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Eski Yunanlılardan beri milletlerin sanat ve fikir hayatın-
da meydana getirdikleri şaheserleri dilimize çevirmek, Türk 
milletinin kültüründe yer tutmak ve hizmet etmek istiyenlere 
en kıymetli vasıtayı hazırlamaktır. Edebiyatımızda, sanatla-
rımızda ve fikirlerimizde istediğimiz yüksekliği ve genişliği 
bol yardımcı vasıtalar içinde yetişmiş olanlardan beklemek, 
tabii yoldur. Bu sebeple tercüme külliyatının kültürümüze 
büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz. 

     1-8-1941
	 	 	 	 									İSMET	İNÖNÜ 



Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş merhalesi, in-
san varlığının en müşahhas şekilde ifadesi olan sanat eserleri-
nin benimsenmesiyle başlar. Sanat şubeleri İçinde edebiyat, bu 
ifadenin zihin unsurları en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir 
milletin, diğer milletler edebiyatını kendi dilinde, daha doğru-
su kendi idrakinde tekrar etmesi; zekâ ve anlama kudretini o 
eserler nispetinde artırması, canlandırması ve yeniden yarat-
masıdır. İşte tercüme faaliyetini, biz, bu bakımdan ehemmiyetli 
ve medeniyet dâvamız için müessir bellemekteyiz. Zekâsının 
her cephesini bu türlü eserlerin her türlüsüne tevcih edebilmiş 
milletlerde düşüncenin en silinmez vasıtası olan yazı ve onun 
mimarisi demek olan edebiyat, bütün kütlenin ruhuna kadar 
işliyen ve sinen bir tesire sahiptir. Bu tesirdeki fert ve cemiyet 
ittisali, zamanda ve mekânda bütün hudutları delip aşacak bir 
sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi milletin kütüphane-
si bu yönden zenginse o millet, medeniyet âleminde daha yük-
sek bir idrak seviyesinde demektir. Bu itibarla tercüme hareke-
tini sistemli ve dikkatli bir surette idare etmek, Türk irfanının 
en önemli bir cephesini kuvvetlendirmek, onun genişlemesine, 
ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esir-
gemiyen Türk münevverlerine şükranla duyguluyum. Onların 
himmetleri ile beş sene içinde, hiç değilse, devlet ile yüz ciltlik, 
hususi teşebbüslerin gayreti ve gene devletin yardımı ile onun 
dört beş misli fazla olmak üzere zengin bir tercüme kütüpha-
nemiz olacaktır. Bilhassa Türk dilinin, bu emeklerden elde ede-
ceği büyük faydayı düşünüp de şimdiden tercüme faaliyetine 
yakın ilgi ve sevgi duymamak, hiçbir Türk okuru için müm-
kün olamıyacaktır.

     23 Haziran 1941
	 	 	 	 			Maarif	Vekili
	 	 	 	 Hasan	Âli	YÜCEL
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I
Gençliğin başlangıcı hakkında

Önceden de söylediğim gibi Dimitri’yle olan arka-
daşlığım, benim hayat, hayatın gayesi, hayattaki mü-
nasebetler üzerindeki görüşlerimi değiştirmişti. Gö-
rüşlerimin özü, insanların dünyadaki ödevleri ahlâk 
bakımından olgunlaşmağa çalışmaları, bu olgunlaş-
manın da mümkün, kolay ve sürekli olabileceği inan-
cına dayanıyordu. Bununla beraber şimdiye kadar an-
cak bu kanaatlerimden doğan yeni fikirler bulmaktan, 
gelecekte ahlâk çalışmalarımın parlak plânlarını tasar-
lamaktan zevk alıyordum. Ama günlerim, gene eski-
si gibi karmakarışık, ufak tefek bir sürü şeylerle dolu, 
bomboş geçiyordu. 

Çok sevdiğim, bazen içimden “Eşsiz Mitya” dedi-
ğim Arkadaşım Dimitri’yle konuşurken ele aldığımız 
yüksek fikirlerimizi, artık duyarak değil, düşünerek 
beğeniyordum. Ama öyle bir an geldi ki, bu fikirler 
ruh buluşlarımın taze kuvvetiyle kafamda birden öyle 
bir parladı ki, şimdiye kadar günlerimin boş geçmiş 
olduğunu düşünerek irkildim. Bu fikirlerden asla vaz-
geçmemek karariyle, daha o anda hayata tatbik etmek 
isteğini duydum.

İşte bu anı gençliğimin başlangıcı kabul ediyorum. 
O zamanlar on altı yaşımı bitirmek üzereydim. Öğret-
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menler eskisi gibi gidip geliyorlar, St. Jérôme çalışma-
larımı takibediyor, ben de zoraki, isteksiz, üniversiteye 
hazırlanıyordum. Çalışmalarımdan artan zamanlarımı 
tek başıma kurduğum karmakarışık hayallerle, düşün-
celerle, dünyanın en kuvvetli insanı olmak için cimnas-
tik yapmakla, odalarda belli başlı bir işle uğraşmadan 
en çok da hizmetçi kızların odası önündeki koridorda 
dolaşmakla, aynada kendimi seyretmekle geçiriyor-
dum. Aynada çok defa neşesiz, hattâ tiksinerek ayrılır-
dım. Mesele yalnız yüzümün çirkin olmasından değil-
di, bu durumdakilerin kendilerini avutabilecek taraf-
ları bile bende yoktu. Yüzümde mânalı, asîl, zekice bir 
eda var diyemezdim. Yüzüm gösterişli değildi; bayağı 
kaba çirkin çizgiler, hele aynaya baktığım zamanlar 
zeki olmak şöyle dursun mânasız gözüken küçücük 
kurşuni gözler vardı, erkekçe haller de azdı. Boyum 
pek kısa değildi, yaşıma göre çok kuvvetliydim. Bu-
nunla beraber yüzümün çizgileri yumuşak ve ifade-
sizdi, yüzümde asillik diye bir şey de yoktu. Aksine, 
yüzüm, kocaman ellerim, ayaklarım basit bir köylünün 
yüzünü, ellerini, ayaklarını andırıyordu. O zamanlar 
bu görünüş bana çok utanç verici gibi geliyordu.
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II

İlkbahar

Üniversiteye girdiğim yıl Paskalya yortuları nisan 
ayına rasladı; öyle ki, imtihanlarımız büyük perhizin 
sonuna geliyordu. Büyük perhizin son haftasında hem 
kiliseye devam etmek, hem de imtihanlara iyice hazır-
lanmak zorundaydım.

Yağan sulu kardan sonra (Karl İvanoviç bu kara: 
“babasından sonra oğlu geldi” diyordu.) üç günden 
beri hava açık, ılık ve sakindi. Sokaklarda hiç kar kal-
mamıştı. Yapışkan çamur yerine parlıyan ıslak kaldı-
rımlar ve hızla akan seller görünüyordu. Saçaklardan 
güneşin erittiği karların son damlaları düşüyor, bah-
çedeki ağaçlarda tomurcuklar kabarıyordu. Avludaki 
donmuş gübre yığınının yanından ahıra doğru kuru 
bir yol açılmıştı. Dış kapının önündeki taşlar arasın-
dan çimenler fışkırıyordu. Baharın, etrafa bol, parlak 
ışıklarını saçan ama yakmıyan güneşi, akan selcikleri, 
yer yer kurumağa başlıyan toprağı, havadaki, güzel, 
taze kokuları ve uzun, şeffaf bulutların serpildiği mavi 
göğü ile insan ruhuna en çok dokunan günleri idi. Bil-
mem neden, bana öyle geliyor ki büyük şehirlerde ba-
harın ilk günlerinin insan ruhundaki etkileri daha çok 
duyulur. Az görür, ama çok duyarsınız.
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Güneş, pencerenin çift camından süzülüyor, bana 
son derece bıkkınlık veren çalışma odamın döşemesi-
ne tozlu ışıklarını serpiyordu. Ben bu pencere önünde 
durarak kara tahtada uzun bir cebir problemi çözü-
yordum. Bir elimde Franker’in yıpranmış kapsız cebir 
kitabını, öbüründe yüzümü, kısa fırakımın kollarını, 
ellerimi kirleten küçük bir tebeşir parçası tutuyordum. 
Kollarını sıvamış, önüne önlüğünü bağlamış olan Ni-
kolay, bir pensle bahçeye bakan pencerenin macunla-
rını kazıyor, çivilerini söküyordu. Onun bu çalışması, 
bu arada çıkardığı gürültüler, dikkatimi dağıtıyordu. 
Zaten sıkılıyor, bir şeyden zevk duymuyor, hiçbir şey 
başaramıyordum: daha başlangıçta yaptığım bir yanlış 
hesap yüzünden bütün meseleyi yeniden çözmek zo-
runda kalmıştım, iki defa elimdeki tebeşiri düşürdüm, 
yüzümün, ellerimin kirlendiğinin farkındayım, silgi 
ortalarda yoktu, Nikolay’ın yaptığı gürültü de sinir-
lerimi kamçılıyordu. Kızmak, söylenmek istiyordum. 
Tebeşiri, cebir kitabını atarak odada dolaşmağa başla-
dım. Birdenbire bugün kilisede günah çıkartacağımızı, 
bütün kötü şeylerden kendimizi sakınmamız gerekti-
ğini düşündüm, birden üstüme bir sakinlik çöktü, Ni-
kolay’a yaklaştım, sesime son derece yumuşak bir ton 
vermeğe çalışarak:     

— Nikolay, müsaade et de sana yardım edeyim de-
dim.

Canımın sıkıntısını yenmek, ona yardım etmekle iyi 
bir hareket yapmak düşüncesi, içimdeki uysal hali büs-
bütün artırıyordu.
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Macunlar kazındı, çiviler söküldü, Nikolay var 
kuvvetiyle pencere çerçevesine asıldığı halde bir tür-
lü çıkaramıyordu. Bunu görünce kendi kendime: “Ni-
kolay’la çerçeveyi söküp çıkarırsak, bugün daha fazla 
derse çalışmak günah olur, bundan çok çalışmamalı” 
diye düşündüm. İkimiz asılınca, bir kenarı kurtuldu, 
çerçeve de çıktı.

Nikolay’a :
— Nereye götüreyim? diye sordum.
Gayretime şaşan, aynı zamanda bu gayretimden 

memnun olmamış gibi görünen Nikolay:
— Müsaade edin de ben kendim götüreyim, ka-

rışmasınlar diye çerçeveleri numaralayıp yerleştiriyo-
rum, dedi.

Ben çerçeveyi kaldırarak:
— İşaretlerini ben de korum, dedim.
Bana öyle geliyordu ki, çerçevenin konulduğu yer 

iki verst uzakta, bu çerçeveler de iki kat daha ağır olsa, 
daha çok memnun olacaktım. Nikolay’a bu yardımı ya-
parken, kendimi hırpalıyor, yormak istiyordum. Oda-
ya döndüğüm zaman o, pencerenin, iki camı arasından 
çıkan ufacık tuğlaları, tuz piramitlerini alıyor, elindeki 
kuş kanadiyle de tozları ve uyuşuk sinekleri dışarıya 
süpürüyordu. İçeri giren temiz, kokulu hava odayı 
dolduruyor, dışardan şehrin gürültüsiyle, bahçedeki 
serçelerin cıvıltıları duyuluyordu.

Bütün eşyalar bol ışıkla aydınlatılmış, oda neşelen-
mişti, hafif bahar rüzgârı cebir kitabının yapraklarını, 
Nikolay’ın saçlarını oynatıyordu. Pencereye yaklaşıp 
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üzerine oturdum, bahçeye doğru eğilerek düşünceye 
daldım. 

Benim için yeni, çok kuvvetli, aynı zamanda hoş ol-
mıyan bir duygu, birdenbire içimi doldurdu. Yer yer, 
sarı saplı yemyeşil sivri uçlu taze otların fışkırdığı ıs-
lak topraklar; üzerinde odun parçalarının, toprakların 
yüzdüğü, güneş ışıklariyle parlıyan selcikler, tam pen-
cerenin dibinde sallanan şişkin tomurcuklu, kızarma-
ya başlıyan leylâk dalları, aralarında uçuşan kuşların 
canlı cıvıltıları; üstündeki karların erimesiyle kararan 
ıslak duvar, en çok da bu kokulu nemli hava ile neşeli 
güneş, çok güzel bir şeyi kuvvetli duyuruyordu. Bun-
ları size gördüğüm gibi değil de, duyduğum gibi anlat-
maya çalışacağım. Her şey bana güzellikten, saadetten 
erdemden söz açıyordu. Öyle ki bunların hepsi bana 
erişebilecek, birbirini tamamlıyan hattâ güzelliğin, 
saadetin, erdemin aynı mânaya geldiklerini söylüyor-
du. Kendi kendime “Bu kadar fena olduğumu, mesut 
olabileceğimi ve gelecekte de mesut olacağımı nasıl 
anlıyamamıştım? Hemen, vakit geçirmeden değişip, 
bambaşka bir insan olarak yeni bir hayata başlamalı. 
“Bununla beraber hiçbir şeyle meşgul olmadan daha 
uzun bir zaman hayaller kurarak pencerenin içinde 
oturdum. Yazın yağmurlu, kapalı bir günde uykuya 
dalıp güneş batarken uyanarak gözlerinizi açtığınız 
zaman pencerede rüzgârdan çarpan keten perde arala-
rından, yağmurla ıslanmış yol boyunca sıralanan kayın 
ağaçlarının morumsu gölgeli taraflarını, batan güneşin 
ışıklariyle aydınlanan bahçenin nemli yolunu, pence-
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rede güneşin ışığı altında, şeffaf gibi görünerek uçuşan 
sinekleri, bahçedeki kuşların neşeli cıvıltılarını duyup, 
yağmurdan sonraki havanın kokusunu hissederek: 
“Ne yazık ki böyle güzel bir akşamı uykuda geçirdim” 
düşüncesiyle, üzüntü içinde hemen hayatın zevkini 
anlamak isteğiyle bahçeye koştuğunuz oldu mu? Böyle 
bir şey başınızdan geçtiyse, işte bu an, o zaman yaşadı-
ğım o kuvvetli duygunun bir eşi olabilir. 
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III
Hayallerim

Kendi kendime: “Bugün tövbe ederek bütün gü-
nahlarımdan kurtulacağım, bundan sonra, asla günah 
işlemiyeceğim”, diye düşündüm. (O anda bana en çok 
ıstırap veren bütün günahlar aklıma geldi.) Her pazar 
mutlaka kiliseye gideceğim, döndüğümde tam bir saat 
İncil okuyacağım; üniversiteye gittikten sonra bana ve-
rilecek olan yirmi beş ruble aylığımdan, kimseye du-
yurmadan iki buçuk rublesini, onda birini, yoksullara 
dağıtacağım. Ama, sokaktakilere değil, öyle kimseler 
arayıp bulacağım ki; kimsenin tanımadığı öksüz bir 
çocuk, veya bir ihtiyar kadın olacak.

“Kendi odam olacak, (Herhalde St. Jérôme’un oda-
sını bana verirler,) bu odayı kendi elimle temizleyip 
çok derli toplu tutacağım. İşlerimi hizmetçilere yap-
tırmıyacağım, çünkü onlar da benim gibi insandır. 
Üniversiteye yürüyerek gideceğim. Bana da bir araba 
verirlerse onu satıp, parasını gene yoksullara ayıraca-
ğım. Ben her şeyi, her şeyi harfi harfine yapacağım. (O 
zaman bu her şeyin ne olduğunu sorsalar söyliyemez-
dim ama, gayet mantıklı, ahlâklı, temiz bir hayatın ku-
ralları olduğunu açıkça anlıyabiliyordum.) Ödevlerimi 
hazırlıyacak, okunacak derslerime çok önceden çalış-
mış olacağım, öyle ki, ilk sene sınıfın birincisi olup bir 
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tez hazırlıyacağım; ikinci sene bütün dersleri önceden 
hazırladığım için doğrudan doğruya üçüncü sınıfa ge-
çeceğim, böylelikle on sekiz yaşımda iki altın madalya 
kazanarak birincilikle okulu bitireceğim. Sonra dokto-
ra imtihanını verip Rusya’nın, belki de Avrupa’nın en 
tanınmış bir bilim adamı olacağım” diye düşündüm. 
“Peki, sonra ne olacak?” diye kendi kendime soruyor-
dum. Birdenbire bu hayallerimin bir gururlanma, bir 
günah olduğunu hatırladım, bu akşam hemen papaza 
itiraf etmek gerektiğini duyarak gene önceki düşünce-
lerimin başlangıcına döndüm. “Derslerime çalışmak 
için yürüyerek Varabyof tepelerine gideceğim; orada 
bir ağaç altında seçtiğim yere oturup çalışacağım; ba-
zen yanıma kahvaltı olarak peynir, ekmek, Pedotti’den 
börekler, bunlara benzer daha başka şeyler alacağım; 
sonra biraz dinlenerek ya iyi bir kitap okuyacağım, 
bir manzara resmi yapacağım yahut da; her hangi bir 
çalgıyı çalacağım. (Muhakkak flüt çalmasını öğrenece-
ğim). Sonra bir genç kız bu tepelere gelecek, bir gün 
bana yaklaşıp kim olduğumu soracak. Ben de ciddî 
ciddî yüzüne baktıktan sonra, bir papaz oğlu olduğu-
mu, ancak buralarda tek başıma kaldığım zaman sa-
adet duyduğumu anlatacağım. O bana elini uzatacak 
bir şey söyliyerek yanıma oturacak. Böylece biz her 
gün oraya gideceğiz, arkadaş olacağız, sonra ben onu 
öpeceğim... Hayır bu çok fena. Tam tersine, bundan 
sonra kadınlara bakmıyacağım. Hiçbir zaman hizmetçi 
kızların odalarına girmiyeceğim, hattâ odaları önün-
den geçmemeye bile çalışacağım. Üç yıl sonra erginlik 
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çağıma erince mutlaka evleneceğim. Elden geldiği ka-
dar fazla hareket edip her gün spor yapacağım, öyle 
ki yirmi beş yaşıma geldiğim zaman Rappo’dan daha 
kuvvetli olmaya çalışacağım. İlk gün uzattığım elimde 
20 funtluk gülleyi beş dakika tutacağım, ertesi gün bu 
ağırlığı 21 funta, üçüncü günü 22 ye, en sonra 160 funta 
çıkararak, adamlarımızın arasında en kuvvetlisi olaca-
ğım. Bir gün bana biri, hakaret ederse, yahut o genç 
kızdan konuşurken bir saygısızlık gösterirse, ben onu 
hemen göğsünden tuttuğum gibi bir elimle yakalar, iki 
arşın yüksekliğe kaldırır, benim kuvvetimi anlaması 
için, o şekilde havada tutar, sonra bırakırım. Böyle dü-
şünmek de doğru değil... ama bunda fena bir şey yok, 
fenalık yapacak değilim, ancak o anlasın ki ben... 

Gençlik hayallerimin de çocukluk ve ilk gençlik 
hayallerim kadar çocukça olduğunu okuyucularım 
hoş görsünler. Çok uzun bir ömrüm olur da bu hikâ-
yem yaşar, benim ihtiyarlığıma kavuşursa, eminim ki 
yetmiş yaşıma geldiğim zaman bile, hayallerim aynı, 
şimdiki gibi çocukça olacaktır. Hayallerimde, vaktiyle 
Mazepa’yı1  sevdiği gibi beni de yetmiş yaşımda dişsiz 
bir ihtiyarı sevebilecek güzel bir Maria’yı yaşatıp pek 
akıllı olmıyan oğlumun birdenbire bir bakan olabilece-
ğini, yahut benim de birden milyonlarla paraya kavu-
şup zengin olacağımı canlandıracağım. Bence dünyada 
hiçbir çağ, hiçbir insan yoktur ki, böyle ruhu okşayıcı, 
avutucu hayallerden uzak kalsın. Bütün hayallerde 

1  Meşhur bir Ukrayna atamanı. İsmi Puşkin’in “Poltava” adlı şiirin-
de geçer.
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olan gerçekleşme imkânsızlığı ve cazibesi bir tarafa atı-
lırsa, bütün hayallerin her insana, her yaşa göre, özel 
bir karakteri olduğu görülür. İlk gençliğimin sonu, 
asıl gençliğimin de başlangıcı saydığım devirde hayal-
lerim, dört temele dayanıyordu. Birincisi içimde her 
zaman aynı duygu ile yaşattığım, herhangi bir yerde 
karşıma çıkmasını beklediğim kadına karşı olan aşkım. 
O kadın, biraz Soniçka, biraz da teknede çamaşır yıkar-
ken Vasiliy’in karısı Maşa, biraz da beyaz boynunda-
ki incisiyle çok eskiden tiyatroda yanımızdaki locada 
gördüğüm kadın. İkincisi, sevilmeye karşı olan za’fım. 
Herkesin beni tanımasını, sevmesini istiyordum. İsti-
yordum ki, Nikolay İrteniyev dediğim zaman herkes 
şaşırsın, etrafımı alsın, bilmem nelerden dolayı bana 
teşekkür etsinler. Üçüncüsü, beni çıldıracak derece-
ye getiren ikbal hislerimi okşıyan, çok kuvvetli, eşsiz 
bir saadet ümidi. Olağanüstü bir tesadüfle birdenbire 
dünyanın en zengin, en tanınmış insanı olacağıma öyle 
inanmıştım ki, her an anlatılmaz bir saadeti beklemek-
ten doğan bir heyecan içindeydim, insanın istiyebile-
ceği her şeye eriştiği zamanın gelmesini bekliyordum. 
Bunun, benim olmadığım bir yerde başlaması ihtimali-
ni düşünerek daima acele ediyordum. En önemlisi olan 
dördüncü düşüncem de, pişmanlık ve kendime karşı 
duyduğum tiksinme duyguları idi. Ama bu pişmanlık, 
beklemekte olduğum saadet ümidiyle o kadar karış-
mıştı ki, artık kederli denebilecek tarafı yoktu. Bana, 
geçmişten kurtulmak, her şeyi değiştirip onu unut-
mak, geçmiş her günün artık bir bağı, bir tesiri olma-
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dığını düşünerek yepyeni bir hayat, yeni münasebetler 
kurmak gayet kolay, gayet tabiî geliyordu. Geçmişten 
tiksinme bana zevk verdiği için geçmişi olduğundan 
daha karanlık görmeye çalışıyordum. Geçmiş günleri-
min hâtırası ne kadar karanlık ise, bugünkü hayatım 
da o karanlığın içinden o kadar daha temiz, daha aydın 
bir nokta gibi görünüyor, gelecek günlerim de bu nok-
tanın etrafında renkler, ışıklar halinde kendini gösteri-
yordu. Bu pişmanlık duygusu, kusursuz olmak isteği, 
o gelişme çağımda en önemli, en yeni duygularımdan 
biri olup dünyaya, insanlara, kendime karşı besledi-
ğim fikirlerimin değişmesine sebep olmuştur. Ey o za-
mandan beri çok defa hayatın yalan ve sefahat kudreti-
ne ruhun susarak boyun eğdiği o acıklı günlerde türlü 
haksızlıklara, yalanlara karşı cesurca baş kaldıran, geç-
mişin kötülüklerini açığa vuran, yeni hayatın taze kay-
nağını göstererek onu sevmeğe zorlıyan, gelecekte bize 
iyilik, saadet getireceğini vadeden ferahlatıcı kuvvetli, 
hoş ses... Acaba, seni duyamıyacağım anlar olacak mı?
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IV
Aile çevremiz

Bu bahar babamız evde pek az kalıyordu ama kal-
dığı günlerde de çok neşeliydi. Piyanoda sevdiği par-
çaları çalıyor, bize göz kapıyor, bizimle Mimi için çeşit 
çeşit alaylı hikâyeler uyduruyordu: Bir Gürcü prensi-
nin kayak yerinde Mimi’yi gördüğünü, ona tutulup 
karısını boşamak için hemen başpapazlığa bir dilekçe 
verdiğini, benim de Viyana elçi muavinliğine tâyin 
edildiğimi gayet inandırıcı tavırlarla anlatıyordu. Ka-
tenka’yı da örümceklerle korkutuyordu; arkadaşımız 
olan Dubkov’la Nehludov’a çok güleryüz gösteriyor, 
durmadan bize, misafirlerimize önümüzdeki yıl için 
tasarladığı plânları anlatıyordu. Bu plânlar hemen her 
gün değiştiği, birbirine uymadığı halde o kadar alâka 
uyandırıcı, sürükleyici idi ki, hepimiz kulak kesilir, 
onu dinlerdik, Lüboçka da, tek kelimeyi kaçırmamak 
için gözlerini bile kırpmadan onun ağzına bakardı. 
Bu plânlara göre bazen biz Moskova’da, Üniversitede 
kalıyoruz, kendisi Lüboçka’yla beraber, iki yıl kalmak 
üzere İtalya’ya gidiyor, bazen Kırım’ın güney kıyısın-
da bir çiftlik alınıyor, her yaz oraya gidiyoruz, bazen 
de bütün aile Petersburg’a taşınıyor, v. s. Babam neşe-
liydi ama son zamanlarda onda beni hayrete düşüre-
cek büyük bir değişiklik daha gördüm. Kendine mo-
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daya uygun bir elbise olan zeytin renginde bir fırak, 
subyeli bir pantolonla, ona çok yakışan uzun bir palto 
diktirdi. Misafirliğe, daha ziyade tanıdığı bir kadının 
ziyaretine giderken üzerinden güzel kokular yayılıyor-
du. Mim: bu kadının sözünü ederek içini çeker, daima 
yüzü “Zavallı öksüzler! Ne uğursuz tutkunluk! İyi ki 
o, ölmüş bulunuyor” diyen bir tavır takınırdı.. Babam 
bize kumar oynadığını hiç söylemezdi; ama, bu kış 
şansının iyi gittiğini, pek çok para kazandığını, para-
larını emniyet sandığına yatırdığını, ilkbahardan sonra 
artık oynamıyacağını Nikolay’dan öğrendim. Sözün-
de duramıyacağından korktuğu için biran önce köye 
gitmek istiyordu. Hattâ, benim üniversiteye girmemi 
beklemeden, kızlarla beraber paskalyadan hemen son-
ra Petrosvkoe’ye gitmeye karar vermişti; Volodya’yla 
ben sonradan gidecektik. 

Volodya bütün kış, ilkbahara kadar Dubkov’dan 
hiç ayrılmadı. (Dimitri’yle olan arkadaşlığı gittikçe za-
yıflıyordu.) Konuşmalarından anlıyordum ki onların 
başlıca zevkleri, durmadan şampanya içmek, ikisinin 
de âşık oldukları bir kızın penceresi altından kızakla 
geçmek, çocuk balosunda değil de artık sahici balo-
larda karşılıklı dans etmekti. Volodya’yla birbirimizi 
çok sevdiğimiz halde bu hal, bizi ayırdı. Daha öğret-
menden ders alan bir çocukla büyüklerin balosunda 
dans eden bir delikanlı arasındaki büyük farkı anlıyor, 
birbirimize düşüncelerimizi açmağa cesaret edemiyor-
duk. Katenka adamakıllı büyümüş, durmadan roman 
okuyor, yakında evlenebileceği fikri bana artık şaka 
gibi gelmiyordu. Volodya’dan büyük olduğu halde iki-
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si anlaşamıyor, hattâ birbirinden sanki tiksiniyorlardı. 
Diyebilirim ki Katenka evde oturduğu vakit romanlar-
dan başka bir şey onu eğlendirmiyor, çok zaman canı 
sıkılıyordu; ama yabancı erkeklerin misafir olduğu sı-
rada çok neşeleniyor, canlanıyor, öyle kaş, göz hare-
ketleri yapıyordu ki mânasını bir türlü anlamıyordum. 
Sonraları onunla konuşurken kızların ancak gözleriyle 
cilve yapabileceklerini, bunun ayıp olmadığını duyun-
ca, başkalarını hiç de hayrete düşürmiyen bu garip göz 
süzüşlerinin ne olduğunu anlıyabildim. Lüboçka da 
uzun denilebilecek elbise giymeye başlamıştı, çarpık 
ayakları hemen hemen bu uzun elbise altında görün-
müyordu, ama kendisi eskisi gibi çok mızmızdı. Şimdi 
o artık süvariyle değil, bir artist veya musikiciyle evlen-
meyi hayal ediyor, bu düşünceyle ciddî olarak musiki-
ye çalışıyordu. Ancak imtihanlarını bitirinceye kadar 
bizim evde kalacağını anlıyan St. Jérôme, bir kontun 
evinde kendine iş buldu. O zamandan sonra ev halkına 
bir nevi küçümsemeyle bakmağa başladı. Evde çok az 
bulunuyordu, o sırada moda sayılan sigara içmek he-
vesine kapıldı, ağzına bir mukavva tutarak, durmadan 
ıslıkla neşeli parçalar çalıyordu. Mimi günden güne 
daha kederli, daha üzüntülü duruyor, sanki, biz çocuk-
luktan kurtulup büyümeğe başladıkça hiçbirimizden, 
hiçbir şeyden hayır ummuyor gibi görünüyordu.

