi yıl to-
hum atma zamanı, aynı kadının sesinden bile irkilir hale gel-
mişti. Ama bütün bunlar ne Jude’un ne de çevresindeki ekin 
kargalarının umurundaydı. Burası Jude için sadece üzerinde 
çalışılacak ıssız bir yer, kargalar için ise karın doyuracak bir 
yem ambarıydı.

Çocuk, sözü geçen ot yığını altında durarak, aklına estikçe 
elinde tuttuğu karga kovmaya yarayan aleti çıngırdatmaya baş-
ladı. Her çıngırtıda kuşlar gagalamaktan vazgeçip tembel ka-
natlarını gererek bir süre uçtuktan sonra, temkinli bakışlarla 
Jude’u süzüp daha uygun bir uzaklıktan karınlarını doyurma-
ya başlıyorlardı.

Kolu ağrıyana kadar çıngırağı çınlattı, sonunda kuşların bu 
yasak isteklerine göz yumdu. Kuşlar da tıpkı kendisi gibi is-
tenmedikleri bir dünyada yaşıyorlardı anlaşılan. Neden korku-
tacaktı ki onları? Kuşlar biraz daha yaklaşmışlardı. Artık dost 
oluyorlardı. Zaten bir tek kuşlarla dost olduğunu söyleyebilir-
di, çünkü teyzesi kendisinden hoşlanmadığını kaç kere söyle-
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mişti. Çıngırağı iyiden iyiye susturmuştu. Kuşlar yeniden sal-
dırıya geçtiler.

Jude yüksek sesle “Zavallı yavrucaklar!” dedi. “Biraz kar-
nınız doysun, haydi! Hepinize yetecek kadar var zaten. Çiftçi 
Troutham bu kadarcığını gözden çıkarabilir. Haydi, yiyin be-
nim küçük kuşlarım, afiyet olsun!”

Kuşlar, ceviz rengi toprağın üzerine mürekkep lekeleri gibi 
yayılmış, başakları gagalarken Jude keyifle onları seyrediyor-
du. Büyülü bir iplik, aralarındaki dostluk duygusunu bağlıyor-
du. Bu çelimsiz, üzgün yaratıkların hayatı kendisininkine çok 
benziyordu.

Bu arada hem kuşlara hem de kuşların dostu sayılan kendisi-
ne saygısızlık etmemek için elindeki o lanet çıngırağı fırlatıp at-
mıştı. Birdenbire, kabaetine bir şeyin vurulması ve aynı anda da 
korkunç bir çıngırak sesiyle kendine geldi. Şaşkınlıktan kurtu-
lunca kabaetine vurulan aletin çıngırak olduğunu anladı. Kuş-
lar da, kendisi gibi çıngırağın çınlamasıyla havaya fırlamıştı. 
Kararan gözleriyle suratı kıpkırmızı kesilen çiftçi Troutham’ın 
elinde salladığı çıngırakla üzerine yürüdüğünü seçebildi.

“Demek, yiyin benim küçük kuşlarım, ha! Sen daha ‘Yiyin, 
sevgili kuşlar,’ de de, bak nasıl yiyorsun sopaları kıçına! Bir de 
üstelik sabahleyin buraya gelip çalışacağına, öğretmenin evin-
de sallandın, değil mi? Bunun için mi ben sana günde altı me-
telik veriyorum, ha?”

Troutham, bir yandan Jude’un kulaklarını patlatacak kadar 
yüksek sesle nutkunu çekerken bir yandan da sol eliyle onun 
sol elini kavramış, sonra bir kol boyu salıvererek elindeki aletle 
tarla çıngırak sesiyle çınlayana kadar oğlanın kabaetlerine vur-
maya başlamıştı.

Jude “Durun, vurmayın, lütfen yapmayın!” diye bağırdı. Ol-
taya takılmış bir balık gibi fırıl fırıl dönerken tepeler, ekin yığı-
nı, koru, yol ve kuşlar müthiş bir hızla gözlerinin önünden ge-
çiyordu. “Ben, ben sadece kuşlar da biraz yiyebilir diye düşün-
müştüm, sizin için fark etmez sanmıştım, efendim. Hem, Bay 
Phillotson hayvanlara iyi davranmamı söylemişti!”