Yemeğe indiğim zaman salonda yalnız Mimi’yi, Ka-
tenka’yı, Lüboçka’yı ve St. Jérôme’u buldum. Babam 
evde yoktu, Volodya da odasında, arkadaşlariyle be-
raber imtihanlara hazırlandığından yemeğinin kendi 
odasına götürülmesini istemişti. Son zamanlarda, çoğu 
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zaman evin büyüğünün oturduğu yere, yemekte Mimi 
oturuyordu. Hiçbirimiz onu saymıyorduk, öğle sofrası 
eski zevkini kaybetti. Artık öğle yemeği annemin veya 
büyük annemin zamanında olduğu gibi belirli saatte 
bütün aileyi bir araya toplıyan, günü iki kısma ayıran 
bir âyin değildi. Sofraya geç gelmeyi hata saymıyor, 
çorbadan sonra sofraya oturuyor, şarabı bardaktan içi-
yor (bu işte St. Jérôme bize örnek olmuştu.) iskemleye 
yayılarak oturuyor, yemek bitmeden kalkıyor, başka 
usulsüz birçok hareketler yapmaktan çekinmiyorduk. 
O zamandan sonra öğle yemeği eskiden olduğu gibi 
ailenin neşeli bir töreni olmaktan çıkmıştı. Petrovskoye 
de böyle miydi? Saat ikide hepimiz yıkanmış, giyin-
miş, yemeğe hazır bir durumda salonda durur, konu-
şarak belli saati beklerdik. Garsonların odasında saat 
daha ikiyi çalmaya başlarken, Foka, elinde peçete, cid-
dî, vekarlı bir yüzle, sessiz adımlarla içeri girer, keli-
meleri uzatarak gür sesle: “Yemek hazırdır, efendim...” 
deyince hepimiz neşeli, memnun, büyükler başta, kü-
çükler arkada, kolalanmış eteklerin hışırtısiyle, ayak-
kabıların, çizmelerin gıcırtısiyle yemek odasına doğru 
yürür, hafif hafif konuşarak yerlerimize otururduk. 
Yahut Moskova’da, yemek salonunda hazır sofranın 
başında usul usul konuşarak, — Gavrilo büyük anne-
me yemeğin hazır olduğunu haber vermeğe gittiği için 
— onun gelmesini ayakta beklerdik. Birdenbire kapı 
açılır, entari hışırtısı, sürünen ayakların çıkardığı sesler 
duyulur, başlığında garip mor renkte bir kurdelâ bağlı 
olarak, yan yan, gülümsiyerek, yahut somurtarak (bu 



GENÇLİK • 25

onun sıhhatli olup olmamasına bağlıydı.) yüzer gibi 
büyük annem meydana çıkardı. Gavrilo koşarak onun 
koltuğunu yerleştirir, iskemle gürültüsü duyulur, işta-
hın habercisi olan bir duygu sanki soğuk bir dalga gibi 
sırtımızı okşardı. Kolalanmış, nemli peçeteyi alır, bir 
ekmek kabuğu çiğner, neşeli bir sabırsızlıkla masa al-
tında el uğuşturarak büyük annemin başgarsonun her-
kesi mevki, yaş ve büyük annemin teveccüh derecesine 
göre dağıttığı tabaklardaki çorbaya bakardık.

Bugün artık yemeğe gelince hiçbir neşe, hiçbir he-
yecan duymuyorum.

Rusça öğretmeninin ne kadar çirkin bir çizme giydi-
ği, Prenses Karnakov’ların volanlı elbiselerinin biçimi 
ve başka şeyler üzerinde Mimi, St. Jérôme ve kızların 
konuşmaları, bana gerçekten bayağı gelir, canımı sı-
kardı; bunu Katenka’yla Lüboçka’dan saklamaya da lü-
zum görmezdim, halbuki şimdi bu gevezelik, yeni, hoş 
ruh hallerime tesir etmedi. Uysallığım üstümdeydi, 
neşeli bir gülümsemeyle onları dinliyor, St. Jérôme’den 
büyük bir nezaketle bana kvası uzatmasını rica ettim, 
yemekte konuşurken Fransızca söylediğim bir cüm-
lede St. Jérôme’un je peux yerine je puis demek daha 
güzel olur diye düzeltmesini kabul ettim. Bununla be-
raber, itiraf edeyim ki iyiliğimi, uysallığımı, kimsenin 
fark etmeyişi, beni biraz üzüyordu. Yemekten sonra 
Lüboçka hazırladığı günah listesini bana gösterdi; bu 
hareketinin çok iyi olduğunu, ama daima günahların 
herkesin içinde gizli kalmasının daha doğru olacağını 
söyledim, kısacası “bu gibi şeylerin böyle yapılmaması 
lâzım.” dedim, Lüboçka’da:
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— Nasıl yapmak lâzım? diye sordu.
— Ne ise canım; böyle de olur, diye cevap verdim. 

Sonra St. Jérôme’a çalışacağımı söyliyerek yukarıya, 
odama çıktım. Çıkışımın sebebi çalışmak değil, daha 
çok günah çıkarma zamanına kadar olan bir buçuk 
saatlik zaman içinde, hayatımda bütün ödevlerimin, 
işlerimin bir listesini, hayat gayretlerimi tesbit etmek, 
daima bunları göz önünde tutarak hareket etmek için 
bir program hazırlamaktı.
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V
Hayat Kurallarım

Temiz bir yaprak kâğıt çıkararak, her şeyden önce, 
gelecek yılki ödevlerim, çalışmalarım için bir program 
hazırlamak istedim, bir liste yapmak gerekiyordu, cet-
vel olmadığı için, onun yerine lâtince lûgatini kullan-
dım. Çizgi çizdikten sonra lûgati yana doğru çekince, 
çizgi yerine mürekkep yayılan uzunca bir lekeyi ve kâ-
ğıda göre boyu çok kısa gelen lûgatin alt köşesinden 
dönen eğri bir çizgi gördüm. Başka bir kâğıt alarak, 
gene lûgati indire indire, bin bir zahmetle çizgiyi çi-
zebildim. Tanrıya, yakınlarıma, kendime karşı olmak 
üzere ödevlerimi üçe ayırdım. Kendime karşı olanları 
yazarken bunların çok çeşitli olduğunu görerek, daha 
önce “Hayat Kuralları”nı belli ettikten sonra bir prog-
ram yapmanın daha yerinde olabileceğini düşündüm. 
Altı yaprak kâğıt alıp bir defter diktim, üstüne “Hayat 
Kuralları” diye yazdım. Bu iki kelimeyi öyle iğri büğrü 
yazdım ki, acaba yeniden yazayım mı, diye uzun uzun 
düşündüm, sonra önce yazıp yırttığım program par-
çalarına, defterin çirkin yazılı başlığına bakarak epey 
üzüldüm. Ruhumda açık ve güzel bir şekilde canlanan 
şeyler, kâğıda geçerken veya düşüncelerimin bazılarını 
hayatta kullanırken neden bu kadar çirkinleşiyorlardı?
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Nikolay içeriye girerek:
— Papaz geldi, âyini dinlemek için aşağı buyurun, 

dedi.
Defteri masanın gözüne sakladım, aynaya baktım. 

Saçlarımı yukarıya doğru taradım. Çünkü bu şeklin 
bana düşünceli bir tavır verdiğine inanıyordum. Üze-
rine, yanan mumlar ile kutsal resimler yerleştirilen 
masanın durduğu istirahat odamıza indim. Babam da 
aynı zamanda başka bir kapıdan giriyordu. Ciddî yüz-
lü ihtiyar papaz, babamı takdis etti, o da papazın, kuru, 
geniş ama pek büyük olmıyan elini öptü; ben de aynı 
hareketi tekrar ettim.

Babam:
— Voldemar’ı çağırın, nerede o? Ha evet. Üniversi-

te kilisesine devam ediyor, değil mi? dedi.
Katenka:
— O prensle çalışıyor, diyerek Lüboçka’ya baktı. 

Lüboçka nedense hemen kızardı, bir yeri ağrıyormuş 
gibi hareket ederek odadan çıktı. Bende arkasından 
çıktım. Salonda durdu, günah kaydına bir şey daha 
yazdı,

— Ne o, yeni bir günah daha mı? diye sordum. Lü-
boçka kızararak:

— Hayır, şey... diye kekeledi.
O sırada koridorda, Volodya ile vedalaşan Dimit-

ri’nin sesi geldi. Katenka odaya girdi ve Lüboçka’ya 
dönerek:

— İşte sana günaha girmek için bir sebep daha, 
dedi.
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Kızkardeşime birdenbire ne olduğunu bir türlü 
anlıyamadım. Nedense Lüboçka o kadar utandı ki, 
gözleri yaşardı. Son haddini bulan şaşkınlığı asabiyete 
çevrildi, hem hendine, hem de galiba onunla alay eden 
Katenka’ya kızmağa başlamıştı.

— Yabancı olduğun nasıl da belli, dedi: (Katen-
ka için “yabancı” kelimesinden daha ağır bir hareket 
olamazdı. Lüboçka da bunu bilerek söylemişti.) Sonra 
ciddî bir sesle:

— Böyle bir din töreni sırasında beni mahsus kızdı-
rıyorsun... Anlamıyor musun, bu şaka değil, diye ilâve 
etti.

“Yabancı” kelimesine içerliyen Katenka bana:
— Nikolenka, kâğıda ne yazdığını biliyor musun? 

şunları... sonunu getiremedi, çünkü ağlamak derecesi-
ne gelen ve yanımızdan çıkmak üzere olan Lüboçka:

— Senin bu kadar fena olduğunu bilmezdim, dedi. 
Böyle bir dakikada beni durmadan, inadına günaha so-
kuyorsun. Halbuki ben senin dertlerinle, duygularınla 
alay etmiyorum...
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VI
Günah çıkarmamız

Herkesin toplandığı ve rahibin günah çıkarmadan 
önce bir dua okumak için ayağa kalktığı sırada, ben de 
dağınık düşüncelerle oturma odasına döndüm. Hü-
küm süren sessizlik içinde, dua okuyan rahibin, mâ-
nalı, ciddî sesi duyulunca, hele: — Utanmadan, hiçbir 
şeyi gizlemeden, kendinizi haklı çıkarmak hevesine kapılma-
dan, işlediğiniz bütün günahları olduğu gibi itiraf ediniz 
ki, ruhunuz Allahın huzurunda temizlensin, şayet bir şey 
gizlerseniz büyük bir günah işlemiş olursunuz.— sözleri-
ni söylediği zaman bu âyini düşünürken sabahleyin 
duyduğum heyecan, içimde tekrar canlandı. Hattâ bu 
heyecandan bir zevk duyuyor, o anda aklıma gelen bü-
tün fikirleri bir yana atıp içimde beliren korku duygu-
sunu artırmak istiyordum.

Günah çıkartmaya herkesten önce babam gitti. Âyi-
nin yapıldığı büyük annemin odasında, uzun zaman 
kaldı. Biz de bütün bu müddet zarfında dinlenme oda-
sında oturuyor, gâh susuyor, gâh hangimizin daha 
önce gideceğini sessizce konuşuyorduk. Nihayet kapı-
nın arkasında, dua okuyan rahibin sesi tekrar duyuldu, 
kapı gıcırdadı, babam, eski alışkanlığiyle omuzunu oy-
natıp öksürerek, hiç kimseye bakmadan çıktı. Neşeyle 
Lüboçka’nın yanağını okşıyarak:
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— Haydi şimdi sen git, Lüboçka; bana bak büyük 
günahkârım, her şeyi olduğu gibi söyle.

Lüboçka sarararak, kızararak, önlüğünün altından 
pusulayı çıkardı, gene sakladı, sanki yukarıdan başına 
birisi vuracakmış gibi boynunu kıstı, başını öne eğerek 
kapıdan içeri girdi. İçeride uzun zaman kalmadı, ama 
çıkarken omuzları sarsıla sarsıla ağlıyordu.

Gülümsiyerek kapıdan çıkan güzel Katenka’dan 
sonra sıra bana geldi. İçimde artmasına yardım ettiğim 
deminki belirsiz korku ile, mahsus loş odaya girdim. 
Kürsünün başında duran rahip ağır ağır yüzünü bana 
çevirdi. 

Büyük annemin odasında beş dakikadan fazla kal-
madım, ama oradan o zamanki kanaatime göre terte-
miz, bambaşka bir ruhla, mesut yeni bir insan olarak 
çıktım, yaşayışımın eskisi gibi devam etmesi, etrafım-
da aynı odayı, aynı mobilyaları, aynı insanları görmek, 
bana fena tesir ettiği halde, istiyordum ki ruhum gibi 
herşeyde bir değişiklik olsun bu hoş ruh hali yatağa 
girinceye kadar devam etti.

Uyumak üzereyken, kurtulduğum günahları haya-
limden geçirdiğim sırada, birdenbire, rahibe söyleme-
yi unuttuğum, beni utandıran bir günah aklıma geldi. 
Günah çıkarmazdan önce rahibin söylediği sözleri ha-
tırladım, bu sözler, kulaklarımda çınladı. Bütün raha-
tım bir anda kaybolmuştu. “Bir şey gizlerseniz büyük 
günah işlemiş olursunuz” sözlerini işitir gibi olurken 
işlemiş olduğum bu günaha uygun ceza bulmıyacak 
kadar günahkâr olduğumu görüyordum. Durumumu 
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düşünerek her dakika Allahın cezasını beklerken, bel-
ki de birdenbire ölürüm diye düşünerek (bu düşünce 
beni çok korkutuyordu) uzun zaman yatakta kıvran-
dım. Ama, birdenbire beni sevindiren bir şey aklıma 
geldi, bu da tanyeri ağarırken yaya, yahut araba ile 
manastırdaki rahibe giderek, tekrar günahlarımı çı-
kartmak düşüncesiydi. İçim rahatladı.
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VII
Manastıra gidiş

Geç kalırım korkusiyle gece birkaç defa uyandım, 
saat altıya doğru ayaktaydım. Ortalık yeni aydınlanı-
yordu. Nikolay’ın henüz temizlemeye götürmediği bu-
ruşuk elbiselerini, karyolanın yanında duran tozlu çiz-
melerimi giydim, dua etmeden, yüzümü yıkamadan, 
hayatımda ilk defa olarak yalnız başıma sokağa çıktım.

Karşıdaki büyük evin yeşil boyalı damı arkasından 
soğuk bir sabahın sisli şafağı kızarıyordu. Oldukça şid-
detli sabah ayazı sokaktaki çamurları, akan suları don-
durmuştu; soğuk, yüzümü, ellerimi ısırıyor, ayakları-
mı sızlatıyordu. Bir an önce binip gidebilmem için he-
men bulabileceğimi sandığım arabaların hiçbiri bizim 
sokakta görülmüyordu. Ancak birkaç araba Arbat’tan 
geçiyor, iki taş işçisi konuşarak yaya kaldırımda yürü-
yordu. Bin adım kadar yürüdükten sonra suya giden 
fıçılı arabalara, ellerinde sepet pazara giden erkeklere, 
kadınlara tektük raslanıyordu. Dört yol ağzında bir 
börekçi göründü, simitçi dükkânı açıldı. Arpat kapıla-
rında mavimtırak, yıpranmış, yamalı arabasında salla-
narak uyuyan ihtiyar bir arabacıya rasladım. Manastı-
ra gidip gelme için, önce benden, uyku sersemliğiyle 
olacak, yirmi kapik istedi, sonra birdenbire aklı başına 
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geldi, tam arabaya bineceğim sırada terbiyelerle atla-
ra vurdu. Nerdeyse beni bırakıp gidecekti “gidemem 
efendim, atların yem zamanı” diye mırıldandı.

Beni götürmesi için ona kırk kapik teklif edip zorla 
kabul ettirdim. Atını durdurdu, beni (dikkatle süzdük-
ten sonra: “Haydi efendi, bin” dedi. Doğrusunu söy-
liyeyim, beni tenha bir sokağa götürüp soymasından 
çok korkuyordum. Yırtık elbisesinin yakasından tuta-
rak, arabanın dalgalı mavi renkli, yaylı sedirine otur-
dum. Bu sırada, onun kamburlaşmış sırtından buruşuk 
ensesi gözüktü. Nedense bu manzara insanın içini sız-
latıyordu. Araba, sarsılarak Vozdvijenka’dan aşağıya 
doğru ilerlemeye başladı. Yolda giderken araba şilte-
lerinin de arabacının elbisesinin aynı olan yeşilimtırak 
kumaşla kaplandığını fark ettim; bu hal nedense beni 
yatıştırdı, arabacının beni tenha bir sokağa götürüp 
soymasından artık korkmuyordum.

Manastıra yaklaştığımız zaman güneş oldukça yük-
selmiş, kiliselerin kubbelerini, bol ışıkla altın gibi par-
latıyordu. Gölgelerde henüz buzlar çözülmemişti, ama 
bütün yol boyunca bulanık seller akıyor, atların ayak-
ları çamurlara batıyordu. Manastır kapısından girince 
ilk gördüğüm kimseye rahibi nerede bulabileceğimi 
sordum. Yanımdan geçmekte olan bir rahip biraz dur-
du ve merdivenli küçük bir evi göstererek:

— İşte onun hücresi, dedi.
— Çok teşekkür ederim.
Birbirinin ardısıra kiliseden çıkan ve buna bakan 

rahipler acaba hakkımda ne düşünüyorlardı? Büyük 
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olmamakla beraber, çocuk da değildim, yüzüm yıkan-
mamış, saçım taranmamıştı, elbiseme kuştüyleri ya-
pışmıştı, fırçalanmamış çizmelerim çamur içindeydi. 
Bana bakan bu rahipler içlerinden acaba beni hangi 
sınıf insanlara benzetiyorlardı? Bana çok dikkatli bak-
malarına aldırmadan genç rahibin gösterdiği tarafa 
doğru ilerledim.

Hücrelere giden daracık yolda karşıma çıkan gür 
beyaz kaşlı siyah elbiseli bir ihtiyar benden ne istedi-
ğimi sordu.

Öyle bir an oldu ki, içimde: “hiçbir şey istemiyo-
rum” diyerek arabacının olduğu yere koşup eve dön-
mek arzusunu duydum, ama ihtiyar, kaşları çatık ol-
duğu halde bana emniyet telkin etti. Aradığım rahibin 
adını söyledim. Vaziyetimi, hemen anlamada gecikmi-
yen ihtiyar geri dönerek:

— Gelin küçük bey, sizi götüreyim, papaz efendi 
âyindedir, şimdi dönerler, dedi.

Kapıyı açtı, temiz bir aralıktan geçtik, yere serilmiş 
yol yaygılarına basarak hücreye girdik, sonra insanı 
teskin edici samimi bir sesle:

— İşte burada bekleyiniz, dedi ve dışarı çıktı.
Bulunduğum oda çok büyük değildi, ama çok te-

mizdi. Odanın bütün eşyası, içlerinde birer sardunya 
saksısı bulunan iki pencere arasında, üstü muşambalı 
küçük bir masa, üzerinde kutsal resimler duran bir raf, 
rafın önünde asılı duran bir kandil, bir koltuk, iki is-
kemle idi. Köşede, minesi çiçekle süslenmiş, zincirinde 
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demir küreler sallanan bir duvar saati asılıydı. Tavana 
kireçle badana edilmiş çitelerle bağlanan paravana (ar-
kasında herhalde karyolası duruyordu) üzerine çakılı 
çivide iki papaz cübbesi asılıydı.

Pencereler, iki arşın ötedeki beyaz bir duvara ba-
kıyordu. Pencere ile duvar arasında küçük bir leylâk 
ağacı vardı. Odaya dışardan en ufak bir ses bile gelmi-
yordu, o kadar ki bu sessizlikte rakkasın hoş ve yekna-
sak tıkırtısı kuvvetli bir ses halini alıyordu. Bu sessiz 
yerde, yalnız başıma kalır kalmaz büsbütün eski dü-
şüncelerim, hatıralarım sanki yokmuşlar gibi bir anda 
dağılıverdiler. Anlatılmaz hoş bir düşünceye daldım. 
Bu eskimiş astarlı, sararmış papaz cübbesi, üstünde 
madenî kilitleri olan bu yıpranmış, siyah deri ciltli ki-
tapları yıkanmış, koyu yeşil dipleri ıslak çiçekler, hele 
saat rakkasının tıkırtısı, bana gayet açık olarak şimdiye 
kadar tanımadığım dua, sükunet, saadet dolu bir inzi-
va hayatını tanıtıyordu.

“Aylar, yıllar geçiyor, yalnız, sakin herşeyi duyuyor, 
duasının kabul edildiğine inanıyor” diye düşündüm. 
Bana bu kadar çok şeyler anlatan bu seslerin ahengi-
ni bozmamak, kımıldamamağa, hattâ derin nefes bile 
almamağa gayret ederek yarım saat kadar iskemlede 
oturdum. Saat rakkasının da eskisi gibi sola daha kuv-
vetli, sağa daha hafif tıkırtılarına devam ediyordu.
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VIII
İkinci günah çıkarma

Rahibin ayak sesi beni düşüncelerimden ayırdı, 
ağarmış saçlarını eliyle düzelterek:

— Gün aydın, bir işiniz mi var? dedi.
Beni takdis etmesini rica ettim, sonra büyük bir 

zevkle, onun büyük olmıyan sarımtırak elini öptüm.
Dileğimi bildirince, hiç ses çıkarmadan, kutsal re-

simlere yaklaştı, günah çıkarmağa başladı.
Günah çıkarma işi sona erince, ben de utancımı ye-

nerek içimdeki bütün gizli şeyleri döktükten sonra o 
ellerini başıma koydu, yumuşak bir sesle: “Allah dai-
ma seninle beraber olsun, içindeki inan, uysallık, itaat 
duygularını korusun. Amin...” dedi.

Çok memnundum; sevinç gözyaşları boğazımı tıkı-
yordu. Cübbesinin bir kenarını öptüm, başımı kaldırdı. 
Rahibin yüzü gayet sakindi.

Sevinç ve memnunluk içindeydim. Bu durumun 
bana verdiği hazzı kaybederim, korkusiyle acele rahip-
le vedalaştım, başka şeylerle oyalanmamak için etrafa 
bakmadan manastırdan çıktım, tekrar sağa sola yal-
pa vuran alacalı arabaya bindim. Arabanın sarsıntısı 
ile, geçerken gözüme ilişen basit şeylerle duygularım 
çabuk dağıldı, şimdi rahibin arkamdan benim ne iyi 
kalbli bir genç olduğumu, hayatında benim gibi bir 
insanla karşılaşmadığını, karşılaşmıyacağını, hattâ be-
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nim gibilerin dünyada bulunamıyacağını aklından ge-
çirdiğini düşünüyordum Bundan yüzde yüz emindim; 
bu kanaatim bende öyle bir sevinç uyandırdı ki bunu 
mutlaka birine anlatmak arzusunu duyuyordum.

Bir kimseyle konuşmak için can atıyordum, ama 
yanımda arabacıdan başka kimse olmadığı için onunla 
konuşmağa başladım.

— Nasıl, içerde epeyce kaldım değil mi? diye sor-
dum.

Galiba güneşin çıkmasıyla biraz neşelenen ihtiyar 
arabacı:

— Eh, oldukça, atların da yem zamanı gecikti, zaten 
gececiydim, diye cevap verdi.

— Ben de, içerde bir dakika kadar kaldım sanıyo-
rum, dedim, ihtiyar arabacıya biraz daha yakın olan 
çukurca bir yere yerleşerek:

— Manastıra ne için gittiğimi biliyor musunuz? 
diye ilâve ettim.

— Bize göre hava hoş! Müşteri nereye isterse, oraya 
gidiyoruz. Ben sormakta devam ediyordum:

— Öyle olsun, ama bu noktada ne düşünüyorsun?
— Herhalde birisini gömmek için bir mezar yeri sa-

tın almaya gittiniz, diye cevap verdi.
— Hayır kardeşim öyle değil, ne için biliyor musun?
— Nereden bileyim efendim, diye tekrar etti.
Arabacının sesi bana o derece hoş geldi ki, ona ör-

nek olsun diye, gidişimin sebebini, hattâ bütün duygu-
larımı söylemek istedim.

— İstersen anlatayım? Nasıl söyliyeyim, dün...
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Herşeyi olduğu gibi anlattım, duyduğum güzel 
şeyleri bile hep açığa vurdum. Bugün bile hatırladıkça 
kızarıyorum.

Arabacı şüpheli şüpheli:
— Demek öyle, dedi.
Bundan sonra uzun zaman sessiz sessiz, hiç kımıl-

damadan oturdu, ancak arasıra, arabanın kenarına 
dayanan araba sarsıldıkça hoplıyan kocaman çizmeli 
ayağının altından ikide birde dışarı fırlıyan paltosunun 
ucunu, yerine sıkıştırıyordu. Onun da, hakkımda rahip 
gibi düşündüğünü, yani dünyada benim gibi bir genç 
daha bulunmadığını aklımdan geçirdiğim bir sırada 
birdenbire bana dönerek:

— Ne olacak efendim, sizin işleriniz kibar işi, dedi.
— Ne dedin? diye sordum, arabacı dişsiz ağzını şa-

pırdatarak:
— Şey, efendim, kibar işi, diye tekrar etti.
“Hayır, beni anlıyamadı” diye düşündüm, eve va-

rıncaya kadar onunla hiç konuşmadım.
Allaha karşı beslediğim şükran ve bağlılık duygula-

rımı değilse de, bu duygulardan doğan gururu, mem-
nuniyeti, sokaklarda, bol güneş ışığında dolaşan kala-
balığa rağmen içimde saklıyordum. Eve gelir gelmez 
bu duygular tamamiyle kayboldu. Arabacıya verecek 
40 kapiğim yoktu. Borçlu olduğum baş kalfa Gavrilo, 
artık bana ödünç para vermiyordu. Arabacı, benim 
para bulmak için avludan iki defa geçtiğimi görünce 
koşmamın sebebini anlamış olacak ki, arabadan indi, 
bana iyi kalbli gözükmesine rağmen, beni iğnelemek 
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maksadiyle, dünyada arabacının parasını ödemiyen 
züğürtler olduğunu söyliyerek yüksek sesle bağırma-
ğa başladı.

Evde daha herkes uyuduğu için hizmetçilerden 
başka kimseden 40 kapik bulamazdım. En sonra Vasi-
liy, ödiyeceğime söz aldıktan sonra, (bu sözüme inan-
madığını yüzünden anlıyordum) daha çok da beni 
sevdiği için ona ettiğim iyilikten dolayı arabacının pa-
rasını ödedi. Duygularım bir duman gibi dağılmıştı. 
Herkesle beraber kilisedeki kutsal âyine gitmek için 
giyinmeye başladığım zaman elbisemin daha hazır ol-
madığını ve giyemiyeceğimi anlayınca bir sürü günah 
işledim. Başka elbise giydim, kafam, tuhaf bir şekilde 
karmakarışık, iyi duygulara karşı çok şüpheli bir vazi-
yet olarak âyine gittim.



• 41

IX
İmtihanlara nasıl hazırlanıyordum

Paskalya haftasının perşembe günü, babam, karde-
şim, Mimi, Katinka köye gittiler. Böylece büyükanne-
min kocaman evinde yalnız ben, Volodya ve St. Jérôme 
kalmıştık. Günahlarımı çıkartmak için manastıra gitti-
ğim günlerdeki ruh halimden içimde belirsiz olmakla 
beraber hoş hâtıralardan başka birşey kalmamıştı. Bu 
hâtıralar da, kavuştuğum serbest hayatın yeni izlenim-
leriyle yavaş yavaş siliniyordu.

“Hayat Kuralları” adlı defterimi de öbür müsved-
delerimle beraber ortadan kaldırmıştım. Hayatın bü-
tün cilvelerine karşı kullanabileceğim kurallar bulup 
hayatımı onlara göre düzenlemek fikri hoşuma gidi-
yor, bunu yapmak basit görünmemekle beraber, bana 
büyük bir işmiş gibi geliyordu. Buna rağmen, pren-
sipleri hayata tatbik etmek istiyordum. Yalnız bu işi, 
hemen yapmak gerektiğini unutuyor, daima geri bıra-
kıyordum. Ama kafamdaki bütün fikirlerimin mutla-
ka kurallarımın bir bölümüne, ya Allaha, ya insanlığa 
veya kendime karşı olan ödevlerimden birine uyması 
beni avutuyordu. İçimden: “İşte o zaman, bu meseleler 
üzerindeki bütün düşündüklerimi ilerde defterime ge-
çiririm” diyordum. Şimdi de, çok defa kendi kendime: 
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“Acaba, insan aklının herşeyi yapabileceğine inandı-
ğım zaman mı yoksa, ruhça gelişme kabiliyetimi kay-
bedip, insan aklının kudretine, değerine karşı inancı-
mın sarsıldığı şu sıralarda mı haklıyım?” diye soruyor, 
buna evet diyemiyordum.

Kavuştuğum hürriyet ve daha önce söylediğim gibi 
baharla beraber içime dolan o duygu, bilmediğim bir 
şeyi bekleme duygusu beni öylesine heyecanlandı-
rıyordu ki, kendime hâkim olamıyor, bu yüzden de 
imtihanlara iyi hazırlanamıyordum. Meselâ, sabahle-
yin ders odamda çalışırken, ertesi gün vereceğim imti-
han için iki bölümün henüz hazırlanmamış olduğunu 
pekâlâ biliyor, çalışmak zorunda olduğumu anlıyor-
dum. Ama, birdenbire bahar kokusu penceremden 
girip odamı doldurunca, sanki bir şeyler hatırlamam 
gerekmiş gibi kitabı bırakıyordum, ellerim ayaklarım 
kendi kendine harekete geçerek beni aşağı yukarı do-
laştırmaya başlıyor, âdeta bilinmiyen bir kuvvet, ba-
şımdaki makinanın yayına basmış gibi kafamda büyük 
bir kolaylıkla, tabiilikle, neşeli, eğlendirici hayaller 
öyle bir hızla geçip gitmeye başlıyordu ki, bu hayalle-
rin ancak parlaklığını fark edebiliyordum. Böylece bir 
iki saat hiç anlaşılmadan geçiyordu. Yahut da, elim-
de kitap, okuduğum şeylere bütün dikkatimi verme-
ye çalışırken koridorda birdenbire bir entari hışırtısı, 
bir kadının ayak sesini duyar, geçenin büyükannemin 
ihtiyar oda hizmetçisi Gaşa olduğunu bildiğim halde 
kafam karışır, yerimde oturamaz olurdum. Birdenbire: 
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“Ya geçen o ise? Ya hayalimde yaşattığım şeyler şim-
di başlayıverir de kaçırırsam?” diye düşünür, koşarak 
koridora çıkar, geçenin gerçekten Gaşa olduğunu gö-
rürdüm. Ama bundan sonra, bir müddet daha kendi-
mi toparlıyamazdım. Sanki, gene makina yayına bası-
lır, herşey karmakarışık olmaya başlardı. Bazen gece 
olmadan tek başıma bir mum ışığı altında otururken, 
mumun fitilini düzeltmek veya daha rahat oturmak 
için iskemlede kımıldıyarak, bir an için, kitabı bırakı-
rım, bütün kapılardaki köşelerdeki karanlığı görür, 
evdeki sessizliğin farkına varır, gene bu sessizliği din-
liyerek açık duran kapıdan karanlık odaya bakmadan 
uzun zaman hareketsiz durmak veya aşağı inip boş 
odalarda dolaşmak elimden gelmez. Sık sık, kendimi 
belli etmeden, akşamları saatlerce salonda oturarak, 
Gaşa’nın koskoca salonda tek bir mum ışığında, piya-
noda parmakla çaldığı “bülbül” şarkısını dinlerdim. 
Mehtaplı gecelerde ise, beni yatağımda hiçbir kuvvet 
tutamazdı, pencereden sarkıp bahçeyi seyretmek, Şa-
poşnikov’ların evinin aydınlanmış damına, kilisemizin 
muntazam çan kulesine, bahçe yoluna düşen duvarla-
rın çalıların siyah gölgelerine bakmamak elimden gel-
miyordu. Geç vakte kadar süren bu hal, sabahın onun-
da bile zor uyanmama sebep oluyordu. 

Hâlâ bana ders vermek için gelen öğretmenler ol-
masaydı, St. Jérôme istemiyerek de olsa arasıra onu-
rumu kırmasaydı, en çok da imtihanların çok iyi de-
recede geçmesine önem veren arkadaşım Nehludov’a 
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becerikli bir insan olarak gözükmek arzusunu besle-
meseydim evet bu sonuncu sebep olmasaydı, bahar, 
hürriyet yüzünden eski bildiklerimin hepsini unutur, 
imtihanımı imkânı yok veremezdim.
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X
Tarih imtihanı

16 nisanda, beni götüren St. Jérôme’la beraber ilk 
defa olarak üniversitenin büyük salonuna girdim. Üni-
versiteye oldukça şık faytonumuza binerek gittik. Ha-
yatımda ilk olarak frak giymiştim, elbisem, çamaşırım, 
çorabıma kadar herşeyim yepyeni ve en iyi cinstendi. 
Aşağıda kapıcı kaputumu çıkardıktan sonra, elbise-
min bütün şıklığiyle onun karşısına çıkıverince bu göz 
kamaştırıcı halimden kendim bile sıkıldım. Bununla 
beraber, frak ve lise elbisesi giymiş olan kalabalık par-
ke döşeli, aydınlık salona girdiği zaman aralarından 
bazıları yüzüme hiç aldırış etmeden baktılar, salonun 
öbür ucunda, masaların etrafında serbestçe dolaşan 
ve büyük koltuklarda oturan azametli profesörleri gö-
rünce, o anda üzerime bakışları çekmek ümidim suya 
düştü. Evde ve aşağıda soyunurken, yüzümde beni bu 
kadar parlak ve asîl görünüşümden üzüntü duyar gibi 
gösteren ifade kayboldu, yerini büyük bir çekingenlik 
ve neşesizlik aldı. Ama yakındaki sıralardan birinde, 
herkesten ayrı, arkada oturan, ihtiyar olmadığı halde 
bembeyaz saçlı kılıksız, kirli elbiseli adamı görünce 
onunla aramızdaki tezat beni sevindirdi. Hemen ya-
nına sokuldum, imtihan olan gençlere bakmaya, onlar 
hakkında hükümleri ileri sürmeye başladım. Burada 
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birçok insanlar vardı. Bunların hepsini o zamanki fikir-
lerime göre üç kısma ayırıyordum.

Buraya benim gibi mürebbiyeleriyle, yahut veli-
leriyle gelenler arasında, tanıdığım Frost’la beraber 
küçük İvin ve ihtiyar babasiyle İlinka Garp vardı. Bi-
zim gibi onlar, henüz ustura vurulmamış, hafif tüylü 
yüzleriyle, kav gibi beyaz frenk gömlekleriyle, getir-
miş oldukları kitapları, defterleri açmadan, uslu uslu 
oturuyor, belli bir çekingenlikle, profesörlere, imtihan 
masalarına bakıyorlardı. İmtihana girenlerin bir kısmı 
ise lise elbiseli olanlardı ki, çoğunun yüzleri tıraşlıydı. 
Çoğu birbirlerini tanıyorlar, yüksek sesle konuşuyor, 
bütün profesörlerin adlarını biliyorlardı. Burada sual-
leri hazırlıyor, birbirlerine defterlerini uzatıyor, sıra-
lardan atlıyor, koridordan getirdikleri börekleri, yağlı 
ekmekleri sadece başlarını sıra hizasına kadar eğerek 
hemen oracıkta yiyiveriyorlardı. İmtihana girenlerin 
üçüncü takımı ise kalabalık değildi. Bazısı fraklı, çoğu 
redingotlu, frenk gömlekleri görünmiyen tamamiyle 
ihtiyar kimselerdi. Herkesten uzak bir yerde oturuyor-
lardı, çok ciddî ve asık yüzlü idiler. Benden çok daha 
fena giyinmiş olan ve bu durumu ile beni teselli eden 
zat bu son guruptandı. Parmakları arasından karışık, 
kır saçları çıkmış bir halde iki elini başına dayıyarak 
oturuyor, kitap okuyordu. Ancak bir an için parlak 
gözleriyle yüzüme pek samimî olmıyan bir tavırla bak-
tı, kendisine fazla yaklaşmama meydan vermemek için 
somurtarak, parlıyan dirseğini benim tarafıma biraz 
daha uzattı. Liseliler ise, aksine çok lâubaliydiler, öyle 
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ki onlardan biraz da korkuyordum. Biri elime bir kitap 
sokuşturarak: “Şu arkadaşa uzatıverin” dedi, öbürü 
yanımdan geçerken: “Bırakın da geçeyim, kardeşim” 
dedi; üçüncüsü sıramın üstünden atlarken, sıraya da-
yanıyormuş gibi omuzuma dayandı. Bunların hiçbiri 
hoşuma gitmiyor, bana bayağı görünüyordu. Kendimi 
bu liselilerden çok yüksek tutuyor, onların bana böyle 
lâubalice davranmalarını yersiz sayıyordum. Nihayet 
soy adlariyle imtihana çağırmağa başladılar, liselilerin 
çoğu büyük bir cesaretle ortaya çıkıyor, iyi cevap ve-
riyor, neşeli neşeli dönüyorlardı; bizimkiler onlardan 
daha sıkılgan görünüyordu, galiba cevapları da daha 
fena oluyordu. İhtiyarlardan bazıları çok iyi, bazıları 
da çok fenaydı. Semenov adı çağrılınca parlak gözlü, 
kır saçlı komşum, kabaca beni iterek, ayaklarımın üs-
tünden atladı, masaya doğru ilerledi. Onun, korkusuz, 
çok iyi cevap verdiği profesörlerin durumundan anla-
şılıyordu. Yerine dönünce nasıl bir not aldığını anla-
madan, soğukkanlılıkla defterlerini alarak dışarı çıktı. 
Soyadları çağrılırken, ben birkaç kere yerimden fırlıya-
cak gibi oldum, ama İ ile başlıyan soyadları çağırılma-
ya başlandığı halde benim sıram daha gelmemişti. Bir-
denbire, bir köşeden bir profesör: “İkonin ve Teniev” 
diye bağırdı. Sırtımdan, saçlarımdan bir elektrik akımı 
geçmiş gibi oldu. Etrafımda:

— Kimi çağırdılar? Bartiniev kimdir acaba? sesleri 
duyuluyordu. Arkamda duran, uzun boylu, al yanaklı 
bir liseli:
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— İkonin, çık seni çağırıyorlar, Bartiniev, Martiniev 
kim, söylesenize diye söyleniyordu. St. Jérôme, bana:

— Sizi çağırıyorlar, dedi.
Ben al yanaklı liseliye:
— Ama benim adım İrteniev’dir, İrteniev diye çağır-

dılar mı? dedim. Al yanaklı liseli bana:
— Elbette, gitsenize! der demez ben yerimden kalk-

tım, liseli de duyulacak şekilde “bu ne şıklık!” diye ilâ-
ve etti. Önünde, yaşlılar gurubunda 25 yaşlarında genç 
bir adam gidiyordu.

Bu, İkonin idi. Üstünde zeytuni renkte, dar bir frak 
ve boynunda â la moujik, titizce taranmış sarı saçları-
nın örttüğü, lâcivert atlas boyunbağı vardı. Daha sıra-
da otururken onun kıyafetine dikkat etmiştim. Çirkin 
değildi, çok konuşuyordu. Boynunda uzattığı kırmı-
zımtırak acayip saçları, en çok da durmadan yeleğini 
açıp gömleği altından göğsünü karşımda açması çok 
tuhafıma gidiyordu.

İkonin’le beraber yaklaştığımız masada üç profesör 
oturuyordu; selâmımıza hiçbirisi aldırış etmedi. Genç 
bir profesör iskambil kâğıdı karıştırıyormuş gibi sual 
kartlarını tarıyordu. Frakında yıldız nişanı takılı başka 
bir profesör, Şarlman hakkında çabuk çabuk konuş-
masiyle izahat veren, sözlerinin sonuna “nihayet” ke-
limesini sık sık ekliyen bir liseliyle meşguldü. Üçüncü 
ihtiyar profesör de başını eğerek gözlüğünün üzerin-
den bize baktı ve sual kartlarını gösterdi. Profesörün 
aynı zamanda bana ve İkonin’e baktığını, ne olduğu-
nu anlıyamadığım bir halimizden, belki İkonin’in kızıl 
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saçlarından hoşlanmadığını hissediyordum. Çünkü, 
yine ikimize birden bakarak, sabırsız bir baş hareketiy-
le sual kartlarını almak için acele etmemizi işaret etti. 
Burada iki şey çok ağrıma gitmişti. Birincisi profesör-
lerden hiçbirisinin selâmımızı almamaları, ikincisi de, 
her halde “sınava girenler” adı altında beni İkonin’le 
aynı seviyede tutmaları ve şimdiden de İkonin’in kızıl 
saçları yüzünden bana karşı bir cephe almaları idi. Hiç 
korkmadan bir kart çekip cevap vermeye hazırlandı-
ğım sırada profesör, gözleriyle İkonin’i gösterdi. Çek-
tiğim suali okudum, bildiğim bir konu idi, etrafımda 
olup bitenleri seyrederek sükûnetle sıramı bekliyor-
dum. İkonin de, korkusuz, hattâ biraz cesurca yan dö-
nerek kartı almak için yaklaştı, saçlarını silkerek çekti-
ği suali gür sesle okumağa başladı. İkonin’in, her halde 
cevap vermek için olacak, ağzını açacağı sırada, yıldızlı 
profesör birdenbire liseliyi överek salıverdikten sonra 
İkonin’e baktı. O, bir şey hatırlıyormuş gibi durakla-
dı. Bu sessizlik iki dakika kadar devam etti. Gözlüklü 
profesör:

— Başlayın, dedi. 
İkonin ağzını açtı ve tekrar sustu. Genç profesör de:
— Siz burada yalnız değilsiniz, haydi, cevap vere-

cek misiniz, vermiyecek misiniz? dedi, ama İkonin ona 
bakmadı bile, dikkatle sual kartına bakıyor, tek kelime 
bile söyliyemiyordu Gözlüklü profesör ona gözlükle, 
gözlüğün üstünden, hattâ gözlüksüz baktı, bu kadar 
zamanda profesör gözlüğünü çıkarıp silmeye ve tek-
rar takmağa vakit bulabilmişti. İkonin tek bir kelime 
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söylemedi, yüzünde birdenbire bir gülümseme belir-
di, saçlarını başının hareketleriyle arkaya attı ve gene 
yan yan masaya doğru ilerliyerek sual kartını masaya 
koydu, sırayla birer birer profesörlerin gözlerine, sonra 
bana baktı, döndü, kollarını sallıyarak canlı adımlarla 
sıralara doğru yürüdü. Profesörler birbirlerine baktı-
lar, genç profesör:

— Gördünüz mü delikanlıyı? kendi hesabına oku-
yor, dedi.

Masaya daha fazla yaklaştım, ama profesörler, san-
ki benim varlığımdan hiç haberleri yokmuş gibi sessiz 
sessiz konuşmaya devam ediyorlardı. O sırada kesin 
olarak inanıyordum ki, bu üç profesör benim imtihanı 
verebileceğim, ve ne dereceye kadar başarabileceğim 
meselesi ile çok ilgileniyorlar, ama kendilerine fazla 
önem verdirmek için görmemezlikten gelerek benimle 
hiç ilgilenmiyorlarmış gibi davranıyorlardı.

Gözlüklü profesör cevap vermem için kayıtsız ka-
yıtsız bana döndüğü vakit, gözlerine baktım, bana kar-
şı ikiyüzlü davrandığından onun hesabına utandım ve 
bu yüzden başlangıçta biraz durakladım. Ama gittikçe 
daha serbestleştim, sual çok iyi bildiğim Rus tarihin-
den olduğu için çok iyi cevaplandırdım, hattâ o kadar 
açıldım ki, İkonin gibi olmadığımı, onunla aramızda 
ne kadar fark olduğunu profesörlere göstermek için 
bir sual daha çekmeyi teklif ettim; ama profesör bir baş 
işareti ile “güzel” dedi, önünde duran deftere işaret 
etti. Sıralara döner dönmez, nasıl öğrendiklerini Allah 
bilir, liseliler beş numara aldığımı söylediler.
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XI
Matematik imtihanı

Sonraki imtihanlarda kendime uygun bir arkadaş 
görmediğim Garp’tan ve nedense benden çekinen 
İvin’den başka birçok yeni tanıdıklar edindim. Bazı-
lariyle arkadaşlığımız selâmlaşacak kadar ilerlemiş-
ti. İkonin beni görünce sevindi bile; çünkü tarih pro-
fesörünün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da imtihanda 
şaşırttığını, kendisine kızgın olduğunu, bunun için 
tarihten tekrar imtihana gireceğini söyledi. Benimle 
aynı matematik fakültesine giren Semiyanov, imtihan 
sonuna kadar herkesten çekiniyor, sessizce parmakla-
rını kır saçları arasına sokarak, tek başına oturuyor ve 
imtihanları çok iyi veriyordu. O ikinciydi, birinci de, 
bir numaralı lisenin öğrencilerinden bir gençti. Uzun 
boylu, zayıf, esmerce, sarı benizli, alnı ergenlik çıban-
ları içinde, yanağı siyah bir kıravatla bağlı bir gençti. 
Çok uzun parmaklı zayıf kırmızı ellerinin tırnakları ke-
mirilmekten o kadar kısalmıştı ki, âdeta parmak uçları 
iplikle bağlıymış gibi duruyordu. Bütün bunlar, bana 
çok güzel görünüyor, lisenin en iyi öğrencisinin böy-
le olması gerekiyormuş gibi geliyordu. Etraftakilerle 
herkes gibi konuştuğu için ben de onunla tanıştım. Bu-
nunla beraber onun yürüyüşünde, dudak büküşlerin-
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de, siyah gözlerinde herkeste olmıyan birşey bir cazibe 
buluyordum.

Matematik imtihanına vaktinden önce geldim. Ol-
dukça iyi hazırlanmıştım, ama cebirden nasılsa öğret-
menden gizlediğim iki bahis vardı ki, onları hiç bil-
miyordum. Şimdi onları hâlâ hatırlıyorum: toplama 
çıkarma metodu ve Newton binomu idi. Arka sıraya 
oturup bilmediğim bu iki meseleyi gözden geçiriyor-
dum. Ama, gürültülü odada çalışmağa alışık olmayı-
şım, vaktin darlığının verdiği heyecan, okuduğum şey-
lere bütün dikkatimi vermeme engel olurdu. Arkam-
dan Volodya’nın tanıdığım sesini duydum:

— Nehludov, bu tarafa gel, o burada, diyordu.
Başımı çevirince, sıranın arkasından ceketlerinin 

önleri açık olan kardeşimle Dimitri’nin, ellerini sallı-
yarak bana doğru geldiklerini gördüm. Üniversite’de 
evlerindeymişler gibi dolaşmalarından yeni talebe ol-
madıkları hemen anlaşılıyordu. Onların böyle önleri 
açık gezmeleri sanki bize, yeni gelenlere bir hor bak-
ma hareketi gibi geliyordu. Bu durum bizde de onlara 
karşı kıskançlık ve saygı uyandırıyordu. Etraftakilerin 
eski üniversitelilerle tanışık olduğumu görmeleri dü-
şüncesi gururumu okşuyordu. Bunun için onları karşı-
lıyayım diye, acele acele ayağa kalktım.

Volodya, üstünlüğünü göstermek merakından ken-
dini alamadı:

— Vah zavallı, imtihana daha girmedin mi? dedi.
— Hayır.
— Okuduğun ne, yoksa hazırlanmadın mı?
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— Evet, iki bahis var ki, pek hazırlıyamadım. Şura-
da birşey var, anlıyamıyorum.

Volodya:
— Anlıyamadığın neymiş bakalım, bu mu? dedi ve 

Newton binomunu anlatmaya başladı. Ama anlatması 
pek süratli ve karışıktı, bilgilerine karşı gözlerimde be-
liren şüpheyi görmüş olacak ki, Dimitri’ye baktı: her-
halde onun gözlerinde de aynı şüpheyi gördüğü için 
kızardı, ama anlamadığım bir şeyler söylemeğe devam 
etti.

Dimitri profesörlerin oturduğu köşeye göz attıktan 
sonra:

— Dur Volodya, bu meseleyi bırak da vakit varsa 
ona ben anlatayım, dedi, yanıma oturdu.

Arkadaşımın, çok sevdiğim ve kendinden memnun 
zamanlarda görülen gayet sakin bir ruh hali içinde ol-
duğunu o anda anladım. Matematiği çok iyi bildiği ve 
ifadesi gayet açık olduğu için o meseleyi öyle güzel an-
lattı ki, hâlâ aklımdadır. Anlatmasını bitirir bitirmez St. 
Jérôme kısık bir sesle: à vous Nicolas! dedi, ben bilme-
diğim öbür suali öğrenmeğe vakit bulamadan, sıradan 
kalktım, İkonin’in arkasından yürüdüm. İki profesörün 
oturduğu masaya yaklaştım. Masanın yanında, kara 
tahtanın önünde bir liseli duruyordu. Liseli gürültüyle 
tebeşiri tahtada kırarak, serbest bir problemi çözüyor-
du; profesörlerin ona “yetişir”, bize de “suali çekin” 
demesine rağmen, hâlâ yazmakta devam ediyordu. 
Suallerin yazılı olduğu, kesilmiş kâğıtların yumuşak 
yığınından titriyen parmaklarımla suali çekerken: “ya 
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bilmediğim tek sual çıkarsa” diye düşünüyordum. İko-
nin de geçen imtihanlarda olduğu gibi yan yan gelerek, 
en üstten aldığı kâğıda baktı, somurttu:

— Hep böyle olmıyacak şeyleri çekiyorum, diye mı-
rıldandı.

Kendiminkine baktım. Aman Yarabbi, bilmediğim 
sualdi.

İkonin:
— Size ne çıktı? diye sordu. Kâğıdı ona gösterdim:
— Bunu ben biliyorum.
— İsterseniz değiştirelim.
— Hayır, hepsi bir, nasıl olsa sinirlerim bozuk, der-

ken, profesör bizi tahtaya çağırdı.
“Her şey mahvoldu, umduğum parlak başarı yeri-

ne İkonin’den beter kepaze olacağım, bu da ölünceye 
kadar sürecek” diye düşündüm. Birdenbire İkonin 
profesörün gözü önünde bana döndü, elimdeki kâğıdı 
çekerek kendi kâğıdını bana verdi. Suale baktım, New-
ton’un binomu idi.

Profesör pek ihtiyar değildi, yüzünde alnının alt 
kısmının fazla çıkık olmasından ileri gelen manalı, hoş 
bir ifade vardı.

— Ne o efendiler, suallerinizi mi değiştiriyorsunuz? 
diye sordu. İkonin gayet soğukkanlılıkla:

— Hayır, kendi sualimi göstermek için verdim, sa-
yın profesör, dedi. Gene (profesör) kelimesi İkonin’in 
burada söylediği en son kelime olmuştu. Eskisi gibi 
yanımdan geçerken bir bana, bir profesöre bakarak gü-
lümsedi:
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— Ne yapalım birader, zararı yok, der gibi omu-
zunu silkti. (Sonra öğrendim ki, İkonin üçüncü yıldan 
üniversite imtihanına giriyormuş).

Biraz önce üzerinde uğraştığımız suale iyi cevap 
verdim, hattâ profesör istediğinden çok daha iyi oldu-
ğunu söyliyerek bana 5 numara verdi.
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XII
Latince imtihanı

Lâtince’ye kadar imtihanlarım çok iyi geçti. Yanağı 
bağlı liseli birinci, Semiyonov ikinci, ben üçüncüydüm. 
Hattâ ben böbürlenmeye, genç olmama rağmen önemli 
bir adam olduğumu ciddî olarak düşünmeye başladım.

Daha imtihanların ilk gününden beri, herkes kor-
kuyla Lâtince profesöründen bahsediyordu. Anlat-
tıklarına göre o, Lâtince ve Yunancadan başka dille 
konuşmaz, genç delikanlıların, hele kendi hesabına 
okuyanların dönmelerinden zevk duyan bir nevi cana-
vardı. Bana Lâtince dersi veren hocam St. Jérôme beni 
teselli ediyor, ben de Cicero’yu, Horatius’u lûgatsiz ter-
cüme ettikten, Sumt’u çok iyi bildikten sonra bilgimin 
başkalarından kıt olmadığını zannediyordum; ama 
iş düşündüğüm gibi çıkmadı. Sabahtan beri, boyuna 
benden önce imtihandan çıkanların kazanamadıkları 
söyleniyordu. Birisi bir, diğeri sıfır almış, birisine çı-
kışmış, bir diğerini dışarı kovmak istemiş gibi sözler 
durmadan söyleniyordu. Yalnız Semyonov ve lisenin 
birincisi olan arkadaş her zamanki gibi, sakin sakin im-
tihana girip beşer numara alarak çıktılar. Felâketi ar-
tık seziyor gibiydim ki, beni İkonin’le beraber korkunç 
profesörün yalnız başına oturduğu küçük masanın ba-
şına çağırdılar. Korkunç profesör, ufak tefek, zayıf, sarı 
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yüzlü, yağlı uzun saçlı ve çok düşünceli görünen bir 
adamdı.

Tercüme etmesini söyliyerek İkonin’e Cicero’nun 
nutuk kitabını verdi.