Bu açıkyürekli açıklama Troutham’ı yatıştıracağına daha çok 
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öfkelendirmişti. Çocuğu bir eliyle çevirip öbür eliyle tokatla-
rı yapıştırmaya devam ederken çıngırağın sesi uzaktaki işçilere 
kadar ulaşıyordu. İşçiler Jude’un çıngırak çalma işine bu kadar 
hararetle sarılmasına şaşırdılar. Ses, Troutham’ın insan sevgisi-
ni Tanrı’ya kanıtlamak için yapılmasına büyük katkılarda bu-
lunduğu yeni kilise kulesinin çevresinde çınlıyordu.

Troutham artık tokat atmaktan yorulmuştu. Tir tir titreyen 
çocuğu ayakları üzerine bıraktı, bir daha oralarda görünmeme-
sini tembih ederek elini cebine attı, gündeliği olan altı meteli-
ği verdi.

Jude, adamın elinden kurtulunca, daracık yolda ağlayarak 
yürümeye başladı. Yediği dayağın acısından ağlamıyordu, gerçi 
bu da pek yabana atılacak cinsten değildi ama, neyse; Tanrı’nın 
işine akıl erdiremediğinden, yani Tanrı’nın kuşları için iyi bir 
niyetin, gene aynı Tanrı’nın çiftçisi için kötü bir niyet olması-
na da ağlamıyordu; köye geleli daha bir yıl olmadan kendisini 
rezil etmiş olmasına içerliyor, hayatı boyunca teyzesine yük ol-
maktan korkuyordu.

Zihnini gölgeleyen bu düşünceyle köyde hemen görünmek 
istemedi, eve dönmek için yüksek bir çitin arkasından geçen ve 
bir otlağı boydan boya yaran uzun yola saptı. Yürürken, birbiri-
ne dolanmış öbek öbek solucanlar gördü. Her yıl bu mevsimde, 
böyle nemli havalarda olduğu gibi, solucanlar boylarının yarı-
sına kadar topraktan dışarı uğramışlardı. Her adımda birkaçını 
ezmeden geçmek mümkün değildi.

Belki çiftçi Troutham onun canını yakmıştı ama, Jude hiç 
kimseyi incitecek bir çocuk değildi. Küçükken, bakmak için 
eve kuş yavruları getirdiğinde gece gözüne uyku girmez, erte-
si sabah yavru kuşları yuvalarına götürene kadar içi rahat et-
mezdi. Ağaçlar kesilirken ya da budanırken canları acıdığı gi-
bi bir duyguya kapıldığı için bakamazdı, ağaçların özsuyunun 
yukarı doğru tırmandığı mevsimlerde geç kalınmış budamalar-
da, özsuyunun damardaki kan gibi akması çocukluğunun bü-
yük acı veren olaylarından biriydi. Parmaklarının ucuna basa 
basa, solucanların arasından, bir tekini bile öldürmeden, dik-
katle yürüdü.
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Kulübeye girince teyzesini küçük bir kıza ekmek satarken 
buldu. Müşteri gidince teyzesi ona döndü:

“Sabahın bu saatinde nasıl olur da eve gelirsin?” diye sordu.
“Kovuldum.”
“Ne!”
“Ekin kargalarının biraz mısır yemesine izin verdiğim için 

Bay Troutham kovdu beni. İşte bu da gündeliğim, son günde-
liğim.”

Altı peniyi yürek acısıyla masanın üzerine fırlattı.
Teyzesi soluğunu tutarak “A!” dedi. Sonra, çocuğun bütün bir 

ilkbahar, bir kuruş bile kazanmadan onun eline bakacağından 
dem vurarak nutuk çekmeye başladı: “Kuşları bile korkutamaz-
san ne gelir senin elinden? Haydi haydi bu kadar üzülmene ge-
rek yok! Şunu bil ki işin aslına bakılırsa çiftçi Troutham da ben-
den farklı değildir hani. Ama, Hz. Eyüp’ün de dediği gibi: ‘Şim-
di ise, yaşça benden küçük olanlar üzerime gülmekteler, o adam-
lar ki, babalarını sürümün köpeklerine ortak etmekten çekinir-
dim.’ Babası benim babamın yanında gündelikçiydi. Neyse, seni 
onun yanına koymakla aptallık ettim, bir iş tutarsan, kötülükler-
den uzak durursun diye düşünmeseydim bunu yapmazdım ya!”

Teyzesi Jude’u, işinde kusurlu olduğundan çok, eve döne-
rek onu küçük düşürdüğü için öfkelenip azarlıyordu, işin ah-
laki yönü onun konuya bakışında önemli bir yer tutmuyordu.