İkonin’in birkaç satır okuması, hattâ profesörün 
yardımiyle tercüme bile edebilmesi beni büyük bir hay-
rete düşürdü. Bu kadar zayıf olan bir rakîbin yanında 
kendi üstünlüğümü duydum, iş gramer analizine ge-
lince, İkonin’in de eskisi gibi bir çıkmaza girip sustu-
ğunu görünce gülümsemekten kendimi alamadım. Bu 
gülümsemem biraz da alaylı idi. Böyle yerinde, alaylı 
bir tebessümle profesöre yaranmak isterken iş, hiç de 
umduğum gibi çıkmadı. Profesör bozuk bir Rusça ile: 
gülümsemenize bakılırsa her halde siz daha iyi biliyor-
sunuz, bakalım şimdi görürüz, sualine siz cevap ve-
rin. Profesörün İkonini himaye ettiğini hattâ İkonin’in 
onun evinde oturduğunu sonradan öğrendim. İkonin’e 
sorulan sentaks sualine derhal cevap verdim ama pro-
fesör yüzünü ekşitti. Başını çevirdi yüzüme bakmadan:

— Güzel, sizin sıranız gelince neler bildiğinizi anla-
rız, dedi ve İkonin’e sorduğu suale kendisi cevap ver-
meğe başladı, en nihayet İkonin’e:

— Gidebilirsiniz, dedi. Not defterine dört numara 
attığını gördüm. Kendi kendime: “Demek ki söyledik-
leri kadar sert değilmiş” dedim: İkonin gittikten sonra 
profesör bana beş saat kadar gelen tam beş dakika için 
kitapları, sual kâğıtlarını yerleştirdi, sümkürdü, kol-
tukları düzeltip üstüne yayıldı, benden başka salonun 
her tarafına baktı. Bütün bu yapmacık hareketleri kâfi 
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görmiyerek ve ben yokmuşum gibi bir kitap açarak 
okuyormuş gibi yaptı. Ona biraz daha yaklaşıp öksür-
düm.

— Ha, evet; daha siz vardınız değil mi? Bana bir ki-
tap uzatarak: bir şey tercüme edin bakalım, dedi. Ha-
yır bundan tercüme edin daha iyi diyerek Horatius’un 
bir eserini aldı, onu açıp öyle bir yerini buldu ki, hiç 
kimsenin, hiçbir vakit oralarını tercüme edemiyeceğini 
zannediyorum.

— Bunları ben hazırlıyamadım, diye cevap verdim.
— Ha, demek, ezberlediğiniz şeylerden cevap ver-

mek istiyorsunuz? Çok güzel. Yok, yok, bana bunu ter-
cüme edin, dedi.

Büyük bir zorlukla mâna çıkarmak için uğraştım. 
Ama profesör benim soran bakışlarımı görerek başını 
sallıyor, derin derin nefes alıyor, “hayır” diyordu. En 
nihayet kitabı, sinirli sinirli öyle hızla kapattı ki, par-
makları yaprakların arasında kaldı. Hızla parmağını 
çekti, gramerden bir sual sorarak koltuğunun arkalı-
ğına dayandı ve korkunç bir sükûta daldı. Cevap ver-
meye başladım, ama yüzünün ifadesi dilimi tutuyor, 
söylediğim şeylere güvenemiyordum. Birdenbire va-
ziyetini değiştirerek masaya dayandı, sol elinin zayıf 
parmağı üstünde serbest duran altın yüzüğü ile oyna-
mağa başladı, çirkin konuşması ile:

— Hayır, o değil, hiç de öyle değil, efendim, üni-
versiteye böyle hazırlanılmaz, sizler ancak bu lâcivert 
yakalı üniformayı takmak hevesindesiniz, şöyle böyle 
bilgi ile üniversiteye girmek istiyorsunuz. Ama böyle 
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şey olmaz, her dersi adamakıllı öğrenmeniz lâzımdır, 
tarzında bir sürü sözler söyledi.

O bozuk bir dille bu sözleri söylerken ben, şuursuz 
bir dikkatle onun, önüne eğdiği gözlerine bakıyordum. 
Önce üçüncü olamamanın hayal kırıklığı, sonra da im-
tihanlarda büsbütün kazanamamak korkusu, en niha-
yet edilen hakaret, haksızlık, onurumun kırılmasından 
doğan isyan duyguları bunlara katıldı.

Bundan başka o zamanki anlayışıma göre, profesö-
rün comme il faut olmaması bunu kısa, sert, yuvarlak 
tırnaklarından anladım - bende nefret, uyandırdığı gibi 
bu isyan duygularını daha çok kuvvetlendirerek, ze-
hirini artırıyordu. Bana baktığı zaman titriyen dudak-
larımı, yaşarmış gözlerimi görünce, heyecanımı notu 
arttırmak için bir yalvarış zannederek, bana acıyormuş 
gibi bir tavır takındı, (o sırada ona yaklaşan başka bir 
profesörün yanında):

— Peki, size, hakkınız olmadığı halde geçebilecek 
bir not veriyorum, (bu, iki demekti), bunu sizin genç-
liğinizi düşünüp ileride üniversitede bu kadar havai 
olmıyacağını ümidederek veriyorum, dedi. 

Lâtince profesörü ile aynı fikirde imiş gibi gözlerin-
de “görüyor musunuz delikanlı...” diyen bir ifade ile 
yüzüme bakan yabancı bir profesörün yanında söyle-
nen bu sonuncu cümle beni tamamiyle şaşırtmıştı, öyle 
bir an geldi ki, gözlerimi duman bürüdü, korkunç pro-
fesör masası ile birlikte uzaklaştı ve aklımda müthiş bir 
fikir doğdu: “eğer şimdi ben bir şey... ne olur acaba?” 
Ama nedense bunları yapamadım, aksine şuursuzca 
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iki profesöre de eğilerek selâm verdim, İkonin’in yap-
tığı gibi hafif hafif gülümsiyerek masadan uzaklaştım.

Bu haksızlık o zamanlar üzerimde öyle büyük bir 
tesir yaptı ki hareketlerimde serbest olmuş olsaydım 
artık imtihanlara devamdan vazgeçerdim. Birinci ol-
mak arzusunu tamamiyle kaybettiğim gibi artık üçün-
cü olmağı da ümidedemezdim. Geri kalan imtihanla-
rımı heyecansız, gayretsiz geçirdim. Notlarımın orta-
laması gene de dört buçuk tutuyordu. Ama bu durum 
artık beni hiç ilgilendirmiyordu. Kendi kendime birin-
ci olmak hevesinin, gayretinin aptalca bir hareket, hat-
tâ mauvais genre olduğunu ispat ettim. İnsan, Volodya 
gibi imtihanları ne çok iyi, ne de çok fena geçirmelidir. 
Bu noktada arkadaşımla ilk olarak aramızda fikir ayrı-
lığı olmasına rağmen ileride üniversitede de bu kana-
atte kalmaya karar verdim.

Artık, üniformayı, üç köşeli kasketi, kendi arabamı, 
kendi odamı ve en çok hürriyetimden başka bir şey dü-
şünmüyordum.
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XIII
Büyükler sırasına girdim

Ama bu düşüncelerimin de kendine göre bir güzel-
liği vardı. 

Mayısın sekizinde, son imtihanım olan din dersi 
imtihanından dönünce, evde evvelce de parlak siyah 
yünlü kumaştan yapılmakta olan üniformamı ve ceke-
ti teyelli olarak getirip tebeşirle işaretler yapmış olan 
terzi Razanov’un tanıdığım kalfasını buldum. Şimdi 
o, altın düğmeleri kâğıda sarılı, tamamiyle hazır olan 
elbisemi getirmişti.

Elbisemi giydim ve çok beğendim. Ceketimin ar-
kasında pot olduğunu söyliyen St. Jérôme’un sözüne 
bakmıyarak birden yüzümde beliren memnun gülüm-
semeyle aşağıya indim. Koridor ve antreden merakla 
üzerime çevrilen bakışları görmemezlikten gelerek, 
Volodya’nın odasına geçtim. Başkalfamız Gavrilo sa-
londa bana yetişti, üniversiteye girişimi tebrik ederek 
babamın emriyle bana dört beyaz banknot uzattı ve bu 
günden sonra doru renkli atımız Krasafçık’ın çektiği 
hafif arabamızla arabacı Kuzma’nın tamamiyle benim 
emrimde olduğunu da ilâve etti. Böyle beklenmedik 
bir saadete kavuşmanın sevincini bir türlü Gavrilo’dan 
saklıyamadım, biraz şaşırdım, nefesim tıkanarak aklı-
ma ilk geleni söyledim, galiba “Krasafçık çok iyi koşan 
bir hayvandır.” dedim. Antre ve koridorun kapıların-
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dan uzanan başları görünce artık kendimi tutama-
dım, var kuvvetimle, üstümde parlak, altın düğmeli 
ceketimle salondan koşmağa başladım. Volodya’nın 
odasına girerken arkamdan, beni tebrike gelen ve üni-
versiteye girişim şerefine bir yere gidip yemek yemeyi, 
şampanya içmeyi teklif etmek üzere gelen Dubkov ve 
Nehludov’un seslerini duydum. Dimitriy, şampanya 
sevmediği halde, bugün benimle senli benli konuşma 
âdetine başlamak için bizimle beraber geleceğini söy-
ledi. Dubkov, benim nedense bir albaya benzediğimi 
söyledi; Volodya beni tebrik etmedi, sadece öbürgün 
artık köye gidebileceğimizi haber verdi. Sanki, benim 
üniversiteye girişime sevinmekle beraber, kendile-
ri gibi büyükler sırasına girmem hoşuna gitmiyordu. 
Yanımıza gelen St. Jérôme da gayet süslü bir ifadeyle, 
artık vazifesinin bittiğini, vazifesini iyi yapıp yapmadı-
ğını bilmediğini, ama elinden geldiği kadar çalıştığını 
söyliyerek, yarın kontun evine taşınacağını ilâve etti. 
Bana söylenen her söze karşılık elimde olmadan yü-
zümde tatlı, mesut, biraz da manasızca memnunluk ifa-
de eden bir gülümseme belirdiğini, hattâ bu gülümse-
menin karşimdakilere geçtiğini hissediyordum. 

İşte artık mürebbiyem yok, kendime mahsus ara-
bam var, üniversiteliler arasında benim adım yazılı; 
belimde bir kılıç taşıyorum, polisler arasıra bana selâm 
bile verecekler... artık büyüdüm? Galiba mesudum da.

Yemeği saat beşe doğru Yar’da yemeğe karar ver-
dik; Volodyo, Dubkov’a gitmişti, Dimitriy de yemek-
ten önce bir işi olduğunu söyliyerek âdeti üzere kay-
bolduğu için istediğim gibi geçirebileceğim iki saat boş 
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vaktim vardı. Uzun uzadıya, odaları dolaştım. Ceke-
timi kâh yukarıya kadar düğmeliyerek, kâh büsbütün 
açık, yahut da yalnız üst düğmesi ilikli olarak bütün 
aynalarda kendimi seyrettim. Hepsi bana çok güzel gö-
rünüyordu. Bundan sonra, büyük sevincimi kimseye 
göstermekten çekiniyorsam da bir türlü kendimi tu-
tamıyordum. Ahır ve arabanın bulunduğu yere kadar 
giderek Krasavçık’ı Kuzma’yı ve arabayı gözden geçir-
dim. Daha sonra yine eve döndüm. Cebimdeki paraları 
saymağa, aynalara bakmağa ve eskisi gibi mesut gü-
lümsiyerek yeni baştan odaları dolaşmağa başladım. 
Ama daha bir saat geçmeden içime bir sıkıntı çöktü. 
Bu parlak vaziyetimi kimsenin görmediğini düşünerek 
üzülmeğe başladım. Hareket etmek, bir şeyler yapmak 
isteğini duydum. Bunun üzerine Kuznetskiy köprüsü 
civarına gidip bir şeyler almanın en uygun hareket ol-
duğunu düşünerek arabayı hazırlamalarını emrettim.

Geçen yıl Volodya’nın üniversiteye girdiği zaman 
Victor Adam’ın atlarının taş basma resimleriyle, tütün 
ve pipolar satın aldığını hatırlıyarak benim de aynı 
şeyleri yapmam gerektiğini düşündüm. 

Üzerinde güneşin ışıkları parıldıyan kasketimin ar-
ması, düğmelerim ve kılıcım ile etraftan üzerime çev-
rilen bakışlar altında Kuznetskiy köprüsüne geldim. 
Datsiaro’nun tablolarının satıldığı mağazanın önünde 
durdum. Etrafa bakınarak içeri girdim. Beni Volod-
ya’yı taklidetmiş sanmamaları için Adam’ın at resim-
lerini almak istemedim. Bununla beraber, mağazanın 
tezgâhtarına eziyet etmekten sıkıldığım için seçmemde 
acele ederek vitrinde duran guaş’la yapılmış bir kadın 
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başı resmini yirmi ruble vererek satın aldım. Ama ma-
ğazanın tertemiz giyinmiş iki adamını yirmi rublelik 
ufak tefek bir alışverişle oyalamaktan utandım. Aynı 
zamanda beni alaylı bakışlarla süzüyorlar gibi geldi. 
Kim olduğumu onlara göstermek için camın altında 
duran gümüş bir şeye dikkatle baktım. Bunun on se-
kiz ruble değerinde bir kalemlik olduğunu anlayınca 
sarmalarını rica ettim, parasını verdim, iyi tütün ve 
çubukları bitişik tütün mağazasında bulabileceğimi 
öğrendikten sonra ikisini de nezaketle selâmladım ve 
koltuğumda tablo ile sokağa çıktım. Lâvhasında sigara 
içen bir zenci resmi bulunan yandaki mağazaya gir-
dim. Yine de hiç kimseye benzememek isteği ile Jukov 
değil de Sultan tütününden; bir İstanbul piposu ile, bir 
ıhlamur, bir de gül ağacından iki çubuk aldım. Mağa-
zadan çıkıp arabaya doğru ilerlerken veya kaldırımda 
sivil elbisesini giymiş, başını önüne eğip acele acele 
yürüyen Semiyanov’u gördüm. Beni tanımadığı için 
kızmıştım. Oldukça yüksek sesle: “Arabacı, gel!” diye 
çağırdım. Arabaya kuruldum, ve araba ile Semiyanov’a 
yetişerek.

— Günaydın, dedim. O, yürümeye devam, ederek:
— Saygılarımı sunarım, diye cevap verdi.
Ben sordum:
— Ne için formanızı giymediniz?
Semiyanov durdu, beyaz dişleri ile sırıttı, arabama, 

üniformama tamamiyle kayıtsız kaldığını göstermek 
için güya güneşten kamaşıyormuş gibi gözlerini süze-
rek bana baktı ve yoluna devam etti...

Kuznetskiy köprüsünden sonra Tverskoy’daki pas-
tacıya uğradım. Pastahanede beni çöreklerden ziyade 
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gazetelerin ilgilendirdiğini göstermek istedimse de, 
sonra dayanamadım, pastaları birer birer atıştırmaya 
başladım. Okuduğu gazete arkasında bana merakla 
bakan beyden utandığım halde, çeşitli pastalardan se-
kiz tanesini çabucak yedim.

Eve dönünce midemde bir yanma hissettimse de 
aldırış etmedim, satın aldığım şeyleri gözden geçirme-
ğe başladım. Bunlar arasında resmi hiç beğenmedim, 
Volodya gibi çerçeveleyip odama asmak şöyle dursun, 
kimsenin bulmaması için dikkatle konsolun arkasına 
sakladım. Kalemliği gözüm tutmadı. Ama, değerli, gü-
müşten, aynı zamanda bir üniversiteli için lüzumlu ol-
duğunu düşünerek kendimi avuttum, masanın üstüne 
koydum. Tütün içme aletlerini de denemek için hemen 
işe başladım.

Tütün paketini açtım. Pipoyu alarak içini, kırmızıya 
çalan sarı renkte ince kıyılmış Sultan tütüniyle özene 
bezene doldurdum. Yanan çakmağın fitilini tuttum. 
Orta ve işaret parmaklarımın arasına yerleştirerek (bu 
en çok hoşuma giden parmak vaziyeti idi.) dumanı içi-
me çekmeye başladım.

Tütünün kokusu çok hoşuma gitmekle beraber, ağ-
zımda bir acılık duyuyor ve nefesim tıkanıyordu. Buna 
rağmen ben yine kendimi zorlıyarak uzun zaman du-
manı içime çekip halkalar çıkarmağa çalışıyordum. 
Çok geçmeden oda mavimtırak duman bulutlariyle 
doldu. Tütün hoplamaya pipo da hırıltılar çıkarmağa 
başladı. Ağzım zehir gibi oldu ve başım hafifçe dön-
meğe başladı. Artık pipoyu bırakmak istiyordum. Ama 
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bir kere de kendimi pipo ile aynada göreyim, dedim. 
Ayağa kalkınca sallandığımı hayretle gördüm; oda dö-
nüyordu. Yanına zorla varabildiğim aynaya bakınca, 
yüzümün kireç gibi bembeyaz olduğunu gördüm. Ken-
dimi divana atar atmaz öyle bir halsizlik ve bulantı his-
settim ki, çubuğun beni öldüreceğini ve artık ölüm de-
recesine geldiğimi sandım. Adamakıllı korktum. Hattâ 
evdekilere seslenerek, doktor çağırmayı tasarladım.

Ama, bu korku çok sürmedi. Neden ileri geldiği-
ni de çabuk anladım. Müthiş bir baş ağrısı ile, halsiz, 
uzun zaman divanda yattım. Bu arada tütün paketin-
deki Bostancıoğlu etiketine, bir de yerde yatan pipo ile 
tütün artıklarına ve pasta kırıntılarına bakarak, hayal 
kırıklığına uğramış bir insan bezginliği ile kendi kendi-
me: “Başkaları gibi tütün içmediğime bakılırsa henüz 
tamamiyle büyümemişim ve başkaları gibi orta ve işa-
ret parmaklarım arasında pipoyu tutup içime çekerek, 
kumral bıyıklar altından duman salıvermek kısmet de-
ğil demek.” diye düşünüyordum.

Saat beşe doğru beni almaya gelen Dimitriy beni 
işte bu biçimsiz durumda bulmuştu. Ama gene de bir 
bardak su içtikten sonra kendime gelir gibi oldum ve 
artık onunla birlikte dışarı çıkmağa hazırdım.

Dimitriy, içtiğim tütünün etrafta kalan izlerine 
bakarak:

— Tütün içmeye ne lüzum var? Bu gibi şeyler lü-
zumsuz olmakla beraber boşuna para harcamaktan 
başka bir şey değil. Bakın ben kendime tütün içmeme-
ğe söz verdim. Haydi biraz çabuk olun, daha Dubkov’a 
uğramamız lâzım.
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XIV
Volodya ile Dubkov nasıl vakit geçiriyorlardı?

Dimitriy, odaya girer girmez yüzünden, yürüyü-
şünden, sinirli olduğu sıralarda yaptığı göz kırpma ve 
boyun bağını düzeltir gibi baş hareketinden onun ken-
dinden memnun olmadığı vakit, takındığı ve kendisi-
ne karşı beslediğim hislerin üzerinde daima soğuk bir 
tesir yapan, aksi ve inatçı halinde olduğunu anladım. 
Son zamanlarda arkadaşımın ahlâkını gözden geçire-
rek onu tenkid etmeğe başladım. Ama bu hal aramız-
daki dostlukta bir değişiklik yapmadı. Arkadaşlığımız 
henüz o kadar yeni ve kuvvetli idi ki, Dimitriy’e nasıl 
baksam üstünlüğünü apaçık görüyordum. İçinde iki 
insan yaşıyordu, ikisi de benim için fevkalâde idi, bi-
rincisi çok sevdiğim, iyi kalbli, “nezaketli, uysal, neşeli 
ve bütün bu meziyetlerini bilen bir insandı; böyle bir 
ruh hali içinde bulunduğu zaman bütün görünüşü, 
sesi, hareketleri sanki: “ben uysalım, ben iyi kalbliyim 
bu huylarından haz duyuyorum ve siz de bunu takdir 
edersiniz,” der gibi idi. Ancak henüz tanımağa başla-
dığım ve büyüklüğü önünde eğildiğim ikinci insan da 
kendisine, başkalarına karşı gayet titiz, soğukkanlı, gu-
rurlu din meselelerinde pek titiz) ahlâk meselelerinde 
ise gayet ciddî idi. Şu dakikada karşımdaki bu ikinci 
Dimitriy idi.
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Arabaya oturduğumuz sırada, münasebetimizin te-
meli olan birbirimizden bir şey saklamamak prensibi 
ile benim bu mesut günümde hiç hoşlanmadığım bu 
asık yüzle durmasından çok üzüldüğümü ve canımı 
sıktığını söyledim:

— Bir şeye mi sinirlendiniz? Niçin bana söylemi-
yorsunuz diye sordum.

Sinirli baş hareketi ile başını yana eğerek göz kırptı, 
telâşsızca: 

— Nikolinka madem ki her şeyi olduğu gibi söyle-
meğe söz verdim, sizden bir şey saklamamdan şüphe-
lenmenize sebep yoktur. İnsan her zaman bir olmaz ki. 
Evet, şu dakikada sinirliyim. Ama sebebini kendim de 
bilmiyorum.

Ben içimden “ne görülmemiş derecede açık ve dü-
rüst bir ahlâkı var!” diye düşünerek artık onu kendi 
haline bıraktım.

Hiç konuşmadan Dubkov’un evine vardık. Dub-
kov’un evi çok güzeldi, belki de bana öyle gelmiştir. 
Her tarafta halılar, tablolar, perdeler, alaca duvar kâ-
ğıtları, portreler, rahat ve salıncaklı koltuklar duruyor, 
duvarlarda silâhlar, tabancalar, torbalar ve mukavva-
dan yapılmış birkaç hayvan başı asılı bulunuyordu. 
Dubkov’un bu çalışma odasını gördükten sonra Vo-
lodya’nın oda döşemede kimi taklidettiğini anladım. 
İkisini iskambil oynarken bulduk. İlk defa gördüğüm 
bir zat (takındığı sıkılgan, çekingen halinden onun 
mühim bir kimse olmadığı anlaşılıyordu) masanın ba-
şına oturmuş, oyunu büyük bir dikkatle seyrediyordu. 
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Dubkov’un sırtında ipekli bir robdöşambr ve ayağında 
yumuşak terlikler vardı. Volodya karşısındaki divanda 
ceketsiz oturuyor, kızarmış yüzünden ve bizim girme-
mizle bir saniye iskambillerden başını kaldırıp üstü-
müze çevirdiği serî ve memnun olmıyan bakışlarından 
oyunla pek ilgilendiği anlaşılıyordu. Beni görünce 
daha fazla kızardı. Dubkov’a:

— Haydi, kâğıtları sen vereceksin, dedi.
Belli idi ki iskambil oynadığını görmemiz, onun hiç 

hoşuna gitmemişti. Ama, durumunda hiç şaşkınlık gö-
rünmüyor ve sanki: “oynuyorum işte, sen de çok genç 
olduğun için hayret ediyorsun. Bu, fena bir şey olma-
dığı gibi bizim yaşımızda pekâlâ olur.”

Bunu derhal anladım.
Dubkov kâğıtları vermedi, kalktı, ellerimizi sıktı. 

Yer gösterdi. Pipoları uzattı, ama biz almadık:
— İşte şerefine eğleneceğimiz diplomat. Vallahi tıp-

kı bir yarbay.
Yüzümde kendiliğinden yayılan mânâsız bir gü-

lümsemeyi sezerek:
— Hm, dedim.
Dubkov’u büyüklerin gözünde, çok dürüst bir genç 

olan, güzel dans eden ve iyi Fransızca konuşan, bu-
nunla beraber içinden genç yaşını hor gördüğü halde 
bu hislerini saklamağa çalışan birisini, ben, on altı ya-
şında bir çocuk, yirmi yedi yaşındaki bir emir subayını 
sayabileceği kadar sayardım.

Ona karşı beslediğim bütün saygıya rağmen tanış-
tığımız günden beri, nedense, gözlerine bakmak bana 
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bir sıkıntı, bir rahatsızlık veriyordu. Daha sonraları üç 
çeşit insanın gözlerine bakmadığımın farkına vardım. 
Onlar, ya benden çok daha fena, ya çok daha iyi veya 
aramızda bilip de söylemekten çekindiğimiz şeyleri 
olan insanlardır. Dubkov benden çok daha iyi veya çok 
daha fena olabilirdi. Ama, bu işte asıl doğru olan ve 
onda fark edip de asla yüzüne vurmağa cesaret edeme-
diğim şey, kendisinin de inkâr ettiği, sık sık söylediği 
yalanlardı.

Volodya, babam gibi omuzunu silkerek ve kâğıtları 
karıştırarak:

— Gel. Bir papaz daha oynıyalım, dedi.
Dubkov:
— Amma da yapıştı. Oyunu sonra bitiririz, neyse 

haydi bir oyun daha oynayabiliriz.
Onlar oynarken ben ellerine dikkat ettim. Volod-

ya’nın elleri iri, ve güzeldi; kâğıtları tuttuğu vakit baş-
parmağın ayrıltısı, öbür parmaklarının bükülüşü o 
kadar babamınkilere benziyordu ki, bana bir an için 
Volodya’nın bu hareketi büyüklere benzemek isteğiy-
le yapıyor gibi geldi. Yüzüne bakınca onun oyundan 
başka bir şey düşünmediği derhal anlaşılıyordu. Dub-
kov’un aksine el işlerine meyli olan insanlarda olduğu 
gibi küçük, içlerine doğru kıvrık parmaklı, etli ve bece-
rikli elleri vardı.

Herhalde Volodya oyunda kaybetmiş olacaktı ki, 
kâğıtlarına bakan yabancı zat, Vladimir Petroviç’in hiç 
şansı olmadığını söyledi. Dubkov’da portföyünden çı-
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kardığı bir kâğıda bir şeyler yazdı ve Volodya’ya gös-
tererek: “öyle mi?” dedi.

Volodya kayıtsız bir tavır takınarak yazıya bir göz 
attı.

— Öyle. Şimdi artık gidelim, dedi. 
Volodya Dubkov’u, Dimitriy de beni arabasına aldı. 

Ben Dimitriy’e:
— Ne oynuyorlardı? diye sordum.
— Piket, dedi, saçma bir oyun. Zaten bence bütün 

oyunlar saçmadır.
— Büyük mü oynuyorlar?
— Hayır büyük değil ama, ne de olsa güzel bir şey 

değil.
— Siz oynamıyor musunuz?
— Hayır, oynamamaya söz verdim. Amma Dubkov 

birisini yenmezse rahat etmez.
— Ona yakışacak bir hareket değil. Her halde Vo-

lodya onun kadar oynıyamıyor, dedim.
— Muhakkak ki, iyi bir şey değil, ama bunda bir 

fenalık da yok. Dubkov oyunu seviyor ve çok iyi oynu-
yor, ama gene de çok iyi bir adamdır.

— Aklımdan zaten kötü bir şey geçmedi, dedim.
— Onun hakkında da fena bir şey düşünülmez. 

Çünkü o çok iyi bir insandır. Onu çok seviyorum ve 
bütün zaıflarına rağmen yine seveceğim.

Dimitriy, Dubkov’u bu kadar hararetle müdafaa et-
tiği için bana onu hiç sevmiyor ve saymıyor gibi geldi. 
Bunu daha ziyade inadından ve eski fikrinden caymış 
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görünmemek için söylediği muhakkaktır. O, arkadaş-
larını bütün hayat boyunca seven, ama onları daima 
sevimli buldukları için değil, yanılarak sevdikten son-
ra artık sevmemeyi bir namussuzluk diye kabul eden 
insanlardandı.
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XV
Beni  tebrik ediyorlar

Dubkov’la Volodya, Yar’daki adamların hepsini 
tanıyorlardı. Kapıcısından tutun da sahibine kadar 
herkes onlara saygı gösteriyordu. Bize derhal hususi 
bir oda açtılar, Dubkov’un fransızca yazılı bir listeden 
seçip ısmarladığı acayip bir yemek getirdiler. Elden 
geldiği kadar aldırışsızca bakmak istedim, buzdan 
yeni çıkmış şampanya şişesi hazır duruyordu. Yemek 
çok hoş ve neşeli geçti. Dubkov’un âdet edindiği üzere 
olmuş gibi anlattığı, meselâ büyükannesinin kendisine 
hücum eden üç haydudu tabanca ile öldürülmesi ka-
bîlinden -Bunu dinlerken kızardım ve başımı çevirerek 
yere baktım- çok tuhaf hikâyelerine, ben bir şey konuş-
maya başladığım zaman her defasında Volodya’nın 
korku geçirmesine (Bu hareketi tamamiyle fuzuli idi. 
Çünkü ben hatırladığıma göre böyle yüz kızartıcı bir 
şeyler söylememiştim.) rağmen yemek çok hoş, çok 
neşeli geçti. Şampanyayı getirdikleri zaman hepsi beni 
tebrik ettiler, ben Dubkov ve Dimitriy ile kadeh tut-
tuğumuz kollarımızı birbirine geçirerek onlarla “sen” 
diye konuşmağa başlamamın şerefine içtik, öpüştük. 
İçilen şampanyanın kimden olduğunu bilmediğim 
için (sonradan anlattıklarına göre ortadan imiş) arka-
daşlarıma cebimde boyuna yokladığım kendi paramla 
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ikram etmek istedim, bu maksatla cebimden usulcacık 
on rublelik kâğıdı çıkardım. Garsonu çağırdım, parayı 
verdim, yavaşça ama herkes susarak bana baktığı için 
duyulan bir fısıltıyla, lütfen bir yarım şişe daha şam-
panya getirmesini rica ettim. Volodya kızardı, omuzu 
oynamağa başladı, o kadar büyük bir korku ile bana 
ve hepimize baktı ki, bir hata işlediğimi anladım. Ama 
yarım şişe geldi ve büyük bir zevkle onu içtik. Çok ne-
şeli görünmekte devam ediyorduk. Dubkov durmadan 
yalanları sıralıyordu, Volodya da ondan hiç bekleme-
diğim çok güzel, çok neşeli şeyler anlatıyordu, ve hepi-
miz çok gülüyorduk. 

Onların, yani Volodya ile Dubkov’un uydurdukları 
gülünç şeyler, birisinin: “Avrupa’da bulundunuz mu?” 
sualine ötekinin “Hayır bulunmadım ama kardeşim 
keman çalar” diye cevap vermesinden ibaret olan ve 
herkesçe bilinen bir fıkraya, kendiliklerinden bazı ilâ-
veler yaparak anlatmalarından başka bir şey değildi. 
Bu şekilde devam eden mânâsız gülünç konuşmalar o 
dereceye geldi ki, fıkrayı “Kardeşim de hiç bir zaman 
keman çalmazdı” şeklinde anlatmaya başladılar. Bir-
birlerine sordukları sualleri böyle saçma şeylerle ce-
vaplandırıyor, arada hiç sual sorulmadan, hiç alâkası 
olmıyan iki şeyi birbirine bağlamağa çalışıyor ve bu 
mânasızlıkları o kadar ciddî bir yüzle anlatıyorlardı ki, 
çok gülünç oluyordu. İşin aslını anlamağa başlamış-
tım, ben de gülünç bir şey anlatmak istedim. Ama anla-
tırken bana o kadar çekingen bakıyorlar veya kendile-
rini bakmamak için o kadar zorluyorlardı ki, istediğim 
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gibi anlatamadım. Bir aralık Dubkov: “Ey diplomat, bir 
çıkmaza girdin galiba?” dedi. Ama bu alay, büyükle-
rin arasında bulunmaktan duyduğum zevk ve içtiğim 
şampanyanın tesiriyle, beni pek az incitmişti.

Aramızda yalnız Dimitriy, bizim kadar içmesine 
rağmen kendisine has bir ciddîyetle durumunu mu-
hafaza ediyor ve bu haliyle daha fazla neşelenmemize 
mâni oluyordu.

Dubkov:
— Beni dinleyin çocuklar, yemekten sonra artık 

diplomatı elimize almalıyız. Teyzeye gidelim mi dersi-
niz? Orada nasıl olsa diplomata istediğimizi yaptırırız, 
Volodya da:

— Nehludov gitmez ki, dedi.
Dubkov Nehludov’a dönerek:
— Bu ne ağırbaşlılık. Sen çekilmez bir softadan baş-

ka bir şey değilsin, dedi, haydi bizimle beraber gel, tey-
zenin ne iyi bir kadın olduğunu göreceksin, diye ilâve 
etti.

Dimitriy birdenbire kızararak:
— Kendim gitmediğim gibi onu da bırakmıyaca-

ğım, dedi.
— Kimi, diplomatı mı? Diplomat, gitmek istiyorsun 

değil mi? Bakın teyze lâfını duyar duymaz gözleri nasıl 
parladı.

Yerinden kalkıp odada dolaşmağa başlıyan Dimit-
riy, yüzüme bakmadan:

— Bırakmamak sözü doğru değil. Ben gitmesini 
tavsiye etmem, gitmesini istemiyorum. Şimdi o artık 
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çocuk değil, isterse yalnız başına sizsiz de gidebilir 
dedi. Ayıp değil mi Dubkov, kendin fena bir şey ya-
pıyorsun, başkalarını da aynı şeyi yapmaya teşvik edi-
yorsun, diye ilâve etti.

Dubkov Volodya’ya göz kırparak: 
— Sizi teyzeye gidip birer fincan çay içmeğe davet 

etmekte ne fenalık olabilir? Gitmek hoşuna gitmiyor-
sa, ne yapalım biz Volodya ile gideriz. Volodya geliyor 
musun?

Volodya razı oldu:
— Peki, peki, gidelim. Oradan bize gider, pikete de-

vam ederiz, dedi.
Dimitriy bana yaklaştı.
— Nasıl, onlarla gitmek istiyor musun? diye sordu.
Ben oturduğum divanda ona oturması için yer aç-

mak niyetiyle yana çekildim. O, yanıma oturduktan 
sonra:

— Hayır, zaten gitmek istemiyordum, sen de tavsi-
ye etmedikten sonra, imkânı yok gitmem, dedim. Ama 
biraz sonra: 

— Hayır onlarla beraber gitmek istemediğimi söy-
lemekle yalan söylemiş oluyorum; ama gitmediğime 
memnunum, diye ilâve ettim.

Dimitriy:
— Çok iyi, kendi kafanla hareket et, kimseye uyma, 

en doğrusu da budur, diye cevap verdi.
Bu küçük tartışma, neşemizi azaltmak şöyle dur-

sun, artırdı. Birdenbire Dimitriy benim o çok sevdiğim, 
uysal halini aldı. Sonraları bir çok kereler gördüm, iyi 
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bir hareket yaptığı düşüncesi ona daima böyle tesir edi-
yordu. Şimdi de beni yakışıksız bir hareketten alıkoy-
duğu için kendisi de çok memnun, çok neşeliydi. Daha 
bir şişe şampanya getirtti. (Halbuki bu onun prensi-
bine uymıyan bir hareketti.) Odamıza tanımadığımız 
birisini getirerek ona içirdi, Gaudeamus igitur şarkısını 
söylemeye başlıyarak bizim de kendisiyle birlikte söy-
lememizi rica etti. Sonra Sokolniki’lere kadar araba ile 
gezinti yapmamızı teklif etti. Dubkov bu gezintiyi fazla 
romantik buluyordu. Dimitriy gülerek:

— Gelin, bugün adamakıllı eğlenelim, onun üniver-
siteye girişi şerefine ömrümde ilk defa sarhoş olaca-
ğım. Artık karar verildi.

Bu neşe, Dimitriy’i çok değiştirmişti. O çocukların-
dan memnun, neşeli haliyle onları eğlendirmek, aynı 
zamanda bir eğlencenin gayet dürüst, ahlâk kuralları-
na uygun bir şekilde yapılabileceğini ispat etmek isti-
yen iyi kalbli bir baba veya bir mürebbiye benziyordu. 
Bununla beraber, galiba, Dimitriy’in bu beklenmiyen 
neşesi bize de geçmiş, hepimize yarımşar şişe şampan-
ya düşmesi de, bu hali artırmıştı.

Bu hoş hava içinde Dubkov’un bana verdiği siga-
rayı içmek için büyük odaya çıkmak üzere yerimden 
kalktım.

Ama başımın biraz döndüğünü, ancak hareketleri-
me fazla dikkat etmekle ayaklarımın yürüyebildiğini, 
ellerimin tabiî halini aldığını farkettim. Dikkat etmez-
sem ayaklarım birbirine dolaşıyor ve ellerim de acayip 
hareketler yapıyordu. Bu uzuvlarım üzerine bütün 
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dikkatimi topladım ve ellerime, kalkıp elbisemin düğ-
melerini iliklemelerini, saçlarımı düzeltmelerini (bunu 
yaparken dirseklerim çok fazla yukarıya kalkmıştı), 
ayaklarıma da, kapıya doğru gitmelerini emrettim. 
Ayaklarım emrimi yerine getirdiler ama, adımlarım ya 
çok sert ya çok yavaş yürüyor, hele sol ayağım boyu-
na parmak ucuna basıyordu. Bana birisinin: “Nereye 
gidiyorsun? Şimdi mum getirirler” diye bağırdığını 
duydum. Bu sesin Volodya’nın sesi olduğunu anlıya-
bilmek hissi, bana zevk verdi, ama ona karşılık verme-
dim, yalnız hafifçe gülümsedim, yoluma devam ettim.
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XVI
Kavga

Büyük odada küçük masanın başında orta boylu, 
tıknaz, kızıl bıyıklı bir sivil oturmuş, bir şey yiyordu. 
Onun yanında uzun boylu, bıyıksız esmer biri vardı. 
Fransızca konuşuyorlardı. Bakışlarının beni şaşırtma-
sına rağmen, gene de sigaramı onların önlerinde duran 
mumdan yakmağa karar verdim. Onların bakışlariyle 
karşılaşmamak için etrafıma bakınarak masaya yaklaş-
tım ve sigaramı mumun alevine tuttum. Sigaram tutu-
şunca sabredemedim ve yemek yiyen adamın yüzüne 
baktım. Onun kurşuni gözleri dikkatle ve düşmanca 
bana dikilmişti. Tam dönmek istediğim sırada, kızıl bı-
yıkları kımıldadı ve Fransızca olarak:

— Sayın bayım, yemek yerken yanımda sigara içil-
mesini hiç sevmem, dedi.

Ben anlaşılmaz birkaç kelime mırıldandım.
Bıyıklısı bıyıksız efendiye, bana haddini bildirirken 

seyretmesini anlatır gibi baktı, bana dönerek çok sert 
bir sesle:

— Evet efendim sevmem, hattâ burnumun dibine 
sokulup sigara içecek kadar terbiyesiz olanlardan da 
hiç hoşlanmam, diye ilâve etti.

O dakikada bana çıkıştığını anladım. İlk önce ken-
dimi kabahatli saydığım için:
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— Bundan rahatsız olacağınızı hiç düşünmemiştim, 
dedim.

— Ya, öyle mi? Kendinizin de bir terbiyesiz olduğu-
nuzu düşünmüyordunuz öyle mi? Ben ise öyle zanne-
diyorum diye bağırdı.

Bana hakaret ettiğini anlıyarak kızdım:
— Bana ne hakla bağırıyorsunuz?
—Kimsenin bana saygısızca davranmasına aslâ 

müsaade etmem ve daima sizin gibi delikanlılara ders 
vermekte devam edeceğim. Adınız nedir? Nerede otu-
ruyorsunuz? dedi.

Çok kızmıştım. Dudaklarım titriyor, nefesim kesi-
liyordu. Kabahatim fazla şampanya içmemdi. Adama 
fena hiçbir şey söylemedim. Tam tersine dudaklarım 
en itaatli bir tarzda adımı, adresimi bildirdi.

Bütün bu konuşma fransızca cereyan ettiği için, 
adam fransızca olarak:

— Soyadım Kolpikov’dur. Bundan sonra daha na-
zik olmaya çalışın, dedi, daha görüşürüz, vous aurez de 
mes nuovelles diye ilâve etti.

Ben mümkün olduğu kadar sesime kesin bir eda 
vererek: “Çok memnun olurum” dedim ve bu arada 
sönmüş olan sigaramla odaya döndüm.

Bu hâdiseden ne ağabeyime, ne de arkadaşlarıma 
bahsettim. Zaten onlar da hareretli bir tartışmaya dal-
mışlardı. Bir köşeye çekildim, çok garip olan bu hâdi-
seyi düşünmeğe başladım. “Siz terbiyesizin birisiniz” 
(un mal élevé, monsieur) kelimeleri gitgide hiddetimi ar-
tırarak kulağımda çınlıyordu. Sarhoşluğum tamamiyle 
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geçmişti. Bu hâdisede nasıl hareket ettiğimi düşünün-
ce, birdenbire bir korkak gibi davrandığım fikri bana 
çok korkunç geldi. “Bana hakaret etmeğe ne hakkı var-
dı? Neden doğrudan doğruya rahatsız olduğunu söy-
lemedi? Demek ki kabahatli o idi. Neden” bana terbi-
yesiz dediği vakit, ona: “Efendi, terbiyesiz terbiyesizlik 
yapanlara derler” yahut niçin doğrudan doğruya ona: 
“Sus” diye bağırmadım. Bu çok iyi olacaktı. Niçin onu 
düelloya çağırmadım? Hayır, bunların hiçbirisini yap-
madım, bir alçak, bir korkak gibi hakarete katlandım.

Kulaklarımda durmadan tahrik edici “terbiyesizsi-
niz” kelimesi çınlıyordu. Kendi kendime: “Hayır, bu 
böyle bırakılamaz” diye düşündüm.

Adama gidip ona müthiş bir şey söylemek, hattâ lü-
zum görürsem, başına şamdanı indirmek düşüncesiy-
le ayağa kalktım. Sonuncu niyetimi büyük “bir zevkle 
gözümün önünde canlandırmakla beraber, büyük oda-
ya tekrar girerken, korku duymuyor değildim. Allah-
tan Kolpikov yoktu. Odada yalnız masayı toplıyan bir 
garson vardı. Bir an garsona olup biteni anlatmak, bu 
işte kabahatsiz olduğumu ispat etmek istedim, ama 
sonra vazgeçtim ve suratım asık üzüntü içinde, oda-
mıza döndüm.

Dubkov:
— Birdenbire diplomatımıza ne oldu? Herhalde 

Avrupa’nın mukadderatını düşünüyor olacak, dedi.
Ben hiddetle başımı çevirdim.
— Beni rahat bırak, dedim. Sonra odada gezinerek, 

neden bilmem, Dupkov’un hiç de iyi bir adam olmadı-
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ğını düşünmeğe başladım. Onun bu bitmez tükenmez 
şakaları ve beni diplomat diye çağırışı hiç de hoş bir 
şey değildi. Onun oyunda Volodya’dan para çekmek-
ten ve bilmem hangi teyzeye gidip gelmekten başka bir 
düşüncesi yoktu. Hoşa gidecek hiçbir tarafı da yok... 
Her zaman sözünde ya bir yalan, ya bir bayağılık var-
dır. Durmadan birisiyle alay etmek ister. Bence o, hem 
akılsızdır, hem de iyi bir adam değildir. İşte böyle dü-
şüncelere dalarak, Dupkov’a karşı neden bilmiyorum 
gitgide artan bir düşmanlık duygusiyle beş dakikamı 
geçirdim. Dupkov’a gelince o, bana hiç aldırış etmiyor-
du; bu da beni kızdırıyordu. Hattâ onunla konuşuyor 
diye Volodya ile Dimitriy’e kızmıştım.

Dupkov, bana alaylı ve düşmanca gibi gelen bir gü-
lümseme ile bakarak:

— Ne dersiniz arkadaşlar? Diplomatı ıslatalım mı? 
Galiba fenalaştı, vallahi fenalaştı, dedi.

Ben onunla senli benli konuştuğumuzu unutarak 
hırslı bir gülümsemeyle:

— Sizi de ıslatmalı, fenalaşan asıl sizsiniz, dedim.
Bu cevap herhalde Dupkov’u şaşırtmıştı, ama ka-

yıtsızca bana arkasını dönerek Volodya ve Dimitriy ile 
konuşmağa devam etti.

Onların konuşmalarına ne kadar katılmak istedi 
isem de ikiyüzlülük edemiyeceğimi anlıyarak yine kö-
şeme çekildim ve gidinceye kadar orada kaldım.

Hesabı görüp kaputlarımızı giyerken Dupkov Di-
mitriy’e döndü:
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— Bakalım Orestis ile Pilad2 nereye gidecekler? 
Herhalde aşktan bahsetmek için evlerine... Bu iş bize 
göre değil, biz sevimli teyzenin ziyaretine gideriz. Bu 
onların kabak tadı veren arkadaşlıklarından çok daha 
iyidir.

Birdenbire onun ta yanına yaklaştım, ellerimi sallı-
yarak bağırdım:

— Bizimle ne kadar böyle alaylı alaylı konuşuyor-
sunuz? Size yabancı olan bu duygularla nasıl eğlene-
bilirsiniz? Buna asla müsaade edemem, susun, diye 
bağırdım. Sonra heyecandan ne söyliyeceğimi kestire-
meden sustum.

Dupkov önce şaşırdı, sonra bunu şaka kabul ederek 
gülümsemek istedi; en nihayet bütün hayretime rağ-
men korktu ve gözlerini indirerek çekingen bir tavırla:

— Hiçbir vakit sizinle ve duygularınızla alay etmek 
istemedim, şöyle bir konuşuyorduk, o kadar.

— Ha şöyle, dedim, aynı zamanda Dupkov’un içten 
gelen bir acı okunan utanmış, kızarmış yüzüne baka-
rak ben de sıkıldım.

Volodya ile Dimitriy ikisi birden:
— Sana ne oldu? Kimse seni incitmek istemedi, de-

diler.
— Hayır, o bana hakaret etmek istedi, dedim.
Dupkov, vereceğim cevabı işitmemek için tam kapı-

dan çıkarken Volodya’ya:
— Amma da yaman kardeşin varmış, dedi.

2  Rus şairi Kirilov’un şiirinde geçen iki arkadaş köpek adıdır.
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Belki arkasından koşup birçok şeyler söyliyecektim, 
ama tam o sırada, Kolpikov’la kavga ederken yanımız-
da bulunan garson bana kaputumu tuttu, derhal kendi-
me geldim ve Dimitriy’in, öfkemin pek çabuk geçme-
sinden şüphelenmemesi için kendimi o kadarcık kızmış 
gösterdim.

Ertesi günü Volodya’nın odasında Dupkov’la kar-
şılaştık. Aramızda geçen şeye hiç dokunmadık, ama 
“siz”li konuşmaya devam ettik ve birbirimizin yüzüne 
bakmak daha zor oldu.

Söylediği gibi, ne ertesi gün, ne başka bir zaman 
bana “de ses nouvelles” göndermiyen Kolpikov’la ara-
mızda olan kavga, uzun zaman bende canlı ve üzücü 
bir hâtıra olarak kaldı.

Bundan sonra daha beş yıl kadar, bu intikam alın-
mamış hakareti her hatırlayışımda baştan ayağa titrer, 
bağırırdım. Ama Dupkov’un meselesinde ne kadar 
cesur davrandığımı düşünerek kendimi avuturdum. 
Çok daha sonraları bana bambaşka görünmeğe başlı-
yan Kolpikov’la olan kavgamızı gülerek hatırlar ve iyi 
bir delikanlı olan Dupkov’a ettiğim haksız hücumdan 
dolayı pişman oluyordum.

Aynı akşam bu kavgayı, Kolpikov’u uzun uzadıya 
tarif ederek Dimitriy’e anlattığım zaman o hayretler 
içinde kaldı.

— Tahmin ederim ki, anlattığı adam vaktiyle birisin-
den bir tokat yediği halde düellodan kaçtığı için alay-
dan arkadaşları tarafından koğulan, herkesin tanıdığı 
alçak, hilebaz ve en kötüsü korkak olan Kolpikov’un ta 
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kendisidir. Bu cesareti de nereden buldu? dedi, sonra 
samimi bir gülümseme ile yüzüme bakarak: Sana “ter-
biyesiz”den başka bir şey söylemedi ya, diye ilâve etti.

Ben kızararak:
— Hayır, diye cevap verdim.
Dimitriy de:
— Pek hoş bir şey değil, ama zararı yok, diye beni 

teselli etti.
Birçok yıllar geçtikten sonra bu vakaları sakin ola-

rak düşününce, akla yatkın bir tahmine vardım. Bu 
tahmin de şudur: Kolpikov bana saldırabileceğini se-
zerek, çok önce başkasından yediği tokadın acısını, ya-
nındaki bıyıksız esmer adamın önünde, benden çıkar-
dı. Benim ondan duyduğum “terbiyesiz” kelimesinin 
hıncını Dupkov’dan aldığım gibi.
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XVII
Ziyaretlerimi yapmaya hazırlanıyorum

Ertesi sabah uyanınca aklıma ilk gelen şey, Kolpi-
kov’la olan kavgamızdı. Yine hırslandım, bağırdım, 
çağırdım ama başka bir şey de elimden gelmediği için 
nihayet sustum. Moskova’da son günüm olduğunu ve 
babamın kâğıda yazıp emrettiği ziyaretleri yapmağa 
mecbur olduğumu hatırladım.

Babam bizi yetiştirme konusunda düşüncelerinde 
terbiye ve tahsilimizden çok, sosyete kaynaşmamıza 
yer verirdi. Kâğıtta, babamın acele ve karışık yazısiyle 
şunlar yazılıydı: “1) Prens İvan İvanoviç’e muhakkak; 
2) İvinlere muhakkak; 3) Prens Mihailo’ya; 4) Vakit bu-
lursan Prenses Nehludov ve Prenses Valahinlere”. Ta-
biîdir ki rektör ve profesörlere.

Dimitriy sonuncu ziyaretlerin lüzumsuz, hattâ 
yersiz olduğunu söyliyerek beni vazgeçirmişti, ama 
öbürlerini muhakkak bugün yapmalıydım. Bunlar ara-
sında başta gelen ve yanlarında “muhakkak” işaretini 
taşıyan ikisi beni korkutuyordu. Orgeneral olan Prens 
İvan İvanoviç çok zengin, yalnız başına yaşıyan bir ih-
tiyardı ve on altı yaşında bir üniversite talebesi oldu-
ğum için, onunla doğrudan doğruya konuşmağa giriş-
mek bana pek hoş olmıyacak gibi geliyordu. İvin’ler de 
çok zengindiler: babaları büyük annemin sağlığında 
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evimize ancak bir defa gelen yüksek bir mevki sahibi 
sivil generaldi. Büyük annemin ölümünden sonra da 
küçük İvin’in benden kaçtığını ve gururlanır gibi ol-
duğunu fark ettim. Büyüğü duyduğuma göre Siyasal 
Bilgiler Okulunu bitirmiş ve Petersburg’da bir vazife 
almıştı, vaktiyle perestiş ettiğim ikincisi Sergey de yine 
Petersburg’da “Pajiskiy korpus’ta3” idi, çok büyümüş, 
şişmanlamıştı.

Gençliğimde, kendilerini benden üstün tutan kim-
selerle görüşmekten hoşlanmadığım gibi onlardan her 
an hakaret görmek korkusu ve kimseye bağlı olmadı-
ğımı göstermek arzusu, daima tetik ve uyanık durma-
mı gerektirdiğinden, bu görüşmeler bana çekilmez bir 
azap veriyordu. Bununla beraber babamın sonuncu 
emrini yerine getirmiyeceğim için hiç olmazsa öbür-
lerini yapmakla bu kabahatimi kapatmalıydım. Oda-
da hem geziniyor, hem de iskemlede duran elbisemi, 
kılıcımı, şapkamı gözden geçiriyordum. Tam gitmeğe 
hazırlanırken odaya beni tebrik etmek için, yanında ge-
tirdiği İlinka ile beraber, ihtiyar Grap girdi. Baba Grap 
yılışık, ikiyüzlü, çoğu zaman sarhoş olan Ruslaşmış bir 
Almandır, bize ancak bir şey rica etmek için gelir, ba-
bam onu arada sırada çalışma odasına alırdı ama bizim 
sofraya asla oturtulmazdı. Dıştan samimî görünüşü, 
karşımızda alçalması, dilenciliği ve evimize olan alış-
kınlığı ile o kadar kaynaşmıştı ki, hepimize karşı olan 
sahte bağlılığı bir meziyet sayılıyordu. Nedense ben 
onu hiç sevmiyor ve o konuşurken daima onun yerine 
utanıyordum.

3  Asilzadelere mahsus askerî lise.
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Bu misafirlerin gelmesinden memnun olmadım ve 
bu hoşnutsuzluğumu da saklamaya çalışmadım. İlin-
ka’ya yukardan bakmaya o kadar alışık ve o bunu yap-
mamızı o kadar haklı buluyordum ki, onun da benim 
gibi bir üniversite talebesi olması ağrıma gidiyordu. 
Bana öyle geliyordu ki, bu eşitlikten dolayı o benden 
utanıyordu. Baba ve oğluna karşı soğuk davrandım, 
yer göstermedim, çünkü bundan hem sıkılıyor, hem 
ben teklif etmeden de oturabileceklerini düşünüyor-
dum. Arabamın hazırlanmasını emrettim. İlinka na-
muslu, iyi kalbli, akıllı bir gençti. Ama onda delişmen 
diyebileceğimiz bazı haller vardı. Daima hareketlerin-
de sebepsiz taşkınlıklar görülürdü: ya ağlar ya güler 
veya küçük bir şeyden alınırdı. Galiba şimdi de alın-
ganlığı üstündeydi. Hiç konuşmuyor, bana, babasına 
hırsla bakıyor, ancak kendisine bir şey söylediğimiz 
zaman, yanımızda babasından ötürü duyduğu utan-
gaçlığını ve başka duygularını gizlemeğe alıştığı, ken-
dine has uysal ve zoraki tavriyle gülümsüyordu.

Ben giyinirken arkamda dolaşan Grap büyük an-
nemin yadigârı olan gümüş tabakayı kalın parmakları 
arasında saygı ile, yavaş yavaş çevirerek şunları söylü-
yordu:

—      Demek öyle Nikolay Petroviç, oğlumdan sizin 
böyle iyi derecede sınavlarınızı verdiğinizi duyunca  
-zeki olduğunuzu herkes biliyor- hemen sizi tebrike 
koştum. Ben sizi, küçükken omuzumda taşıdım, Allah 
bilir ki hepinizi kendi akrabalarım gibi severim. İlinka 
da beraber gelmek istedi, o da sizlere çok alışıktır.
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O sırada İlinka üç köşeli kasketimi gözden geçiri-
yormuş gibi pencere önünde sessizce oturuyor, kendi 
kendine hırsla bir şeyler mırıldanıyordu.

İhtiyar sözüne devam etti:
— Ben de Nikolay Petroviç, size İlinka’nın sınavla-

rını iyi verip vermediğini sormak istiyordum. Sizinle 
aynı fakültede olduğunu söylüyor. Ne olur, onu yalnız 
bırakmayın, ona göz kulak oluverin, dedi.

Ben İlinka’ya şöyle bir bakarak:
— İmtihanları çok iyi verdi, dedim.
İlinka, bakışlarımı üzerinde hissedince kızardı ve 

söylenmeyi kesti.
İhtiyar sanki benden korkuyormuş gibi, çekingen 

bir tavırla gülümsiyerek, her tarafına sinmiş olan şa-
rap, tütün kokusu, bir an bile burnumdan gitmiyecek 
kadar beni yakından takibederek:

— İlinka, bugün akşama kadar sizde kalabilir mi? 
diye sordu. İkimizi aynı seviyede görmekten doğan bu 
durum, benim için çok önemli bir meşguliyet olan gi-
yinmemi geciktirmesi ve asıl beni bir türlü bırakmıyan 
o pis rakı ve tütün kokusu sinirlerimi bozmuştu, gayet 
soğuk bir eda ile İlinka ile kalamıyacağımı, çünkü bü-
tün gün evde olmıyacağımı söyledim.