“Kuşlara çiftçi Troutham’ın ektiklerini yedirmeliydin demi-
yorum. Burada haksızsın elbette Jude, Ah Jude ah, neden o öğ-
retmenle Christminster ya da başka bir yere gitmedin sanki? 
Ama, zavallı öksüz, senin ailende hiç talih yoktur, ne de ileri-
de olacağı var.”

Jude bir süre sessiz düşündükten sonra “O güzel şehir nere-
de, teyze... şu Bay Phillotson’un gittiği yer?” diye sordu.

“Aman yarabbi! Christminster’ın nerede olduğunu bilmiyor! 
Buradan birkaç kilometre ötede. Düşünüyorum da fazla iyi bir 
yer, senin için. Öyle iyi bir yer senin gibi bir zavallıyı ne yapsın?”

“Peki, Bay Phillotson hep orada mı kalacak?”
“Ben nereden bileyim!”
“Gidip onu göremez miyim?”
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“Aman Tanrım! Hayır. Buralarda büyüseydin bu soruyu bile 
soramazdın. Bugüne kadar ne bizim Christminsterlılarla, ne de 
Christminsterlıların bizle bir alışverişi olmuştur.”

Jude dışarı çıktı. Varlığının fazlalığını her zamankinden daha 
çok hissederek domuz ahırının yanındaki bir ot yığınının üstü-
ne sırtüstü uzandı. Bu arada sis biraz daha hafiflemişti. Yattığı 
yerden güneşi görebiliyordu. Hasır şapkasını yüzüne çekti, ha-
sır örgülerin arasından hafifçe sızan beyaz parlaklığa baktı. Bü-
yümenin insana sorumluluklar yüklediğini düşündü. Olaylar 
pek onun sandığı gibi uyumlu değildi. Doğa yasaları onun il-
gilenemeyeceği kadar korkunçtu. Bir tür yaratığa acıma hisset-
menin başka bir tür yaratığa hainlik etmek olduğu düşüncesi, 
içindeki uyum kavramını zedeliyordu. Büyüdükçe insan ken-
disini zamanın merkezinde buluyordu, küçükken olduğu gibi 
çevresinde bir noktada değil. Bunu düşündükçe de insanın tüy-
leri ürperiyordu. İnsan, çevresi göz kamaştırıcı bir ışıkla, caf-
caflı, gürültülü bir şeylerle kaplıymış gibiydi; bütün bu sesler-
le ışıklar senin hayatın denen küçücük hücreye çarpıp onu sar-
sıyor, eğip büküyordu.

Ah, bir büyümesine engel olabilseydi! Adam olmak istemi-
yordu.

Sonra, her normal çocuk gibi, üzüntüsünü unutup yerin-
den fırladı. Sabahın geri kalan saatlerini teyzesine yardım ede-
rek geçirdi. Öğleden sonra yapılacak iş kalmayınca köye in-
di. Orada rastladığı bir adama Christminster’ın nerede olduğu-
nu sordu.

“Christminster mi? Ha, orada! Ben oraya hiç gitmedim. Öyle 
bir yerde hiç işim olmadı.”

Adam eliyle kuzeydoğuyu gösteriyordu, Jude’un o sabah 
kendisini fena halde rezil ettiği tarlanın bulunduğu yeri! Bu 
tatsız bir rastlantıydı ama, işin içine karışan korku, çocuğun bu 
şehir hakkındaki merakını daha çok kamçıladı. Çiftçi ona bir 
daha oralarda görünmemesini tembih etmişti ama, Christmins-
ter o toprakların ardında yatıyordu, oradan geçen yol da ka-
mu yoluydu. Köyden ayrılarak yoldan bir milimetre şaşmamak 
üzere, o sabahki cezasına sahne olan yere doğru ilerledi. Keçi-
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yolunun bir ağaç kümesinin altında anayolla birleştiği nokta-
ya gelene kadar, kestirme yerine, uzun, yokuşlu yoldan dolaş-
tı. Ekili topraklar orada sona eriyor, önünde çıplak genişlik ala-
bildiğine uzanıyordu.