İlinka bana bakmadan gülümsiyerek: 
— Babacığım, siz galiba kızkardeşime gitmek isti-

yordunuz? Benim de bir işim var, dedi.
Ben daha çok kızdım ve utandım. Bu teklifi kabul 

etmemekte kendimi haklı göstermek için, evde kalma-
yışımın sebebini anlatmağa acele ettim. Bugün Prens 
İvan İvanoviç’e, Prenses Kornakov’a ve önemli bir mev-
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kileri olan İvin’lere gitmem gerektiğini ve herhalde 
öğle yemeğini de Prenses Nehludov’larda yiyeceğimi 
söyledim. Böyle saygı değer kimselere gideceğimi an-
layınca beni onlarla kalmamakta haklı göreceklerini 
sanıyordum. Gitmek için kalktıkları zaman İlinka’ya 
başka bir gün bana uğramasını söyledim. İlinka bir 
şeyler mırıldanarak zoraki gülümsedi. Bir daha bize 
ayak basmıyacağı belli idi.

Onların arkasından ben de ziyaretlere gitmek üzere 
evden çıktım. Yalnız gezmekten sıkıldığım için daha 
sabahtan, Volodya’ya benimle beraber gelmesini rica 
etmiştim. Ama o, iki kardeşin küçük bir arabada bir 
arada gezmesinin fazla dokunaklı bir manzara teşkil 
edeceğini ileri sürerek teklifimi kabul etmemişti.
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XVIII	
Valahinler

Böylece ziyaretlere yalnız olarak çıktım, ilk gittiğim 
yer, bize en yakın semt olan Sivtsofv Vrajok’te oturan 
Valahinlerdi. Üç yıl oluyordu ki Soniçka’yı görmemiş-
tim. Ona karşı olan aşkım tabiî çoktan geçmişti, ama 
içimde bu unutulmuş çocuk aşkının hüzünlü, canlı 
bir hâtırası kalmıştı. Bu son üç yıl içinde onunla ilgili 
hâtıralarımın o kadar kuvvetle canlandığı dakikalar ol-
muştu ki, göz yaşları döker ve yeniden âşık olduğumu 
duyardım, ama bu haller ancak birkaç dakika sürer ve 
çok sonra tekrarlanırdı. 

Soniçka’nın annesiyle beraber Avrupa’da iki yıl kal-
mış olduğunu biliyordum. Bir posta arabasiyle yolcu-
luk ederken bir kaza geçirdiklerini, cam parçalarının 
Soniçka’nın yüzünü kestiğini, bu yüzden çok çirkin-
leştiğini duymuştum. Onlara giderken eski Soniçka’yı 
hayalimde canlandırdım ve şimdi nasıl bulacağımı 
düşünüyordum. Onu Avrupa’da iki yıl kaldığı için 
nedense çok uzun boylu, endamlı, ciddî, vakarlı, son 
derece cazibeli göreceğimi sanıyor, yüzünü yara izle-
riyle çirkinleşmiş olarak gözümün önüne getiremiyor-
dum. Vaktiyle ateşli bir âşığın sevdiği kadının yüzü, 
çiçek hastalığı ile bozulduğu halde, ona sadık kaldığını 
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hatırladım ve ben de Soniçka’ya, yüzü yara izleri ta-
şıdığı halde yine de âşık olduğumu düşünmeğe ken-
dimi zorluyor ve bunu bir fedakârlık sayıyor, böylece 
ona sadık kalmak istiyordum. Hakikatte, Valahinlerin 
evine yaklaşırken âşık değildim, ama içimdeki eski aşk 
hâtıralarımı kurcalıyarak kendimi âşık olma durumu-
na hazırlıyor, bunu da çok istiyordum. Çünkü bu alan-
da âşık olan bütün arkadaşlarımdan geri kaldığım için 
onlardan çoktan beri utanıyordum.

Valahinler küçük, temiz ve kapısı bahçeye açılan 
ahşap bir evde oturuyorlardı. Kapının, o sıralarda 
Moskova’da binde bir görülen çıngırağını çaldığım za-
man bana temiz giyinmiş bir oğlan çocuğu kapıyı açtı. 
Efendilerinin evde olup olmadığını söylemeyi becere-
mediği yahut istemediği için beni loş antrede yalnız 
bıraktı ve daha loş olan koridorda koşarak kayboldu.

Bitişiğindeki koridordan ve dış kapıdan başka ki-
litli bir kapısı daha olan bu loş odada oldukça uzun 
zaman yalnız kaldım. Bir taraftan bu evin sıkıcı havası-
na şaşıyor, diğer taraftan Avrupa’yı gezmiş insanların 
evlerinin böyle olması lâzım geldiğini düşünüyordum. 
Beş dakika kadar sonra aynı çocuk salon kapısını içer-
den açtı ve beni derli toplu ama zengin olmıyan misafir 
odasına götürdü. Hemen arkamdan aynı kapıdan So-
niçka girdi. 

On yedi yaşında idi. Çok kısa boylu, çok zayıf, 
sıhhatli olmıyan sarımtırak bir yüzü vardı. Yüzünde 
hiçbir yara izi görünmüyordu. Hafif patlak, çok güzel 
gözleri, çocukluğumda tanıdığım ve sevdiğim aydın, 
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samimi, neşeli gülümsemesi hiç değişmemişti. Onu 
böyle bulacağımı hiç sanmıyordum Onun için, yolda 
hazırladığım duygularımı gösteremedim. Kapının çın-
gırağı gibi az görülen, elini İngiliz usulü uzattı ve çok 
samimi bir şekilde elimi sıkarak beni divana, yanına 
oturttu.

Yüzüme dikkatle bakarak:
—Ah... Sevgili Nikola, sizi gördüğüme çok memnu-

num, dedi.
Bu bakışlarda o kadar samimi bir memnunluk gö-

rünüyordu ki, “sevgili Nikola” sözlerinde büyüklük 
taslamaktan ziyade bir arkadaşlık duygusu seziliyor-
du. Hayretle fark ettim ki Avrupa seyahatinden sonra o 
hareketlerinde eskisinden daha gönülsüz, daha sevim-
li, daha cana yakındı. Burnunun ve bir kaşının üstünde 
küçücük iki yara izi gördüm ama, gülümsemesi, eskisi 
gibi parlıyan harikulâde gözleri hâtıralarımda yaşıyan 
aynı gözlerdi.

— Ne kadar değişmişsiniz. Tam mânasiyle büyü-
müşsünüz, dedi. Ya beni nasıl buluyorsunuz? diye sor-
du.

— Ben sizi asla tanıyamazdım, dedim. Halbuki o 
anda tam tersine onu daima tanıyabileceğimi düşünü-
yordum. Kendimi beş yıl önce büyük annemin balo-
sunda onunla oyun oynarken bulunduğum o gamsız, 
neşeli ruh hali içinde hissediyordum.

Bir baş hareketi ile saçını düzelterek:
— Nasıl, çok mu çirkinleşmişim? diye sordu.
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Ben acele acele: 
— Hayır, asla, biraz büyümüş, olgunlaşmışsınız, 

ama tam tersine diye cevap verirken sözümü kesti:
— Ne ise, onu bırakalım, siz, danslarımızı, oyunla-

rımızı, St. Jérôme’u, Madam Dorat’yı hatırlıyor musu-
nuz? (Madam Dorat’yı falan hatırlamıyordum. Herhal-
de çocukluk hâtıralarına dalarak onları karıştırıyordu.) 
“Ah ne iyi günlerdi o, günler” diye konuşmağa devam 
ederken, ben hâtıralarımda yaşıyan o eski cazibeli gü-
lümsemeyi, hattâ daha güzelini, parlıyan aynı gözleri 
karşımda görüyordum. Soniçka konuşurken kendi du-
rumumu düşündüm, o anda ona âşık olduğumu kendi 
kendime itiraf ettim. O anda hoş, gamsız halim birden 
yok oldu ve etrafımı, hattâ onun gözlerini, gülümse-
mesini örten bir duman bürüdü, bir şeyden utanır gibi 
oldum, kızardım ve konuşma kabiliyetimi kaybettim.

O kaşlarını kaldırıp göğüs geçirdikten sonra:
— Şimdi eskisi gibi değil, her şey kötüleşti, hattâ biz 

bile... Öyle değil mi, Nikola? dedi.
Ben cevap vermeden susarak ona bakıyordum. O 

şaşkın, kızarmış yüzümü merakla süzerek:
— O günkü İvinler, Kornakovlar nerede acaba? Ne 

iyi günlerdi o günler, diye sözüne devam etti.
Ben gene bir cevap veremedim.
İhtiyar bayan Valahin’in odaya girmesi beni bu güç 

durumdan bir zaman için kurtardı.
Yerimden kalkarak selâm verdim ve yeniden ko-

nuşmak kabiliyetimi elde ettim. Bununla beraber an-
nesinin içeri girmesiyle Soniçka’da tuhaf bir değişiklik 
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oldu. Bütün neşesi, samimiyeti bir anda kayboldu. 
Öyle ki gülümsemesi bile değişti, biraz evvel, boyu 
hariç, tahayyül ettiğim Avrupadan dönmüş bir genç 
kız halini aldı. Görünürde böyle bir değişmenin sebebi 
yoktu. Çünkü eskisi gibi gülümsüyordu, hareketlerin-
de eskisi gibi bir uysallık vardı. Bayan Valahin büyük 
bir koltuğa oturdu ve bana da yanında yer gösterdi. 
Kızına İngilizce bir şeyler söyledi. Soniçka derhal dı-
şarı çıktı. Biraz içim ferahladı. Valahin babamın akra-
balarını kardeşini sordu, sonra kocasını kaybettiğin-
den dolayı duyduğu kederi anlattı, en sonra benimle 
artık konuşacak bir şey kalmadığını sezerek “Şu anda 
kalkıp selâm verir gidersen çok iyi edersin dostum” 
der gibi bana bakıyordu. Ama birdenbire bana tuhaf 
bir şey olmuştu. Soniçka elinde el işi ile salonun bir 
köşesine oturdu. Öyle ki onun bakışlarını üstümde 
hissediyordum. Annesi kocasını kaybettiğini anlatır-
ken âşık olduğumu bir kere daha hatırladım ve bunu 
Valahin’in de sezdiğini düşünerek tekrar öyle bir sı-
kılganlık buhranına tutuldum ki hiçbir tarafımı tabiî 
bir şekilde oynatacak halde değildim. Kalkıp gitmek 
için ayağımı nereye basacağımı, başımı ellerimi nasıl 
tutacağımı, bir kelime ile kendimi, dün yarım şişe şam-
panya içtiğim zamanki gibi düşünmek lâzım geldiğini 
hissediyordum. Bu duygulardan kurtulamıyacağımı 
ve bunun için kalkamıyacağımı anlıyor, gerçekten de 
yerimden kalkamıyordum. Bayan Valahin çuha gibi 
kırmızı yüzüme, son haddini bulan hareketsizliğime 
bakarak her halde şaşıyordu; ama ben tuhaf bir şekilde 



96 • GENÇLİK

kalkıp çıkmaktansa bu aptalca vaziyette kalmayı daha 
uygun buluyordum. Birden beklenmedik bir olay beni 
bu durumdan kurtarır diye bekliyerek daha uzun bir 
zaman böylece kaldım. Beklediğim kurtarıcı, odaya ev 
halkından birisiymiş gibi giren ve bana saygıyla selâm 
veren gösterişsiz bir genç oldu. Bayan Valahin kalktı ve 
homme d’affaires’le konuşmak zorunda olduğunu söyle-
yip özür diliyerek, hayret dolu bakışlarla bana: otur-
mak istiyorsanız, sizi kovmuyorum, der gibi baktı. Bin 
türlü zahmetle kendimi zorlıyarak kalktım ama selâm 
verecek durumda değildim. Çıkarken bana çevrilen 
anne ve kızın acı bakışları altında şaşırarak hiç de yo-
lum üstünde olmıyan bir sandalyeye çarptım. Çünkü 
o anda bütün dikkatimi ayağımın altındaki halıya ta-
kılmamak için bir noktada toplamıştım. Açık havaya 
çıkınca sıkıntımdan titriyerek ve kendi kendime bir 
şeyler söyliyerek (o kadar yüksek sesle söylüyordum 
ki arabacım Kuzma: “Bir emriniz var mı?” diye birkaç 
defa sordu.) kendime geldim ve oldukça sakin bir hal-
de Soniçka’ya olan âşkımı, annesiyle onun arasındaki 
bana tuhaf gelen halleri düşünmeğe başladım. Daha 
sonraları babama, bayan Valahin’le kızının arasının iyi 
olmadığını söylediğim zaman: 

— Evet, zavallı kızını müthiş cimriliği ile çok üzü-
yor, dedi, -bir akrabaya karşı beslenen bir duygudan 
çok fazla bir ilgi ile- halbuki vaktiyle ne güzel, ne se-
vimli, ne eşsiz bir kadındı. Neden bu kadar değiştiğini 
bir türlü anlıyamıyorum. Onun evinde kâtip gibi bir 
adam gördün mü? Bir Rus hanımefendisi için kâtip 
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tutmak ne garip bir şey, diye ilâve ettikten sonra öfkeli 
bir tavırla yanımdan uzaklaştı.

Ben:
— Evet gördüm, diye cevap verdim.
— Nasıl, yakışıklı mı bari?
— Hayır hiç de yakışıklı değil.
Babam :
— Anlaşılmaz bir şey, dedi, sinirli sinirli omuzunu 

silkerek öksürdü.
Arabada yoluma devam ederken “İşte ben de âşı-

ğım” diye düşünüyordum.
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XIX
Kornakov’lar

Yol üzerinde ikinci uğrak yerim Kornakov’lardı. 
Onlar Arbatta büyük bir evin ön kısmında oturuyor-
lardı. Merdivenleri süslü olmamakla beraber çok muh-
teşem ve temizdi. Her yerde ovulmuş, parıldıyan pi-
rinç çubukları ile raptedilmiş yol yaygıları yayılı idi. 
Ama görünürde ne çiçek ne de bir ayna vardı. Misafir 
odasına giderken cilâlanmış, parlıyan parkesine basa-
rak geçtiğim salon da aynı tarzda gayet temiz ve sade 
tanzim edilmişti. Bütün eşya, çok dayanıklı, parlak ol-
makla beraber yeni hissini vermiyordu. Hiçbir yerde 
ne bir tablo, ne bir kapı perdesi, ne de diğer süse ait 
eşya yoktu. Prenseslerin birkaçı misafir odasında otu-
ruyorlardı. Oturuşları o kadar derli toplu ve resmî idi 
ki derhal, misafirler yokken böyle oturmadıkları anla-
şılıyordu. En büyükleri yanıma oturarak: 

— Maman şimdi gelir, dedi, bu prenses beni konuş-
masiyle on beş dakika kadar öyle serbestçe öyle usta-
lıklı oyaladı ki bir dakika bile susmadık. Beni oyala-
mak isteğini pek belli ettiği, için hoşuma gitmedi. Söz 
arasında iki yıl önce Harb Okuluna verilen ve Etienne 
diye çağırdıkları kardeşi Stepan’ın şimdi artık subay 
çıktığını anlatmıştı. Kardeşinden, hele annesi istemedi-
ği halde bir süvari subayı olduğunu anlatırken yüzün-
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de bir korku beliriyor, konuşmadan oturan bütün kü-
çük prensesler de aynı korkak tavrı takındılar; büyük 
annesinin ölümünden bahsederken, yüzünde bir keder 
belirdi, bütün küçük prenseslerin de yüzlerinde aynı 
keder okundu; St. Jérôme’a nasıl vurduğumu hatırla-
dığı vakit çirkin dişlerini göstererek gülünce, bütün 
kardeşleri de onunla beraber çirkin dişlerini göstererek 
gülmeğe başladılar.

Odaya anneleri girdi; eskisi gibi biriyle konuşurken 
başkalarına bakınan, gözleri fır fır dönen, ufacık tefecik 
kuru bir kadındı. Elinden tutarak öpmek için elini du-
daklarıma kaldırdı. Bunu yapmamış olsaydı el öpme-
nin pek lüzumlu bir şey olduğu hiç hatırıma gelmezdi. 
Kızlarına bakarak her zamanki konuşkanlığiyle:

— Sizi görmekle pek memnun oldum, ama ne çok 
annenize benziyorsunuz, öyle değil mi Lise? Annem-
le aramızda hiçbir benzerlik olmadığını çok iyi bildiği 
halde, Lise annesinin fikrini kabul etti.

— Artık siz de büyümüşsünüz, Etienne’im de bü-
yüdü, onu hatırlıyor musunuz? Siz onunla kardeş to-
runları olursunuz... hayır, kardeş torunları değil de... 
Lise nasıl denir, söylesene. Benim annem Dimitriy Ni-
kolayeviç’in kızı Varvara Dimitriyevna idi, sizin büyük 
anneniz de Dimitriy Nikolayeviç’in kızkardeşi Natalya 
Nikolayevna idi, dedi.

Büyük kızı:
— Öyle ise Maman, bu akrabalık dört göbek aşırı-

dır, dedi. Annesi kızararak:
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— Sen hepsini karıştırdın, hiç de üç göbek aşırı de-
ğil. Siz Etienne’le issus de germains4 derecedesiniz. O 
subay oldu, haberiniz var mı?

Fakat serbest bırakıldığı için pek de iyi değil; siz 
gençleri serbest bırakmamalı, sıkı tutmalı. Her şeyi 
olduğu gibi söylediğim için ihtiyar teyzenize darılma-
yın. Ben Etienne’i çok sıkı tutuyordum, bunun böyle 
olması gerektiği kanaatindeyim, dedi. Görüyorsunuz 
ki akrabayız, bunun nereden geldiğini biliyor musu-
nuz? Prens İvan İvanoviç benim öz dayım olduğu gibi, 
annenizin de dayısıdır. Demek ki biz annenizle kardeş 
çocuklarıyız... Hayır, hayır, öyle değil de bir göbek 
daha dışarı olacak, evet, öyle. Şimdi söyleyin bakalım 
dostum, Prens İvan’a gittiniz mi? diye ilâve etti.

Henüz gitmediğimi, ama bugün gideceğimi söyle-
dim. O sesini yükselterek:

— Nasıl olur efendim? Evvelâ oraya gitmeniz lâ-
zımdı. Prens İvan’ın size bir baba gibi olduğunu el-
bette biliyorsunuz. Çocukları olmadığı için mirasçıları 
benim çocuklarımla sizsiniz. Sosyetedeki mevkii, yaşı 
ve birçok başka şeylerden dolayı onu saymalısınız. Bu 
asrın gençlerinin akrabalığı saymadığını, ihtiyarları da 
sevmediklerini biliyorum, ama siz yine beni, ihtiyar 
teyzenizi dinleyin, çünkü sizi seviyorum, annenizi ve 
büyük annenizi de sever ve sayardım, oraya gidiniz, 
muhakak, muhakak gidiniz.

Mutlaka gideceğimi söyledim ve orada epey otur-
duğumu düşünerek kalkıp gitmek istedim, ama o beni 
bırakmadı.

4  Kardeş torunları.
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— Bir dakika durun, Lise, babanız nerede? 
Onu buraya çağırın, dedi ve bana dönerek, sizi gör-

mekle o kadar memnun olacak ki, dedi.
Gerçekten iki dakika sonra prens Mihailo içeri gir-

di. Bu orta boylu, rasgele giyinmiş, tıraşsız yüzünde 
aptallık derecesine bir kayıtsızlık okunan, tıknaz bir 
adamdı. Beni görünce hiç de sevinmediği hareketlerin-
den anlaşılıyordu; çünkü memnuniyetini hiçbir şekilde 
göstermedi. Kendisinden çok korktuğu belli olan Pren-
ses’e dönerek:

— Voldemar (adımı unutmuş olacak) ne kadar da 
annesine benziyor değil mi? dedi ve prense öyle bir 
bakışla baktı ki, kocası onun ne demek istediğini an-
lıyarak bana yaklaştı, alâkasız hattâ daha ziyade hoş-
nutsuzluk izlerini taşıyan bir yüzle, öpmek zorunda 
kaldığım tıraşsız yanağını bana uzattı.

Prenses bundan sonra galiba bütün evdekilere kar-
şı kullanmağa alışmış olduğu sert bir sesle prensle ko-
nuşmağa başladı:

— Sen hâlâ giyinmemişsin, halbuki gitmen lâzımdı, 
gene herkesi kızdırmak mı istiyorsun? dedi.

Prens Mihailo cevap olarak:
— Şimdi hanımcığım, diyerek çıktı. Ben de selâm 

verip çıktım.
Prens İvan İvanoviç’in mirasçısı olduğumuzu ilk 

defa duyuyordum. Hiç de hoşuma gitmiyen bu hava-
dis beni hayrete düşürmüştü.



102 •

XX
İvinler

Muhakkak yapmam gerekli olan bu ziyareti dü-
şünmek bana daha ağır gelmeğe başladı. Ama prense 
gitmeden önce yolum üzerinde olan İvinlere uğramak 
lâzımdı. Onlar Tverskov bulvarında kocaman güzel bir 
evde oturuyorlardı. Elinde bir asâ bulunan kapıcının 
önünde beklediği resmî kapının merdivenine yaklaşır-
ken bir nevi korku duymuyor değildim.

Kapıcıya, evdeler mi? diye sordum.
— Kimi istiyorsunuz? Generalin oğlu ise evdedir 

diye cevap verdi.
Ben cesaretle:
— Ya generalin kendisi, diye sordum.
Kapıcı:
— Haber vermek lâzım efendim. Kimin geldiğini 

söyliyeyim, diyerek zile bastı. Merdivenlerde uşağın 
potinli ayakları göründü. Neden bilmiyorum, ama bir-
denbire o kadar heyecanlandım ki, uşağa, önce genera-
lin oğluna gideceğimden, generale haber vermemesini 
söyledim. Bu muazzam merdivenden yukarı çıkarken 
kendimi küçücük hissettim (Bunu mecazi mânasiyle de-
ğil, kelimenin tam mânasiyle söylüyorum). Arabam bü-
yük kapıya yaklaştığı zaman da aynı şeyi duymuştum: 
bana arabacı da, araba da, at da çok küçük göründü.
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Odasına girdiğim vakit, generalin oğlu, önünde açık 
bir kitapla divanda uzanmış uyuyordu. Hâlâ evlerinde 
kalan mürebbisi Mr Frost arkamdan dinç adımlarla 
içeri girerek talebesini uyandırdı. İvin beni görünce 
hiç sevinç alâmeti göstermedi, benimle konuşurken de 
kaşlarıma baktığının farkına vardım. Bana çok nazik 
davrandığı halde, onun da prenses gibi beni oyalamak 
istediğini anladım. Bana karşı fazla bir meyil duymadı-
ğını ve onun kendine göre bir çevresi olduğunu, benim 
arkadaşlığıma hiç ihtiyacı olmadığını hissediyordum. 
Bunların hepsi, daha fazla, kaşlarıma baktığı için aklı-
ma geliyordu. Velhasıl hoşuma gitmediği halde itiraf 
edeyim ki, onunla aramdaki durum İlinka ile benim 
aramdaki durumun hemen hemen aynısı idi. Ben ya-
vaş yavaş asabileşmeğe başladım. İvin’in her bakışını 
inceliyor, Frost’la gözleri karşılaştığı vakit bakışların-
da: “Acaba bize niçin geldi?” mânasını okuyordum.

Benimle biraz konuştuktan sonra, İvin babasının ve 
annesinin evde olduğunu ve beraberce aşağıya, onların 
yanına inmeyi isteyip istemediğimi sordu.

Sırtında beyaz bir yelekle yeni bir ceket olduğu hal-
de odadan çıkarken: 

— Şimdi giyinirim, dedi, birkaç dakika sonra bütün 
düğmeleri iliklenmiş bir üniforma ile geldi ve beraber-
ce aşağıya indik. Geçtiğimiz resmî odalar çok büyük, 
çok yüksek ve zengin döşenmişti. Galiba orada üstü 
tülle örtülü birçok kıristal, yaldızlı ve mermerden eş-
yalar vardı Biz misafir odasına bitişik, küçük odaya 
girerken İvin’in annesi aynı zamanda başka kapıdan 
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girdi. O akrabaya gösterilen bir yakınlıkla beni karşıla-
dı. Yanına oturttu ve alâka ile bütün ailemizi sormağa 
koyuldu.

Eskiden ancak iki defa, ama her defasında da pek 
az gördüğüm, şimdi de dikkatle tetkik ettiğim İvin’in 
annesi çok hoşuma gitti; uzun boylu, zayıf çok renksiz, 
daima neşesiz ve yorgun görünüyordu. Gülümsemesi 
kederli olmakla beraber çok içtendi; yorgun, iri gözleri-
nin biraz şehlâ olması onun kederli ifadesini artırıyor, 
kendisine ayrıca bir cazibe veriyordu. Dik oturmasına 
rağmen bütün vücudu çökmüş gibi duruyor ve her 
hareketinde bir yorgunluk hissediliyordu. Konuşması 
cansız, R ve L harflerini bozuk bir şekilde söylemekle 
beraber, sesinin ahengi pek hoştu. Benimle fazla alâ-
kadar olduğu yoktu. Akrabalarımın durumu hakkında 
verdiğim cevaplar, onda hüzünlü bir alâka uyandırı-
yordu. Sanki beni dinlerken üzüntü ile eski iyi günleri 
hatırlıyordu. Oğlu odadan çıktıktan sonra iki dakika 
kadar bir şey konuşmadan bana baktı ve birdenbire ağ-
lamağa başladı. Önünde oturuyor, ne yapacağımı, ne 
söyliyeceğimi bir türlü kestiremiyordum. Bana bakma-
dan ağlamağa devam ediyordu, önceden ona acıdım, 
sonra da: “herhalde onu teselli etmek lâzım, ama bunu 
nasıl yapmalı?” diye düşündüm. En nihayet beni böy-
le güç duruma soktuğu için kızdım. Kendi kendime: 
“Acaba o kadar acınacak bir görünüşüm mü var? Yok-
sa, bunu mahsus, böyle bir vaziyette nasıl davranaca-
ğımı anlamak için mi yapıyor?” diye düşünüyordum.

Şimdi kalkıp gidersem onun ağlamasından kaçı-
yormuş gibi, ayıp olur diye düşünmekte devam edi-
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yordum. Orada olduğumu hatırlatmak için iskemlede 
kımıldadım. O bana baktı ve gülümsemeğe çalışarak:

— Ne kadar akılsızım, öyle günler oluyor ki, insan 
hiçbir sebep yokken ağlıyor, dedi. Sonra oturduğu di-
vanın üstünde mendilini aramağa başladı. Biraz sonra 
birdenbire daha yüksek sesle ağlamağa koyuldu.

— Aman Yarabbi, ne kadar gülünç, durmadan ağlı-
yorum. Annenizi çok severdim, iyi arkadaştık, dedi ve 
mendilini bularak gözlerine götürdü; hâlâ ağlıyordu. 
Deminki güç duruma tekrar düşmüştüm ve bu sefer-
ki vaziyet oldukça uzun sürdü. Ona hem kızıyor, hem 
daha çok acıyordum. Göz yaşları samimi gibi görü-
nüyordu; annemin ölümünden daha fazla kendisinin 
şimdi pek iyi hissetmediğini, vaktiyle günlerinin çok 
daha iyi geçtiğini hatırlıyarak, ağlıyor sanıyordum. 
Odaya genç İvin girip de, ihtiyar İvin’in kendisini sor-
duğunu söylememiş olsaydı, bu halin nasıl biteceğini 
biliyordum, kalkıp çıkmak üzere iken, İvin odaya gir-
di. Bu küçücük, sağlam yapılı, siyah gür kaşlı, kısa ke-
silmiş bembeyaz saçlı, çok sert ve ciddî ifadeli ağzı olan 
bir beydi.

Kalkıp onu selâmladım. Yeşil frakında üç yıldız ni-
şanı olan İvin, selâmıma aldırış etmediği gibi, yüzüme 
bile bakmadı, öyle ki kendimi insan değil de, hiç kıy-
meti olmıyan bir kanape veya bir pencere sandım. Şa-
yet insan mevkiinde isem, herhalde bu eşyalardan hiç 
farkı olmıyan bir insandım.

Kayıtsız ama sert bir yüzle karısına fransızca ola-
rak:
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— Kontese hâlâ yazmamışsınız galiba, kuzum dedi.
Madam İvin birdenbire başiyle gururluca bir selâm 

vererek, oğlu gibi kaşlarıma baktı:
— Allaha ısmarladık Mr İrtenie, dedi. Ben bir defa 

ona ve kocasına selâm verdim ve yine verdiğim selâm 
ihtiyar İvin’de bir pencerenin açılması veya kapanması 
gibi bir tesir yaptı. Üniversite talebesi olan genç İvin 
beni kapıya kadar uğurladı, yolda babasının Peters-
burg’da bir vazife aldığı için (bunu anlatırken yüksek 
bir makamın ismini söyledi) ora Üniversitesine geçece-
ğini söyledi.

Arabaya binerken içimden: “Babam ne derse desin, 
ama ben bir daha bu eve ayağımı basmam” diye söyle-
niyordum. Birisi, ben bir zavallı imişim gibi, bana ba-
karak ağlıyor; terbiyesiz İvin de selâmımı almadı; “Dur 
ben sana gösteririm” diye ona kızıyordum... Nasıl gös-
tereceğimi kendim de kesin olarak bilmiyordum, ama 
bir defa ağzımdan kaçmış bulundu.

Sonraları babamın, İvin ayarında, yüksek bir ma-
kam işgal eden birisinin, benim gibi bir çocukla alâka-
dar olmamasını tabiî görmek, bu ahbaplığı imkânı ol-
duğu kadar ilerletmek gerektiğini anlatan nasihatlerini 
sık sık dinlemeğe mecbur kalmıştım. Ama ben uzun 
zaman verdiğim kararda durdum.
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XXI
Prens İvan İvanoviç

Arabacı Kuzma’ya:
— Haydi bakalım şimdi Nikitinskaya’ya son ziya-

retimizdir, dedim. Prens İvan İvanoviç’in evine doğru 
yollandık.

Benim için bir deneme olan bu birkaç ziyaretten 
sonra, kendimde bir güvenlik duymağa başladım. Şim-
di Prensin evine yaklaşırken hiç heyecanlı değildim. 
Ama birdenbire Prenses Kornakofa’nın benim onun 
mirasçısı olduğumu söylemesi hatırıma geldi, bundan 
başka kapının önünde iki arabanın durduğunu görün-
ce, eski sıkılganlığımı yeniden hissetmeğe başladım.

Bana öyle geliyordu ki, kapıyı açan ihtiyar kapıcı, 
kaputumu çıkaran uşak, misafir odasında bulduğum 
üç hanımla iki beyefendi, en çok da sivil bir elbise ile 
divanda oturan prens İvan İvanoviç bana bir miras-
çı göziyle bakıyordu, bu bakışlarda dostça olamazdı. 
Prens beni şefkatle karşıladı, öptü, demek istiyorum 
ki yanağıma bir an için kuru ve soğuk dudaklarını 
değdirdi. Meşguliyetlerim, plânlarım hakkında su-
aller sordu, benimle şakalaştı ve büyük annemin yıl 
dönümünde yaptığım gibi şiirler yazıp yazmadığımı 
sorarak o gün muhakkak yemeğe gelmemi tembih etti. 
Bana karşı gösterdiği şefkati arttırdıkça, mirasçısı ol-
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duğum fikrinin onun hoşuna gitmediğini anlamamam 
için, bu nezaketi gösterdiğini sanıyordum. Kullandığı 
takma dişlerinden ilerigelen ve söz söylerken üst du-
dağını burnuna doğru götürüp burun deliğinin içine 
çekiyormuş gibi bir ses çıkararak konuşması vardı. 
Şimdi de böyle yaparak konuşurken, bana “yaramaz 
oğlan, yaramaz oğlan, söylemesen de mirasçım oldu-
ğunu biliyorum” diyor gibi geliyordu.

Çocukken, İvin İvan İvanoviç’i, “Büyük baba” diye 
çağırırdık. Fakat şimdi mirasçısı olduğum için onu 
böyle çağırmağa dilim varmıyordu. Burada bulunan-
lardan birinin “zatiâliniz” demesi de bana, küçümse-
me gibi geldiği için, onunla konuşurken hiçbir hitap-
ta bulunmamağa gayret ettim. Beni her şeyden fazla 
şaşırtan Prens’in evinde yaşayıp “benim gibi” mirasçı 
olan ihtiyar bir prensesti. Yemekte yan yana oturduğu-
muz halde Prenses’in benimle konuşmaması, benim de 
kendisi gibi Prensin bir mirasçısı olduğum için, bana 
karşı duyduğu nefretten ilerigeldiğini zannediyorum. 
Prenses’in de bizim oturduğumuz tarafla hiç alâkadar 
olmaması, ikimizden de aynı derecede nefret ettiği, iki 
mirasçı olduğumuz içindi, gibi geliyordu.

Akşam Dimitriy ile konuşurken bir mirasçı olmak 
fikrinden (bu hissin herkesin hoşuna gideceğini zan-
nediyordum) ne kadar nefret ettiğimi göstermek iste-
ğiyle:

— Bugün tam iki saat Prens’in evinde oturdum ve 
ne kadar sıkıldım bilmezsin. Çok iyi bir adam. Bana çok 
nazik davrandı. Bunların hepsini, arkadaşıma kendimi 
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Prens’in yanında hiç de küçük görmediğimi anlatmak 
için söylemiştim. Bununla beraber beni, onun yanında 
yaşayıp dalkavukluk eden Prenses’le, aynı seviyede 
tutmaları ihtimali bana korkunç geliyordu, o fevkalâde 
bir ihtiyar, herkese karşı çok iyi ve nazik davranıyor, 
ama Prenses’e karşı aldığı tavır insanın yüreğini sızla-
tıyor. Bu iğrenç paralar bütün münasebetleri bozuyor 
biliyormusun. Bence, Prensle açıkça konuşup onu çok 
saydığımı fakat mirasını hiç düşünmediğimi ihsas et-
meli ve ancak bana mirasından bir şey bırakmazsa ona 
gidip gelebileceğimi söylemeliydim dedim.

Bunları söylediğim zaman Dimitriy hiç gülmedi, 
aksine düşünceye daldı, birkaç dakika sustuktan sonra:

— Sana bir şey söyliyeyim mi? Doğru düşünmüyor-
sun. Bilmem ne prensesi göziyle sana bakabilecekleri-
ni, asla aklına getirmemelisin.

Eğer böyle düşünebileceklerini kabul ediyorsan 
serbestsin, fakat beni dinle, bunu bildiğin halde bu dü-
şüncelerden çok uzak ol, onlardan nefret et, bu düşün-
celere dayanarak hiçbir harekette bulunma. Farz et ki, 
onların zannettikleri, senin zannettiklerinden... dedi ve 
bu konuşmanın içinden çıkamayacağını anlıyarak: “en 
iyisi hiç faraziyeler yürütmemeli.” diye ilâve etti.

Arkadaşım tamamiyle haklıydı; daha sonra, çok 
daha sonraları, bize gayet asîl gibi görünen, ama her-
kesten saklanması lâzımgelen bazı düşünceler hakkın-
da fikir yürütmenin ne kadar zararlı olduğunu, hele bu 
fikirleri başkalarına açmanın büsbütün zararlı olduğu-
nu ve bu gibi fikirlerin asîl hareketlere binde bir uydu-
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ğunu, hayat tecrübelerimden anlamıştım. Eminim ki, 
iyi bir niyet başkalarına açılırsa, çoğu zaman yapılması 
güçleşir, hattâ imkânsızlaşır. Ama, gençliğin bencil-
likle karışan bu temiz duygularını, açıklamadan nasıl 
durmalı? Çok sonra açıklanan bu fikirleri hatırlar, ve 
dayanılamıyarak açmadan koparılmış, solmuş ve çiğ-
nenmiş yerde yatan bir çiçeğe acır gibi acırdım.

Daha biraz önce arkadaşım Dimitriy’e, paranın in-
sanların münasebetlerini ne kadar bozduğunu söyli-
yen ben, ertesi sabah köye gitmek için yola çıkmadan, 
bütün paralarımı resimlere, çubuklara sarf ederek bi-
tirdiğimi anlayınca bana teklif ettiği 25 rubleyi aldım 
ve uzun zaman ona borçlu kaldım.
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XXII
Arkadaşımla candan konuşmalarımız

Şimdi anlatacağım konuşmamız, Kuntsovo köyü 
yolunda, faytonda geçmişti: annesini, sabah ziyaret et-
mekten beni vazgeçiren Dimitriy, yemekten sonra, bü-
tün akşamı, hattâ geceyi onlarda geçirmek üzere beni 
oturdukları sayfiyeye götürmek için uğramıştı. Ancak 
şehirden çıkıp, pis sokakları ve kaldırımların çekilmez, 
sersemletici gürültüsü yerini alabildiğine uzanan ta-
rafların manzarasına, tekerleklerin tozlu yolda çıkar-
dıkları gürültüye bıraktıktan etrafımı baharın kokulu 
havası, tarlaların enginliği sardıktan sonra, zihnimi iki 
günden beri karmakarışık eden çeşitli ve benim için 
yeni olan intıbalardan, kavuştuğum hürriyetin tesirin-
den, kurtarabildim. Dimitriy gayet sakin ve konuşkan-
dı; başını sallıyarak boyun bağını düzeltmiyor, gözleri-
ni sinirli sinirli kırpmıyordu. Kolpikov’la olan mesele-
deki rolümü, tamamiyle affedip onun yüzünden beni 
hor görmez düşüncesiyle, ona anlattığım temiz duygu-
larımdan memnundum, aynı zamanda her yerde bir-
birimize anlatamayacağımız birçok şeyleri, candan bir 
samimiyetle konuşuyorduk. Dimitriy henüz tanımadı-
ğım ailesinden, annesi, teyzesi, kızkardeşi ve Volodya 
ile Dupkova göre, Dimitriy’in perestiş ettiği, ve kızıl 
saçlı diye andıkları o kadından bahsediyordu. Anne-
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sinden vekarla, biraz da soğukça, aynı zamanda itiraz 
kabul etmez övmelerle; teyzesinden hayranlık, ama 
aynı zamanda bir nevi hoşgörme ile; kızkardeşinden 
ise, benimle onun hakkında konuşmaktan utanıyor-
muş gibi bahsetti. Ama, asıl adı Lübov Sergiyevna ve 
bazı ailevi sebeplerden dolayı Nehludov’ların evinde 
yaşıyan, biraz geçkin yaşlı, kızıl saçlı kızdan heyecanla 
bahsediyordu.

Utancından kızarmakla beraber, gözlerime büyük 
bir cesaretle bakarak:

— Fevkalâde bir kız, genç değil hattâ ona yaşlı deni-
lebilir, güzellliği de yok. Ama bence güzelliği sevmek 
budalalıktır, bu kadar mânâsız bir şeyi anlıyamıyorum. 
(Bunları o anda keşfettiği yepyeni bir gerçekten bah-
seder gibi anlatıyordu) Zamanımızda böyle iyi kalbli, 
temiz ruhlu, dürüst bir kız eminim ki bulamazsınız. 
(Zamanımızda iyi şeylere seyrek raslanır diyordu, bu 
sözleri nereden aldığını bilmiyorum ama, bunları tek-
rarlamağı, çok seviyor, bu da ona yakışıyordu.)

Mütalâalariyle, güzelliği sevmek akılsızlığını göste-
renleri yere serdikten sonra büyük bir sükûnetle:

— Az zamanda onu anlayıp tanıyamıyacağından 
korkuyorum. O gayet alçak gönüllü, hattâ biraz serkeş-
tir. Fevkalâde, güzel meziyetlerini göstermeği sevmez. 
Annemin ne kadar iyi ve akıllı bir kadın olduğunu gö-
receksin, Lübov Sergeyevna’yı senelerden beri tanıdığı 
halde anlıyamamıştır ve anlamak da istemiyor. Hattâ 
dün sorduğun vakit, neden sinirli olduğunun sebebi-
ni şimdi anlatayım. Evvelsi gün Lübov Sergeyevna, 
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kendisiyle beraber İvan Yakovliviç’e gitmemi istedi. 
Herkes tarafından deli diye tanınan İvan Yakovliviç’i 
duymuşsunuzdur. Halbuki gerçekte o fevkalâde bir 
adamdır. Sana söyliyeyim ki Lübov Sergeyevna çok 
dindardır ve İvan Yakovliviç’le çok iyi anlaşmıştır. Ona 
sık sık gider, onunla konuşur ve kendi eliyle kazandığı 
paraları fakirler için ona verir. Onun ne kadar fevkalâ-
de bir kadın olduğunu göreceksin. İşte ben de onunla 
beraber İvan Yakovliviç’e gittim ve beni böyle olağa-
nüstü bir adamla görüştürdüğü için çok müteşekkirim. 
Anneme gelince, bu duyguyu anlamak istemiyor, bir 
batıl itikat göziyle bakıyor. İşte dün hayatımda ilk defa 
annemle münakaşa ettim ve bu münakaşa oldukça ha-
raretli geçti, dedi ve münakaşa sırasındaki duygularını 
hatırlıyormuş gibi başını sinirli sinirli oynattı.

Onu hoş olmıyan hâtıralarından ayırmak için:
— Peki, ne düşünüyorsun? Yani konuşurken ara-

mızda olan sevgi ve arkadaşlık hakkında ne neticeye 
varıyorsunuz? diye sordum.

O, yine kızardı. Sonra birden yüzüme bakarak:
— Onunla evlenip evlenmiyeceğimi mi soruyor-

sun? dedi.
Ben kendi kendimi “Bunda bir şey var mı sanki? Biz 

olgunlaşmış iki arkadaşız, arabada gidiyor ve gelecek-
teki hayatımızı konuşuyoruz. Bizi dinlemek ve seyret-
mek herkesin hoşuna gider” diye teselli ediyorum.

Benim müspet cevaplarımdan sonra o:
— Niçin evlenmiyeyim? Her aklıbaşında insan gibi 

benim de gayem mümkün olduğu kadar iyi ve mesut 
yaşamaktır; kimseye bağlı olmıyarak gelecek hayatımı 
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tamamiyle sağladığım zaman o isterse kendisiyle ev-
lenir ve dünyanın en güzel kadınının bana vereceği 
saadetten daha çok mesut olurum. Böyle konuşarak 
Kuntseva’ya nasıl yaklaştığımızın ve göğün bulutlanıp 
yağmak üzere olan yağmurun farkına bile varmadık. 
Güneş, artık yüksekte değil de, sağda Kuntsevo bahçe-
sinin yaşlı ağaçlarının üstünden görünüyordu. Onun 
parlak kırmızı çevresinin yarısı kurşuni şeffaf bir bu-
lutla örtülüydü; öbür yarısından, parçalanmış ateşli 
ışıklar fışkırarak, henüz aydın olan gökün maviliğinde 
yeşil gür tepeleriyle hareketsiz parlıyan bahçenin yaşlı 
ağaçlarını, bol ışığa boğuyordu. Tam önümüzde, genç 
kayın ağaçlarından meydana gelmiş korunun üstünde 
yayılan, ağır, mor bulut, göğün bu taraftaki parlaklık 
ve aydınlığiyle büyük bir tezat teşkil ediyordu.

Biraz sağda ağaçlar ve çalılıklar arasından, bazıla-
rının üstünde güneşin ışıkları akseden, bazılarında gö-
ğün sıkıntılı görünüşüne uyan, sayfiye evlerinin rengâ-
renk damları görünmeye başladı. Aşağıda, solda dur-
gun havuz, koyu mavi bir leke gibi duruyordu. Etrafı 
açık yeşil, onun mat, bombeli gibi görünen sathında 
karanlık akisler veren söğüt ağaçları vardı. Havuzun 
ötesindeki tepecikte sürülmüş, koyu renkte bir tarla 
vardı, ortasından ufka kadar uzanarak, korkunç kur-
şuni göğe dayanan yemyeşil bir yol geçiyordu. Araba-
mızın sallanarak geçtiği yumuşak yolun iki tarafında, 
yer yer başak vermeğe başlıyan gür çavdarların yeşilli-
ği göze çarpıyordu. Hava çok durgundu. Etraf taze ko-
kularla doluydu; ağaçların, yaprakların ve çavdarların 
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temiz yeşilliği hareketsiz, çok temiz ve gözalıcıydı. Her 
yaprak, her ot kendi kendine mesut bir hayat sürüyor-
du. Yolun kenarında bir karıştan fazla yükselmiş koyu 
yeşil çavdarın içinden zikzaklı bir patika geçiyordu. Bu 
patika nedense bana canlı olarak köyümüzü ve bu köy 
hâtırasına tuhaf bir şekilde bağlı olan Soniçka’yı, ona 
âşık olduğumu hatırlattı.

Dimitriy’e karşı beslediğim bütün arkadaşlık duy-
gularına, her şeyini olduğu gibi anlatmasının bana ver-
diği memnuniyete rağmen onun Lübov Sergiyevna’ya 
karşı olan hislerini, niyetlerini daha fazla öğrenmek 
istemiyorum, ama bana çok daha yüksek bir duygu 
gibi gelen Soniçka’ya karşı olan sevgimi, ona muhak-
kak anlatmak istiyorum. Nedense Soniçka ile evlenip 
köyde yaşamanın ve yerde emekliyerek beni baba diye 
çağıran küçük çocukların etrafımı sarmalarının ne hoş 
olacağını; onun da karısı olan Lübov Sergeyevna ile ve 
yol elbiselerini giyip bize geldikleri zaman ne kadar 
sevineceğime ait tasavvurlarımı, nedense doğrudan 
doğruya söylemeye cesaret edemiyor, bunların yerine 
batmakta olan güneşi gösterdim: “Bak Dimitriy, etraf 
ne kadar güzel”, dedim.

Dimitriy hiçbir şey söylemedi, ama büyük bir gay-
ret sarf ederek yaptığı itirafına karşı, zaten çok kayıtsız 
olduğu tabiata dikkatini çekerek cevap vermeme, gali-
ba kızmıştı. Tabiat onun üzerinde, bana yaptığı tesir-
den, bambaşka bir tesir yapıyordu, o tabiatın güzelliği 
ile değil, meraklı tarafları ile ilgilenerek onu, duygula-
rından fazla, aklı ile seviyordu.



116 • GENÇLİK

Hemen arkasından, onun düşüncelerine dalıp, söyle-
diklerine tamamiyle alâkasız olmasına aldırış etmeden:

— Çok mesudum... Hatırlıyor musun, daha çocuk-
ken âşık olduğum bir genç kızdan sana bahsetmiştim, 
-dedim ve büyük bir heyecanla ilâve ettim- onu bugün-
lerde gördüm ve ona yeniden adamakıllı âşık oldum, 
diye anlatmağa başladım.

Yüzünde hâlâ alâkasızlığın izleri olduğu halde, aş-
kımdan ve gelecekteki evlilikten duyacağımız saadete 
ait plânlarımı anlatmakta devam ediyordum. Duygu-
mun ne kadar kuvvetli olduğunu anlatır anlatmaz, 
tuhaf değil mi? O dakikada bu duygunun azaldığını 
hissettim.

Yağmur, tam eve giden akça kavaklarla çevrilmiş 
yola saptığımız vakit bize yetişti ama, ıslatmadı. Yağ-
murun yağdığını ancak, burnuma, elime düşen birkaç 
damladan ve kıvrımlı dallarını hareketsiz yere doğru 
sarkıtarak duran akça kavakların, yağmurun temiz ve 
şeffaf taneciklerini zevkle içen -bu zevk yol boyunca 
yaydıkları kuvvetli kokulardan anlaşılıyordu- körpe, 
yapışık yapraklarında bir şeyin hışırdamasından anla-
dım. Eve daha çabuk varabilmek için arabadan inince 
bahçeyi koşarak geçtik. Ama tam evin kapısında karşı 
taraftan acele acele gelen, ikisinin elinde el işleri, biri-
sinin kitap, diğerinin köpek olan dört hanımla karşı-
laştık. Dimitriy hemen orada beni annesine, teyzesine, 
kızkardeşine ve Lübov Sergeyevna’ya tanıttı. Bir an 
durdular, ama yağmur hızlanınca Dimitriy’in annesi 
sandığım hanım:

— Galeriye geçelim, onu orada bir daha takdim 
edersin, dedi ve biz hanımlarla beraber merdivenden 
çıktık.
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XXIII
Nehludovlar

Bu kalabalığın içinde en fazla dikkatimi çeken, aya-
ğında kaim örgülü potinler, kucağında köpeği ile hepi-
mizin arkasından merdivenleri çıkan ve ikide bir du-
raklıyarak beni dikkatle süzen, hemen arkasından da 
köpeğini öpen Lübov Sergeyevna oldu. Çok çirkindi: 
kızıl saçlı, zayıf, orta boyluydu, vücudu biraz çarpıktı. 
Zaten çirkin olan yüzünü yandan ayırdığı saçları (bu 
türlü saç taramayı kel kadınlar icadetmişlerdir) büsbü-
tün çirkinleştirmişti. Arkadaşımı memnun etmek için 
pek çok gayret ettimse onda bir tek güzel hat bulama-
dım. Hattâ kahverengi gözleri temiz kalblilik ifade et-
mekle beraber çok küçük, fersizdi, hiç de güzel değildi; 
insanın karakterlerini belli eden elleri bile büyük ve 
çirkin olmamakla beraber kırmızı ve pütürlü idi.

Arkalarından taraçaya girdiğim vakit, iri koyu kur-
şuni gözleri ile bana yalnız bakarak geçen Dimitriy’in 
kızkardeşi Varenka’dan başka bütün hanımlar işlerini 
ellerine almadan, bana birkaç kelime söylediler, Va-
renka da okuduğu yere parmağını koyarak, kucağında 
tuttuğu kitabı yüksek sesle okumağa başladı.

Prenses Marya İvanovna uzun boylu, düzgün en-
damlı, kırk yaşlarında bir kadındı. Başlığının altın-



118 • GENÇLİK

dan açıkça görülen kır buklelerine bakılırsa ona daha 
da yaşlı denebilirdi, ama gayet nazik, taze, hemen 
hemen çizgisiz yüzünde en çok iri gözlerinin, neşeli, 
canlı parıltısiyle çok daha genç görünüyordu. Gözleri, 
kahverengi ve çok açıktı, dudakları çok ince ve ciddî 
ifadeliydi, düzgünce burnunun biraz sola doğru eğri-
liği vardı. Erkeklerinki kadar büyük ve yüzüksüz olan 
elinin, uzunca ve çok güzel parmakları vardı. Üstünde, 
mütenasip ve daha genç vücudunu -ki övündüğü an-
laşılıyordu- sımsıkı saran, koyu lâcivert ve kapalı bir 
elbisesi vardı. Çok dik oturuyordu, elinde diktiği bir 
elbise bulunuyordu. Galeriye girdiğim zaman elimden 
tuttu ve sanki beni daha iyi görmek istiyormuş gibi, 
kendine doğru çekti. O tıpkı oğlu gibi, biraz soğuk ve 
açık bir bakışla bana bakarak, Dimitriy anlattığı için 
beni çoktan beri tanıdığını ve kendileri ile iyice tanış-
mam için yanlarında tam bir gün geçirmemi davet et-
tiğini söyledi ve biz sizden çekinmediğimiz gibi sizler 
de hiç çekinmeden istediğinizi yapın: gezin, okuyun, 
dinlenin veya daha eğlenceli buluyorsanız uyuyun 
diye ilâve etti.

Yaşlı bir kız olan Sofya İvanovna Prenses’in küçük 
kardeşi olduğu halde ondan daha büyük görünüyor-
du. Ekseriya orta boylu ve çok şişman olup korse kulla-
nan yaşlıca kızlar kadar şişmandı. Her dakika onu bo-
ğacakmış gibi sıhhatinin bütün kuvveti vücudunun üst 
kısmına toplanmıştı. Onun şişman elleri ancak yeleğin 
altında kavuşabiliyor, sımsıkı iliklenmiş olan yeleğin 
sivrilmiş ucunu ise hiç görmüyordu.
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Prenses Mariya İvanovna kara gözlü, siyah saçlı; 
Sofya İvanovna da iri ve canlı olmakla beraber gayet 
sakin (ki bu çok az görünür) mavi gözlü bir sarışın 
olmasına rağmen, iki kardeş arasında büyük bir soy 
benzerliği vardı: aynı burun, aynı dudaklar; yalnız Sof-
ya İvanovna’nın dudakları biraz daha kalıncaydı, bur-
nu da gülümsediği zaman sağ tarafa, Prenses’inki ise 
sola giderdi. Sofya İvanovna’nın giyim ve saç tarama 
tarzından, hâlâ gençliğe hevesi olduğu anlaşılıyordu. 
Eğer saçları beyazlanmış olsaydı onları herkese göster-
mekten sakınırdı. Bakışı ve benimle konuşurken takın-
dığı tavır, bana gururlu gibi geldi, beni şaşırttı; halbuki 
Prenses’le konuşurken aksine hiç sıkılmıyordum. Belki 
de bu şişmanlık ve beni hayrete düşüren büyük Kate-
rina’nın portresine olan hafif benzeyişi, onu gururlu 
görmeme sebep oluyordu. Yüzüme dikkatle bakarak: 
“Dostlarımızın dostları bizim de dostlarımızdır.” de-
diği vakit, korkuya benzer bir his duydum. Ancak bu 
sözleri söyledikten, susup derin bir nefes aldıktan son-
ra onun hakkındaki edinmiş olduğum fikri tamamiyle 
değiştirdim. Onun birkaç söz söyledikten sonra ağzını 
biraz açıp, iri mavi gözlerini hafifçe yukarı kaldıra-
rak derin bir nefes alması, şişmanlıktan ilerigelen bir 
alışkanlığı idi. Nedense bu alışkanlığında o kadar hoş 
bir samimiyet görünüyordu ki, bu göğüs geçirmeden 
sonra ona karşı beslediğim korku geçtiği gibi kendisi-
ni de çok beğenmeğe başladım. Gözleri çok güzel, sesi 
ahenkli ve hoştu, hattâ vücudunun yuvarlaklığını o za-
manki gençlik gözümle güzel görüyordum.
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Lübov Sergiyevna’nın, arkadaşının arkadaşı olduğu 
için bana candan ve samimi bir şey söylemesi gerekli 
olduğunu sanıyordum. O da aklından geçirdiği şeyleri 
söylemekle, arkadaşlıkta pek ilerigideceği korkusu ile 
uzun zaman karar vermemiş gibi sessizce yüzüme bak-
tı ve bu sükûtu ancak hangi fakülteye girdiğimi sormak 
için bozdu. Sonra içten gelen arkadaşça sözleri bana 
söyleyip söylememede tereddüdederek yine uzun za-
man dikkatle yüzüme baktı. Ben bu tereddüdün farkına 
vardım, yüzümün ifadesiyle bana her şeyi söylemesini 
yalvardım. Ama o: “Bizim zamanımızda Üniversitede 
bilimle pek az meşgul olunuyormuş” dedi ve köpeği 
Suzetka’yı yanına çağırdı.

Lübov Sergeyevna bütün gece ekseriya birbirini 
tutmıyan, kimseyi ilgilendirmiyen şeyler söylüyordu; 
ama benim Dimitriy’e bu hususta çok inanım vardı. O, 
bütün gece “nasıl?” der gibi bir benim, bir onun yüzü-
ne öyle kaygı ile bakıyordu ki, her zaman olduğu gibi, 
içimden Lübov Sergeyevna’nın hiçbir fevkalâdeliği 
olmadığına emin olduğum halde, bu kanaatimi kendi 
kendime bile itiraf etmekten uzaktım.