III

Çitle çevrilmemiş anayolda Tanrı’nın tek bir kulu bile görün-
müyordu, iki kenarı da bomboştu. Bembeyaz yol sanki yükseli-
yor, gökyüzüyle birleşip görünmez oluyordu. En tepede, bayır 
boyu giden yol –Ilknield Yolu– Eski Roma yolu ile dik açılarla 
kesişiyordu. Yakın tarihe kadar hayvan sürülerini pazarlara pa-
nayırlara götürmek için kullanılan eski yol, doğu-batı doğrul-
tusunda millerce uzanıyordu. Şimdi bu yol artık kullanılmaz 
olmuş, ot bürümüştü.

Çocuk daha önce kuzeye doğru hiç bu kadar uzaklaşmamış-
tı. Birkaç ay önce kasvetli bir akşam vakti, bir arabayla getirilip 
teyzesine teslim edildiği gün indiği tren istasyonundan ötesini 
bilmiyordu. Böyle geniş, düz, alçak bir toprağın yanı başında 
yaşamakta olduğunu şimdiye kadar hiç düşünmemişti. Doğu-
batı doğrultusunda bir yarımküre halinde 60-70 km kadar bir 
toprak önüne yayılmıştı. Yaşadığı dağlık köyde şimdiye kadar 
gördüğünden daha mavi, daha nemli bir hava vardı buralarda.

Yolun biraz ötesinde kırmızımsı külrengi tuğladan yapılma, 
yıpranmış bir ambar vardı. Oralılar buna Toprakrengi Ev derler-
di. Tam yanından geçerken, çatıya dayanmış bir merdiven gör-
dü. Ne kadar yükseğe çıkabilirse o kadar uzağı görebileceği ak-
lına gelince durup bakmaya başladı. Çatının eğiminde iki adam 
kiremit aktarıyordu. Bayır yoluna saparak ambara doğru ilerledi.

Bir süre adamları seyrettikten sonra, cesaretini toplayıp mer-
diveni tırmandı, adamların yanında durdu.

“E, delikanlı, söyle bakalım burada ne arıyorsun?”
“Christminster’ın ne yanda olduğunu soracaktım, efendim.”
“Christminster şuradaki ağaçlığın ötesinde. Buradan görebi-

lirsin. Hiç olmazsa açık havada. Yo, hayır, bugün görünmez.”
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Öbür işçi, yaptığı işin tekdüzeliğinden onu bir an için olsun 
kurtarabilecek bir şey bulmanın sevinci içinde, sözü geçen ye-
re doğru bakmaya başladı.

“Böyle havada çoğu zaman görünmez,” dedi. “Yalnız, güneş 
çekildiği sırada, ortalığı kaplayan parlaklıkta görünebilir, hem 
de... şeye benzer... neye benzediğini pek bilmiyorum.”

“Kutsal Kudüs’e!” diye atıldı, ağırbaşlı yumurcak.
“Evet ama, doğrusu böyle bir benzetme benim aklıma hiç 

gelmezdi. Her neyse, ben bugün Christminster diye bir şey gö-
remiyorum.”

Jude gözlerini zorladı ama, uzaktaki şehri o da göremedi. Ço-
cuk aklının sınırları tek bir şey üzerinde duramayacak kadar 
geniş olduğundan, bir an için Christminster’ı unutarak merdi-
venden indi, çevresinde kendisini oyalayabilecek bir şey ara-
maya koyuldu. Marygreen’e dönmek üzere aynı yolu yeniden 
geçerken, merdivenin hâlâ yerinde durduğunu, işçilerin ise iş-
lerini bitirip gitmiş olduklarını gördü.

Akşam karanlığı çökmekteydi. Hâlâ hafif bir sis vardı, ama 
nehir yataklarında ve daha nemli olan bitişik köyün çevresi dı-
şında hava açılmaya yüz tutmuştu. Gene aklına Christminster 
geldi. Evden kalkıp bunca yolu Christminster’ı görmek uğru-
na yürüdüğünü düşününce, bu çekici şehri bir kerecik olsun 
görebilmek istedi. Oysa orada bekleseydi bile, gece bastırma-
dan önce havanın açılacağı belli değildi. Sisin, köye doğru sa-
dece birkaç yüz metre gerilediğini görünce bulunduğu yerden 
ayrılmak istemedi.

Adamların göstermiş olduğu noktaya bir kere daha göz at-
mak üzere merdivenden yukarı çıktı, en üstteki basamağa iliş-
ti. Kim bilir bir daha ne zaman gelebilirdi buralara! Dua eder-
se belki Christminster’ı görebilirdi. Hep derlerdi ki “Dua eder-
sen istediğin şey bazen yerine gelir.” Jude bazen de hiç öyle ol-
madığını biliyordu. Kilise yaptıran birkaç adamın paraları bitip 
de yapı yarım kalınca diz çöküp dua ettiklerini, gerekli paranın 
da bir sonraki posta ile gelmiş olduğunu bir kitapta okumuş-
tu. Başka bir adam aynı şeyi denemişti ama, para gelmemişti. 
Adam sonradan anlamıştı hatasını; dua ederken giydiği panto-
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lon kötü bir Yahudi tarafından dikilmişti. Bu hiç de cesaret kı-
rıcı bir şey sayılmazdı. Üçüncü basamağa inerek çömeldi, sisin 
kalkması için Tanrı’ya yakardı.

Yeniden yerine oturup beklemeye başladı. On, on beş daki-
ka içinde zaten hafiflemiş olan sis, güneş batmadan önce, bü-
tün gökyüzünde olduğu gibi, kuzey ufkunda da büsbütün çö-
züldü ve günbatımından çeyrek saat önce batı yönündeki bu-
lutlar aralanarak güneşin yerini belli etti. Kurşuni iki bulut çu-
buğu arasından görünür çizgiler halinde ışınlar dışarı süzülü-
yordu. Çocuk hemen o yöne baktı.

Toprağın uzandığı sınırlara doğru ışık noktaları topaz taş-
ları gibi ışıldıyordu. Dakikalar geçtikçe, hava, topaz noktalar 
kendilerini değirmen kanatları, pencereler, çatı taşları, kubbe-
ler, ışıklı kuleler olarak belli edecek kadar saydamlaşmıştı ve 
artık başka parlak noktalar da çeşitli silüetlerin solgun çizgi-
lerini oluşturuyordu. Besbelli Christminster’dı bu, ya gerçek-
ten böyle görünüyordu ya da bu tuhaf atmosferde böyle hayal 
ediliyordu.

Seyirci, pencerelere ve değirmen kanatlarına bunlar alevleri 
üflenen mumlar gibi ansızın kaybolup sönene kadar baktı, bak-
tı. Belli belirsiz görünen şehir, sisin örtüsüne bürünmüştü. Ba-
tıya bakınca güneşin artık yerinde olmadığını gördü. Önünde-
ki manzara cenazelere yaraşır bir kasvete bürünmüş, yakındaki 
nesneler garip, korkunç biçimler almıştı.

Merdivenden aşağı hızla inerek devleri, cinleri, büyülü ge-
mide kafasından kanlar akan kaptana başkaldıran iskelet tay-
faları düşünmemeye çalışarak, eve doğru bir koşudur tuttur-
du. Bütün bunlara inanacak yaşı çoktan geçmiş olduğunu bili-
yordu ama gene de kilise kulesini, penceredeki ışıkları görün-
ce, ne doğduğu yerin burası olmamasına ne de teyzesinin ken-
disinden pek hoşlanmadığına aldırmadan sevindi.

* * *

Yaşlı kadının dükkânı, dışarıdan bakılınca içerideki pervaz-
da sergilenen 5 penilik kurabiyelerin bile görülemediği, kur-
şun çerçeveleri paslanmış camlarıyla küçücük bir yerdi; güçlü-
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ce bir adam sırtına alıp götürebilirdi. Bu evceğiz Jude’un uzun 
zamandan beri barındığı yerdi. Ama çevresi ne kadar küçükse, 
Jude’un hayalleri de o kadar büyüktü.

Jude kuzeye bakan yanda soğuk ve katı bir engel gibi duran 
kireçli tepenin ardında, hep hayalinde yeni bir Kudüs’e benzet-
tiği o muhteşem şehri görüyordu. Hayalgücü, daha çok bir el-
mas tüccarınınki gibi işleyen İncil’in Vahiy bölümünün yazarı-
na kıyasla, Jude’unki bir ressamınkine çok daha yakındı. Böy-
lelikle şehir, onun hayatında gitgide daha çok somutluk ve sü-
reklilik kazanmaya başlamış, bir dayanak noktası haline gel-
mişti. Oysa bütün bunların nedeni, bilgisi ve amaçlarına hay-
ranlık duyduğu bir kişinin orada yaşıyor olması gibi küçücük 
bir olgu kırıntısına bağlıydı; elbette yalnızca o kişi değil, ken-
disini düşünce dünyasına adamış, zihinsel yönleriyle parlayan 
başka birçok kişinin arasında orada bulunması da önemliydi.

Yağmurlu ve hüzünlü mevsimlerde Christminster’da da yağ-
murun yağacağını biliyor, ama gene de aynı yağmurun orada 
böylesine iç karartıcı olabileceğine inanası gelmiyordu. Köyden 
bir iki saat uzaklaşabilme fırsatı ele geçirirse, ki bu da pek sık 
olmuyordu, hemen Toprakrengi Ev’in bulunduğu tepeye bir 
kaçamak yapıyor, gözlerini ısrarla zorlayarak ilerideki noktaya 
bakıyordu; çabaları karşılığında bazen bir kubbe ya da bir ku-
le bazen de tüten bir duman görüyordu, ama onun zihninde bu 
duman bile bir tütsünün mistik tadına bürünüyordu.

Bir gün gene, gece bastırdıktan sonra yüksek bir yere tırma-
nırsa ya da birkaç kilometre daha uzağa giderse şehrin ışıkla-
rını görebileceği aklına geldi. Tek başına geri dönmek zorun-
da kalacaktı ama, bu bile onu düşüncesinden alıkoymadı, çün-
kü şu yaşadığı ruh durumuna artık biraz da erkeklik gururu ka-
tabilirdi.

Tasarısını geciktirmeden yürürlüğe koydu. Bakacağı yere ha-
va kararmadan, gün batımından hemen sonra vardı. Biraz er-
ken olmasına rağmen kuzeybatıda gökyüzü kapkaraydı ve ay-
nı yönden esen rüzgar da bunu güçlendiriyordu, böylece iste-
diği ortam için elverişli bir karanlık vardı. Mükâfatını aldı; ama 
gördüğü şey, biraz olsun umduğu gibi sıra sıra lambalar değil-
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di. Tek tek hiçbir ışık görünmüyordu, yalnızca bir ayla ya da 
parlak bir sis, ardındaki kara gökyüzünü bir kemer çizgisi içine 
almış gibiydi. Bu görüntü içinde aydınlık da kent de ancak bir 
mil kadar ötedeymiş gibi yakındı.

Yavaş yavaş içinde bir merak kabarmaya başladı, Marygre-
en’de artık hiç kimseyle haberleşmeyen ve oradaki herkes için 
de bir ölüden farkı kalmayan öğretmeni, o büyük parlaklığın 
içinde acaba tam hangi noktadaydı, şimdi Nabukadnezar’ın fı-
rınındaki şekillerden biri gibi, parlaklığın içinde Phillotson’u 
rahat ve huzurlu bir yürüyüş yaparken görür gibi oldu.

Rüzgârın saatte on kilometre hızla estiğini öğrenmişti, bunu 
hatırladı. Dudaklarını aralayarak, tatlı bir içki gibi, doğu rüzgâ-
rını içine çekti.

“Sen,” diye, rüzgâra en yumuşak sesiyle seslendi, “bir iki saat 
önce Christminster’daydın, sokaklarda uçarak rüzgâr güllerini 
döndürdün, Bay Phillotson’ın yüzüne dokundun; şimdi de bu-
radasın, benim içime giriyorsun. Sen... aynı rüzgâr!”

Ansızın bu rüzgârla birlikte bir şey daha geldi oradan –bir 
mesajdı, bu– sanki orada oturan bir ruhtan geliyordu. Besbel-
li ki çanların sesiydi, şehrin sesiydi bu, hafif bir ezgi: “Biz bura-
da mutluyuz,” diyordu.

Maddî varlığını bütünüyle unuttuğu bu anda duyduğu ka-
ba bir sesle kendine geldi. Üzerinde durmakta olduğu tepenin 
kıvrımından birkaç yarda ötede atlı bir grup görünmüştü. De-
rin bir çukur olan arazide yılankavi yolu yarım saatte almışlar-
dı. Arkalarından kömür yüklü bir araba geliyordu. Yakıt, tepe-
lere yalnız bu yoldan taşınabiliyordu. Bir arabacı, bir adam ve 
küçük bir çocuktan oluşan bir kafileydi bu. Çocuk soluyan at-
lara dinlenme payı vermek için arabanın tekerlekleri altına bir 
taş yerleştirmekteydi. Bu sırada kafilenin önünde yürüyenler 
de, yükleri arasından büyük bir şişe çıkarıp içmeye başladılar.

Yaşlı adamların sevimli bir halleri vardı. Jude onlara seslene-
rek: “Christminster’dan mı geldiniz?” diye sordu.

“Tanrı korusun! Bu yükle mi!” diye karşılık verdiler.
Jude “Sözünü ettiğim yer şuracıkta,” dedi.
Christminster’a öylesine duygusal bir bağla bağlıydı ki, bu 
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adı söylerken, sevgilisinden söz eden genç bir âşık gibi utanı-
yordu. Gökyüzündeki ışıltıyı gösterdi, adamların gözleri bunu 
seçemeyecek kadar zayıftı.

“Ha, evet. Öbür taraflara göre kuzeydoğuda biraz daha ay-
dınlık bir nokta var gibi, ama sen söylemeseydin fark etmezdim 
hani. Orası Christminster olmalı, evet.”

Bu arada Jude’un hava kararana kadar yolda okumak niye-
tiyle koltuğunun altına sıkıştırdığı küçük masal kitabı kayarak 
düştü. Jude kitabı yerden kaldırıp yapraklarını düzeltirken ara-
bacı da onu süzüyordu.

“Delikanlı,” dedi, “oradakilerin okuduklarını okuyabilmen 
için bu kafayı çıkarıp yerine yenisini takman gerek!”

“Neden?” diye sordu çocuk.
Arabacı “E, çünkü onlar bizim gibi insanların anlayacağı 

cinsten şeylere metelik vermezler,” dedi. Gevezelik olsun diye 
konuşuyordu. “Onlar Babil Kulesi’nin yapıldığı sıralarda konu-
şulan dilleri bile bilirler. O zamanlar aynı dili konuşan iki aile 
bile yokmuş. Hem o dilleri su gibi konuşurlar. Orada yalnız bi-
lim var! Bilim, bir de din... O da bilgi işidir, ama neden bu ya-
şa kadar anlayamadım gitti. Evet, evet, çok ciddi bir yerdir ora-
sı. Geceleri sokaklarda bir tane bile kötü kadına rastlamazsın... 
O şehirde yerden biter gibi papaz biter. Hem de –Beş yıl mıy-
dı, Bob?– beş yıl kadar kısa bir süre içinde fukaradan bir ada-
mı yontup, budayıp papaz yapıyorlar... Uzun bir kara palto, bir 
papaz şapkası, bir de asık surat verip ortalığa salıveriyorlar. El-
bette bu kılıkta anaları bile zor tanır onları... İşte, onların da işi 
gücü bu.”

“İyi ama, bütün bunları siz nereden...”
“Dur hele, sözümü kesme evlat. Hiçbir zaman büyüklerinin 

sözünü kesme. Bobby, öndeki atı kenara çek; ben şimdi geli-
yorum... Üniversite üzerine konuşuyorum, unutma! Dinle: Biz 
burada toprağın üzerinde yaşıyoruz, onlar hep havada yaşarlar, 
çünkü beyinlerine, zihinlerine çok önem verirler. İyi, namus-
lu, soylu kişilerdir, elbette... kimisi iyi para bile kazanır. Sonra, 
Christminster’ın her yerinde çalgı çalar. Dindar olsan da, olma-
san da seversin bu çalgıyı. Bir de caddesi var ki görmelisin! Ba-
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na kalırsa dünyada bir eşi daha yoktur! Christminster hakkın-
da bir şeyler biliyormuşum!”

Bu arada atlar biraz dinlenmiş, yularları yeniden takılmıştı. 
Jude, uzaktaki ışık bulutuna son bir kez daha hayranlıkla göz 
attıktan sonra, kuleleri, avluları, kiliseleriyle Christminster’ı 
anlatmaktan hiç sıkılmayan bilgiç dostuna döndü, onun şehir 
üzerine anlatacağı hikâyelere biraz daha kulak verdi. Yol kavşa-
ğına geldiklerinde adama yürekten teşekkür ederek “Keşke ben 
de Christminster üzerine sizin kadar çok şey bilseydim!” dedi.

Arabacı pek alçakgönüllü bir tavırla: “Ben de senin gibi Ch-
ristminster’a hiç gitmedim,” dedi. “Ancak oradan buradan duy-
duklarımı anlattım. Benim gibi çok gezen, çok çeşitli insanlar 
tanıyan biri ister istemez birtakım şeyler öğreniyor. Bütün bun-
ları gençliğinde Christminster’daki Crozier Oteli’nde ayakkabı 
boyayan bir arkadaştan duymuştum.”

Jude, yolun geri kalanını tek başına yürürken öyle derin dü-
şüncelere dalmıştı ki, korkmak aklına bile gelmedi. Ansızın 
büyümüştü. Yüreğinde bağlanabileceği bütün varlığıyla sarı-
labileceği bir şeyin özlemini duyuyordu. Christminster’a git-
mek mümkün olsaydı bu aradığı şeyi bulabilir miydi? Çiftçile-
rin saldığı korku, başka türlü engeller ve alay edilme korkusu 
olmadan orada kendini yetiştirip hakkında hikâyeler dinledi-
ği adamlar gibi olabilir miydi ki? Christminster şimdi onun ka-
fasında yarım saat önce karanlık gökyüzünde gördüğü ışıktan 
hale olarak yer etmişti.

Kendi kendine “Orası bir ışık şehri!” dedi.
Birkaç adım sonra: “Bilgi ağacı orada büyüyor. Bütün öğret-

menler oradan yetişiyor, zaten öğretmenlik yapmak isteyen bir 
kimse de oradan başka bir yere gitmez!” diye düşündü.

“İşte, kale diye buna denir. İçinde yalnız dinle bilim barındı-
ran bir kale!”

Birkaç dakika boyunca sessiz yürüdükten sonra: “Tam bana 
göre yer!” dedi.
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IV

Çocuk daldığı derin düşüncelerden ötürü –kimi düşüncele-
ri eski zaman insanlarına yaraşacak türden, kimileri ise yaşına 
göre bile çocuksuydu– ağır bir yürüyüş temposuyla ilerlerken, 
ayağına hafif bir yaya yetişip onu geçti ama Jude, karanlığa rağ-
men adamın olağanüstü uzun bir şapkayla kuyruklu bir ceket 
giymiş olduğunu, gürültü çıkarmayan çizmeleriyle uzun ba-
cakları üzerinde ilerlerken saat zincirinin de sahibinin adımla-
rına uymak istercesine, beyaz pırıltılar saçarak oynadığını fark 
etmişti. Yalnızlıktan artık canı sıkılmaya başladığından, adama 
yetişmek için hızlandı.

“Peki, delikanlı! Yalnız, benimle gelmek istiyorsan hızlı yü-
rümelisin. Acelem var. Ben kimim biliyor musun?”

“Evet, yanılmıyorsam Hekim Vilbert olmalısınız.”
“Ah, işte gördünüz mü! Her yerde tanıyorlar beni. Halk yara-

rına çalışınca böyle oluyor!”
Vilbert, köylülerin çok yakından tanıdığı ama onlar dışında 

hiç kimsenin tanımadığı –zaten kendisi de işine gelmeyecek so-
ruşturmalardan kaçınabilmek için buna çok dikkat ederdi– ka-
pı kapı dolaşan bir şarlatandı. Bütün müşterileri bu kulübeler-
de oturanlardı ve Wessex dolaylarını kaplayan ünü, ancak onlar 
arasında duyulmuştu. Reklam sistemleri kuvvetli, iyi teşkilatlan-
mış, bol sermayeli öteki şarlatanlara göre Vilbert’in durumu da-
ha orta hallice olduğu gibi çalışma alanı da daha gizli-kapaklıydı. 
O, aslında çoktan devri geçmiş inanışların arta kalan bir parça-
sıydı. Yürüyerek gezdiği yerler Wessex’in bir ucundan öbür ucu-
na kadar olan alanı kapsardı. Jude onu yaşlı bir kadına hasta ba-
cağını iyileştirmek üzere bir testi boyanmış domuz yağı satarken 
görmüştü. Hekim bu nadide ilacı Sina Dağı’nda canlı bir hayvan-
dan hayatı pahasına elde ettiğini söylerken kadıncağız bu değerli 
ilacın bedeli olan İngiliz lirasını ufak taksitlerle ödemek için yal-
varıyordu. Jude, bu adamın ilaçları hakkında birtakım kuşkular 
beslediği halde, onun çok fazla yolculuk eden bir adam olduğu-
na emindi. Bu bakımdan, Vilbert’ın, mesleği dışında bazı konu-
larda güvenilir bir bilgi kaynağı olabileceğini düşündü.