En nihayet bu ailenin son şahsı olan Varyenka, çok 
şişman, on altı yaşlarında bir kızdı.

Onda güzel olarak ancak teyzesininkine çok ben-
ziyen iri, neşe ile beraber sakin bir dikkati ifade eden 
koyu kurşuni gözleri, çok uzun kumral, örülmüş saçı 
fevkalâde zarif ve güzel eli idi.

Sofya İvanovna, diktiği elbisenin parçalarını çevir-
dikten ve derin bir göğüs geçirdikten sonra:
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— Okunan şeyi ortadan dinlemek sizi sıkacak Mr. 
Nikolas, dedi. 

Dimitriy odadan çıktığı için kitabın okunması dur-
duruldu.

— Belki de “Rop Roy”ü okumuşsunuzdur?
O zamanlar, Üniversite üniformasını taşıdığım için, 

az tanıdığım kimselerle konuşurken en basit sorgulara 
bile muhakkak çok akıllı ve orijinal bir cevap vermeği 
kendime bir vazife bilirdim. Hayır, evet, sıkıntılıyım, 
neşeliyim gibi kısa ve açık cevaplar vermeği çok ayıp 
sayıyordum. Üstümdeki yeni ve modaya uygun pan-
talonuma, üniformamın parlak düğmelerine baktıktan 
sonra Robroy’u okumadığımı, fakat kitapları baştan 
değil daha çok ortadan okumağı sevdiğim için, bu 
dinlemenin benin için çok meraklı olacağını söyledim. 
Memnun memnun gülümsiyerek:

— Başında olanları ve sonradan gelecekleri düşü-
nerek okumak iki misli zevkli oluyor, diye ilâve ettim.

Prenses, sahteye benziyen bir gülüşle güldü. (Başka 
türlü gülemediğinin sonradan farkına vardım.)

— Söyledikleriniz herhalde doğru, dedi ve burada 
daha çok kalacak mısınız Nikola? Sizi Mösyö demeden 
adınızla çağırdığıma gücenmiyorsunuz ya? diyerek, 
“ne zaman gidiyorsunuz” diye ilâve etti.

Ben yarın muhakkak gideceğimizi bildiğim halde 
nedense:

— Bilmiyorum, belki yarın, belki de uzun zaman 
daha burada kalırız diye cevap verdim.
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Prenses uzaklara bakarak:
— Dimitriy’in de, sizin de burada kalmanızı ister-

dim. Sizin yaşınızda arkadaşlık çok iyi bir şeydir.
Varenka’nın teyzesinin işine bakıyormuş gibi yaptı-

ğı halde herkesin bana bakarak nasıl bir cevap verece-
ğimi beklediklerini, aynı zamanda beni âdeta imtihan 
ettiklerini, benim de kendimi en iyi yönden göstermem 
gerekli olduğunu hissettim:

— Dimitriy’in arkadaşlığı benim için faydalıdır, 
ama benim ona faydalı olacak bir tarafım yok; o ben-
den bin kat iyidir, dedim. (Bunu Dimitriy’in duyama-
yacağını bildiğim için söyledim, yoksa benim sözleri-
min samimiliğinden şüphelenir diye korkardım.)

Prenses gayri tabiî, fakat kendisi için gayet tabiî 
olan gülüşü ile gülerek:

— Onu dinliyecek olsak C’est vous qui etes un petit 
monstre de perfection, dedi.

Kendi kendime: “monstre de perfection” çok güzel bir 
ifade. Bunu akılda tutmalı diye düşündüm.

O sesini alçaltıp (ki bu pek hoşuma gidiyordu.) 
Gözleri ile Lübov Sergeyevna’yı göstererek:

— Ama sizin için söylemek istemiyorum, yalnız 
bu gibi şeylerde o çok ustadır; yirmi yıldan beri Sü-
zetka’siyle beraber tanıdığım bu zavallı teyzesine (Lü-
bov Sergeyevna’yı onlar böyle çağırırlardı) aklımıza, 
hayalimize gelmiyen meziyetler bulmuştur... Varya, 
bana bir bardak su getirmelerini söyle dedi ve aile 
vaziyetlerinden bana bahsetmenin henüz zamanı gel-
mediğini, hattâ hiç bahsetmemeyi daha doğru bularak 



GENÇLİK • 123

tekrar uzaklara baktıktan sonra: “hayır o gitsin, daha 
iyi olur.” diye ilâve etti. O bir şey yapmıyor, halbuki 
sen okuyorsun.” Bana “doğruca bu kapıdan gidin dos-
tum.” On beş adım yürüdükten sonra durun ve duyu-
lacak bir sesle: “Piyotr, Maria İvanovna’ya bir bardak 
buzlu su getir deyin” dedi ve yeniden gayri tabiî gülü-
şü ile hafifçe gülümsedi.

Odadan çıkarken kendi kendime: “Herhalde ben-
den bahsetmek istiyorlar, benim ne kadar akıllı oldu-
ğumun farkına vardığını başkalarına anlatmak isti-
yor.” diyordum. On beş adım daha gitmemiştim ki, 
şişman Sofya İvanovna nefes nefese, hızlı hafif adımla-
rı ile bana yetişerek:

— Merci, mon cher, ben o tarafa gidiyorum, söyle-
rim, dedi. 
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XXIV
Aşk

Sonraları öğrendiğime göre Sofya İvanovna iyi bir 
aile kadını olmak için dünyaya gelen, fakat talihsizlik 
yüzünden bu saadetten mahrum kalan, eşi az bulunur 
kadınlardandı. Bu gibi kadınlar, kendilerine bir yuva 
kurmak nasip olmıyan, kocaları ile çocukları için kalb-
lerinde saklayıp besledikleri sevgi, birdenbire bağlan-
dıkları kimselere açılmağa başlarlar. Bu gibi yaşı geç-
kin kızlarda bu sevgi kaynağı, o kadar doludur ki, hoş-
landıkları insanların sayısı çok olduğu halde, sevgisi 
yakınlarındakilere, hayatta karşılaştıkları bütün iyi ve 
kötü insanlara yeter.

Sevginin üç şekli vardır:
1) Güzel sevgi,
2) Fedakâr sevgi,
3) Faal sevgi. 
Bir genç erkeğin, bir genç kıza veya bir genç kızın 

bir genç erkeğe beslediği aşktan bahsetmiyorum, aş-
kın bu inceliklerinden korkuyorum. Hayatta o kadar 
bahtsız oldum ki, böyle aşklarda, hakikaten tek bir 
kıvılcımı bulunmıyan yalandan başka bir şey göreme-
dim; hem öyle bir yalan ki, içinde ihtirasın, karı koca 
münasebetlerinin paranın bir kimseye bağlanmak veya 
hür kalmak arzusunun birbirine karışmasından asıl 
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aşkı seçmek imkânsız olur. İşte böyle bir aşktan değil 
de kardeş sevgisinden yani bir insanın anaya babaya, 
kardeşe, çocuğa, arkadaşa, vatandaşa karşı beslediği 
histen bahsediyorum. Kalblerinde böyle bir duygusu 
olanların bu duyguyu bir şahsa veya birçok kimselere 
karşı beslemeleri, karakterlerinin zayıf veya kuvvetli 
olmasına bağlıdır.

Güzel sevgi dediğim de, bu duygunun aslında veya 
ifadesindeki inceliğine âşık olmak demektir. Bu tarzı 
sevenler için, sevdiği şahsın rolü ancak zevk duydu-
ğu bu aşkın ifadesine ve idrakine tesir ettiği nispette-
dir. Güzel sevgi ile sevenler bu duygunun karşılıklı 
olmasına, aşklarının zevk ve güzelliğine tesiri olma-
dığı için hiç önem vermezler. Onlar sık sık sevgililer 
değiştirirler. Çünkü asıl gayeleri vuslat değil, bu hoş 
duyguyu daima devam ettirmektir. Zevk duydukları 
bir hissi yaşatmak için, herkese hattâ bu aşkla hiç ilgi-
si olmıyan kimselere bile durmadan en ince, en zarif 
kelimeler kullanarak anlatırlar. Memleketimizde belli 
bir çevrede bu güzel aşkla sevenler, herkese duygula-
rından bahsettikleri gibi, bunu mutlaka fransızca anla-
tırlar. Söyledikleri sözler belki gülünç ve tuhaf gelebilir 
ama, eskiden olduğu gibi bugün de diğer bir çevrede, 
hele kadınlar arasında öylelerini tanırım ki, kocalara, 
çocuklara, arkadaşlarına karşı besledikleri hissin fran-
sızca ifadesi yasak edilmiş olsaydı, kendilerinde bu 
duygulardan eser kalmıyacağına eminim.

Sevginin ikinci şekli olan fedakâr sevgi ise, sevilen 
şahsa yapılan ve bu fedakârlığın ona bir fayda temin 
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edip etmiyeceği düşüncesidir, bu da ona kendini feda 
etmekten ibarettir. “Sevilen kadın veya erkeğe karşı sa-
dakatini bütün dünyaya ispat etmek için katlanmıyaca-
ğı fedakârlık yoktur.” Bu sevginin formülü budur. Bu 
tarzda sevenler sevildiklerine asla inanmazlar. Çünkü 
beni anlamıyan bir kimse için kendimi feda etmek bu 
hissin kıymetini fazlalaştırır. Çoğu zaman ruhça hasta 
gibidirler, bu durum da fedakârlıklarının derecesini 
artıran bir sebeptir. Çoğu sadıktırlar, zira sevgilileri 
uğruna fedakârlık etmek meziyetini kaybetmek onlara 
çok ağır gelir. Gönül verdikleri kimselere, bağlılıklarını 
göstermek üzere ölüme bile hazır görünen bu âşıklar 
her zaman zahmetsizce yapabilecekleri en ufak sevgi 
belirtilerinden bile kaçınırlar. Onlar için sizin tok veya 
aç oluşunuz, iyi uyuyup uyumadığınız, neşeli veya 
neşesiz bulunmanız, sıhhatte veya hasta olmanızdan 
farksızdır, hattâ bu tabiî ihtiyaçları sağlamak için par-
maklarını bile kımıldatmazlar. Buna karşılık gerekirse 
kurşuna karşı göğüs germeğe, suya, ateşe atılmağa, 
aşk ateşi ile sararıp solmağa daima hazırdırlar. Bun-
dan başka fedakâr sevgiye karşı isdidatları olanlar 
daima aşkı ile övünür, hırçın, kıskanç, vesveseli olup 
size biraz tuhaf gelecek ama, sevgililerinin başına bir 
felâket gelmesini beklerler, onları kurtarmak fırsatını 
ele geçirmeyi, yine onların ıslahına çalışabilmek için, 
onlarda bazı ahlâk düşkünlükleri bulunmasını isterler.

Sizi son derece seven eşinizle beraber bir köyde 
yaşamaktasınız. Sıhhatiniz yerindedir, zevk duyduğu-
nuz bir işle meşgulsünüz. Uşakların eline bırakılmış ev 
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işleriyle, dadıların kucağına terk edilmiş çocuklarınızla 
meşgul olamıyacak kadar halsiz bulunan karınız, sev-
diği herhangi bir işle de ilgilenemiyor, çünkü o sizden 
başka bir şey sevemiyor, düşünemiyor. O galiba has-
tadır, fakat sizi üzmemek için bunu saklıyor; galiba 
sıkılıyor fakat sizin için hayatı boyunca sıkıntıya kat-
lanacaktır. Sizin çiftlik işlerinize, asıl işlerinize, kitap 
okuma ve ava karşı gösterdiğiniz fazla ilgi onu çileden 
çıkarıyor, aynı zamanda bu fazla çalışmanın sizi yıp-
ratmakta ve ölüme yaklaştırmakta olduğunu gördüğü 
halde katlanıp susuyor. Fakat işte hastalandınız. Sizi 
seven karınız kendi hastalığını unutuyor, yorulmaması 
ve üzülmemesi için yaptığınız bütün ısrarlara rağmen 
gece gündüz baş ucunuzdan ayrılmıyor, siz de her an 
“üstünüzde sana söylememiş miydim böyle olacağını 
ama benim için hepsi bir. Yine de seni bırakmayaca-
ğım.” diyen hüzünlü, şefkatli bir bakış hissediyorsu-
nuz. Ertesi gün kendinizi biraz daha iyi hissedip başka 
bir odaya geçiyorsunuz. Oda karmakarışık, soba yan-
mıyor; tek içebileceğiniz çorba da aşçıya ısmarlanma-
mış, ilâçlarınız için kimse gönderilememiş; ama geceyi 
baş ucunuzda uykusuz geçirerek halsiz düşen karınız 
aynı şefkat dolu bakışları ile size bakıyor, ayak uçlarına 
basarak yürüyor ve fısıltıyla uşaklara alışık olmadığı, 
anlaşılmaz emirler veriyor. Okumak istiyorsunuz, sizi 
seven karınız göğüs geçiriyor, kendisine kızacağınızı 
ve dinlemiyeceğinizi bildiği halde -ki bunlara çok alı-
şıktır- okumamanızın daha iyi olacağını söylüyor; oda-
da biraz dolaşmak istiyorsunuz, bunu da doğru bul-
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muyor; sizi görmeğe gelen arkadaşınızla konuşmanızı 
istemiyor. Geceleyin ateşiniz yine yükseliyor, biraz 
dalmak niyetindesiniz ama sizi seven karınız büsbütün 
zayıflamış, renksiz, gece lâmbasının kör ışığı altında, 
karşınızda bir koltuğa ilişmiş, arasıra ofluyor; yanıba-
şınızda varlığını hissettiren en ufak hareket ve nefes 
alışı bile, sizi çileden çıkarıp sinirlendiriyor. Yirmi se-
neden beri yanınızdan ayrılmıyan, alışık olduğunuz, 
hizmetine karşılık dolgun maaş alan bir uşağınız var; 
gündüz iyice uyuyarak gecenin yorgunluğunu çıkar-
dığından, seve seve, memnuniyetle işinizi görür; ama 
karınız onun size hizmetine de razı değil. O, her şeyi 
yalnız kendi başına, beceriksiz halsiz parmaklariyle 
yapmağa çalışıyor. İşte yine, boşuna bir gayretle elin-
deki şişeyi açmağa uğraşırken, mumu söndüren, ilâcı 
döken ve size tiksinerek temas eden beyaz parmakla-
rının hareketlerini takibederken, hiddetlenmemek eli-
nizden gelmiyor. Eğer sabırsız, sinirli iseniz, ona dışarı 
çıkmasını rica eder, biraz sonra kapının arkasından, 
itaatli bir sesle ağlayıp ofladığını, fısıltı ile uşağınıza 
mânasız bir şeyler söylediğini, hassasiyeti son haddi-
ni bulan kulağınızla duyar, sinirlenirsiniz. En nihayet, 
eğer hastalıktan ölmedinizse, bu hastalığınız sırasında, 
yirmi geceden beri hiç uyuyamıyan (bunu durmadan 
size tekrarlıyan), sizi seven karınız, hastalanıp soluyor, 
ıstırap çekiyor ve işe tamamiyle yaramaz bir hale ge-
liyor. Tam sizin iyileşip normal bir duruma girdiğiniz 
zaman o fedakâr sevgisini, elinizde olmıyarak size ve 
bütün etrafta bulunanlara aşılanan uysal bir kederle 
göstermektedir.
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Faal sevgi dediğim üçüncüsü de; sevdiği kimsenin 
bütün ihtiyaçlarını, arzularını, kaprislerini, hattâ kötü 
niyetlerini bile yerine getirmekten ibarettir. Böyle bir 
aşkla seven kimseler, ölünceye kadar sadık kalırlar; 
çünkü âşıklarını ne kadar çok severlerse o derecede 
onları daha yakından tanırlar, tanıdıkça da sevgileri ar-
tar, bütün isteklerini yerine getirmek daha kolay olur. 
Aşklarından hemen hemen hiç konuşmazlar, konuşsa-
lar da yeter derecede sevdiklerine inanmadıkları için 
beceriksiz ve sıkılgandırlar, ifade tarzları da hoş ve gü-
zel olmaz. Böyle âşıklar, sevdiklerinin fena ahlâklarını 
beğenirler; çünkü onların bu kötü huyları, kendilerine 
daha yeni isteklerini yerine getirmek fırsatını verir. Se-
vilmelerini isterler, hattâ bu hususta kendi kendilerini 
aldatır ve inandırırlar, bu arzularına kavuşmaları onla-
rı mesudeder. Sevilmeseler dahi aşkları değişmez. Ta-
pındıkları kimselerin mesut olmalarını diledikleri gibi, 
ellerinde olan bütün maddi, mânevi, küçük büyük va-
sıtalarla daima saadetini temin etmeğe çalışırlar.

İşte, Sofya İvanovna’nın gözlerinde, her hareketin-
de ve söylediği her sözde Lübov Sergeyevna’ya, yeğen-
leri olan Dimitriy ile Varenka’ya hattâ Dimitriy’in beni 
sevdiği için bana karşı da beslediği böyle faal bir sevgi 
seziliyordu.

Epey zaman geçtikten sonra ben Sofya İvanovna’nın 
tam değerini anlıyabildiğim sırada, aklımı bir sual kur-
caladı: sevgiyi bütün gençliğin anladığı gibi değil de, 
bambaşka bir tarzda anlamağa çalışan Dimitriy, niçin 
birdenbire anlaşılmaz bir kadın olan Lübov Sergeyev-
na’ya delicesine âşık oluyor da, daima gözü önünde bu-
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lunan, kendisini seven samimi Sofya İvanovna’nın yalnız 
bazı meziyetleri olduğunu kabul etmekle yetiniyor? Ne 
kadar da doğru söylemişler: “Kimse kendi memleke-
tinde peygamber olamaz.” İkisinden biri: ya gerçekten 
insanlar, iyi olmaktan ziyade kötüdürler; veya iyilik-
ten fazla kötülüğe meyillidirler. Lübov Sergeyevna’yı 
tanıyalı pek çok olmamıştı, halbuki doğduğundan beri 
teyzesi tarafından sevildiğini biliyordu.
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XXV
Muhiti tanımağa başlıyorum

Galeriye döndüğüm zaman, düşüncelerimin aksi-
ne olarak, benden hiç kimse söz açmıyordu. Varyenka, 
okumuyor, kitabını bir tarafa bırakmış, boyun bağını 
düzeltip gözlerini kırparak aşağı yukarı gezinen Di-
mitriy ile hararetli bir münakaşaya girmişti. Münaka-
şanın sebebi güya İvan Yakovliviç ve batıl itikatlar idi; 
ama münakaşanın bu kadar hararetli oluşu asıl sebe-
binin başka olduğu, daha fazla bütün aileyi yakından 
ilgilendirdiği görülüyordu. Kontes ve Lübov Sergiyev-
na’nın sessizce oturup her kelimeyi dikkatle dinleyiş-
lerinden münakaşaya iştirak etmek arzusunda olduk-
ları anlaşılıyordu. Fakat kendilerini tutarak fikirlerini 
ifade etmek işini birisi Varyenka’ya, diğerini Dimitriy’e 
bırakıyordu. Odaya girdiğim zaman Varyenka bana 
pek kayıtsız bir bakışla münakaşanın onu çok ilgilen-
dirdiği anlaşılıyordu, benim de söylediklerini işittiğimi 
sanıyor yahut işitmeme önem vermiyormuş gibi gör-
müyordu. Varyenka ile aynı fikirde olduğu görülen 
kontesin de bakışlarında aynı mâna vardı. Dimitriy 
ise yanında münakaşaya daha hararetle devam etme-
ğe başladı, Lübov Sergeyevna da gelişimden korkmuş 
gibi oturanların hepsine dönerek
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“İhtiyarlar doğru söylüyorlar: - si jeunesse savait, si 
vieillesse pouvait”5 dedi.

Fakat bu atasözü münakaşaya son veremediği gibi 
Lübov Sergeyevna ile arkadaşımın bana haksız olduk-
ları kanaatini verdi. Bu ailenin ufak tefek tartışmala-
rında bulunmam beni biraz sıktı ise de bir taraftan da 
bu tartışmadan aile fertlerinin birbirlerine karşı olan 
hislerini görmek ve yanımda çekinmiyerek açıkça ko-
nuşmalarını görmek hoşuma gidiyordu.

Senelerce bir aileyi aynı, sahte, ama muaşerete uy-
gun bir perde altında görüyorsunuz. Fakat bu ailenin 
fertlerinin birbirlerine karşı olan hakikî münasebetleri 
sizin için bir sır olarak kalıyor. Bu gibi şeylere hayatta 
çok raslanır. (Hattâ gördüğüme göre bu perde ne kadar 
kalınsa, -ki perdenin bu durumu güzelliğini arttırıyor- 
bizden gizlenen hakikatin kabalığı o nispette fazladır.) 
Bakarsınız, bir gün böyle bir aile arasında görünürde 
hiç ehemmiyeti olmıyan bir ziyaret veya aile reisinin 
atlarına ait bir konuşma açılır ve hiç yoktan birdenbire 
bu münakaşa alevlenir. O kadar ki bu tartışmayı hal-
letmek için, perde arkası dar gelir. Münakaşa edenle-
rin dehşetine, dinliyenlerin de hayretine rağmen bütün 
hakiki ve kaba taraflar, olduğu gibi sırıtır. Artık hiçbir 
şeyi gizliyemiyen perde, işe yaramaz bir şekilde sa-
vaşmakta olan iki taraf arasında sallanarak, yalnız sizi 
şimdiye kadar uzun zaman aldattığını hatırlatır. Çok 
defa, insana, başını bütün hıziyle duvara vurmak, çok-
tan beri kanayıp ağrıyan yaraya hafifçe dokunulmak-

5  Gençlik bilseydi, ihtiyarlık yapabilseydi.
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tan daha kolay gelir. Dokunulduğu zaman insana çok 
ıstırap veren bu gibi yaralar, hemen hemen her ailede 
bulunur Nehludov’ların da bu sızısı, annesiyle kızkar-
deşinde kıskançlık değilse de, aile duygusunu inciten, 
Dimitriy’in Lübov Sergeyevna’ya karşı olan garip sev-
gisi idi. Bu yüzden olacak ki İvan Yakovliviç ve batıl 
itikatlar hakkındaki münakaşanın bütün aile için çok 
ciddî bir mânası vardı.

Ahenkli sesiyle, her kelimeyi açık bir şekilde söyli-
yerek Varyenka:

— Herkesi güldüren ve başkaları tarafından hor 
görülen şeylerde sen daima fevkalâde bir şey bulmağa 
çalışırsın, dedi. Dimitriy sinirli bir hareketle kızkarde-
şinin oturduğu yerin aksi tarafına başını çevirdi:

— Evvelâ İvan Yakovliviç gibi fevkalâde bir insan 
için, ancak çok düşüncesiz bir kimse böyle konuşabilir. 
Sonra da, sen gözünün önünde duran iyi bir şeyi mah-
sus görmek istemiyorsun, dedi.

Yanımıza dönen Sofya İvanovna birkaç defa bana 
ve münakaşa edenlere ayrı ayrı baktı, kendi kendine 
konuşur gibi iki defa ağzını açtı, derin bir ah çekti, son-
ra Varyenka’ya kitabını uzatarak elini şefkatle okşadı:

— Varya lütfen daha çabuk okur musun? Acaba 
onu tekrar buldu mu? Muhakkak öğrenmek istiyorum, 
dedi. (Galiba romanda bir buluşma bahsi de geçmi-
yordu.) İspat için, hazırlanmış olduğu fikirlerini altüst 
edip sözünü kestiği için ona kızan Dimitriy’in küskün 
bakışlarına aldırış etmeden:

— Mitya, hava serinledi, dişlerinin tekrar ağrıma-
ması için yanağını bağlasan çok iyi edersin canım, 
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dedi. Varyenka bırakmış olduğu kitabı tekrar okumağa 
başladı.

Bu küçük kavga, ailenin rahatını ve oturan kadın-
ların arasında hüküm süren samimi ahengi hiç de boz-
madı.

Esasen kontes Marya İvanovna tarafından idare 
edilen bu meclis benim için, gayet çekici, idi; onda bu 
nevi mantıklı bir sadelik ve güzellik vardı. Bende uya-
nan bu hislerin kaynağı, etrafımdaki şeylerin temizliği, 
güzelliği, sağlamlığı idi.

Meselâ: çıngırak, kitabın cildi, koltuklar, masalar; 
korse giyen kontesin gayet dik oturuşu, beyazlaşmış 
buklelerini saklamadan herkese göstermesi, daha ilk 
karşılaşmamıza rağmen bana Nikolas veya “O” deme-
si, meşguliyetleri, okuma, dikiş ve kadınların elleri-
nin fevkalâde beyaz oluşu gibi. (Bu aileden olanların 
ellerinde bir özellik vardı; çok kırmızı olan el ayaları 
ile bembeyaz olan üst kısım âdeta ekli idi.) Bu ailenin 
birbirlerine en çok benziyen bir tarafı da her kelimeyi 
veya cümleyi bütün inceliklerini gözeterek son harfine 
kadar gayet açık söylemeleri; çok temiz rusça ve fran-
sızca konuşmalarıdır. Bunların hepsi, bilhassa bu aile-
nin benimle bir büyük insanla konuşur gibi gayet ciddî 
ve sade konuşmaları fikirlerimi söylerken dinlemeleri, 
kendi düşüncelerini de bana söylemeleri; bunlara hiç 
alışık olmadığım için üstümdeki elbiselerin parlak 
düğmelerine ve mavi kol kapaklarına bakmıyarak bana 
birdenbire: “sizinle ciddî konuşabileceğimizi mi, sanı-
yorsunuz? Haydi bakalım dersinize.” diyeceklerinden 
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korkuyordum. Bütün bunlar üzerimde öyle izler bırak-
tı ki bunlar sayesinde aralarında artık hiç sıkılganlık 
duymuyordum. Arada sırada ayağa kalkarak yer de-
ğiştirebiliyor ve Varyenka’dan başka herkesle serbestçe 
konuşabiliyordum. Varyenka ile olan bu ilk tanışma-
mızda bu kadar fazla konuşmayı bir terbiyesizlik, baş-
kalarının da hoş görmiyeceği bir hareket sanıyordum.

Okuma sırasında onun hoş ahenkli sesini dinlerken 
kâh ona, kâh bahçedeki yağmurdan kararmış yuvarlak 
lekeli çiçekliğin kumlu yoluna, biraz önce bizi ıslatan 
şeffaf ve arasından göğün maviliği görünen renksiz 
buluttan hâlâ dökülmekte olan seyrek yağmur tanele-
rine, yapraklarına damladığı ıhlamur ağaçlarına, kâh 
tekrar ona, kâh yağmurdan ıslanmış ihtiyar, gür kayın 
ağaçlarını aydınlatarak batmakta olan güneşin son 
kızıl ışıklarına ve tekrar Varyenka’ya bakıyor, kendi 
kendime: “Hayır ilk defa göründüğü gibi hiç de çirkin 
değil” diye düşünüyordum.

Kendi kendime: “Yazık ki ben âşıkım ve Varyenka 
da Soniçka değil; yoksa hemencecik bu ailenin arasına 
katılmak pek hoş olurdu. Birdenbire hem annem, hem 
teyzem hem de karım olmuş olurdu.” Bunu düşünür-
ken okumakta olan Varyenka’ya dikkatle baktım. Onu 
sihirlediğimi, onun bana muhakkak bakması lâzımgel-
diğini içimden geçirdim. O kitaptan başını kaldırarak 
bana baktı, göz göze geldik, başını çevirdi:

— Yağmur hâlâ durmadı, dedi.
Birden tuhaf bir hisse kapıldım: şimdi içinde bulun-

duğum durumun başımdan bir kere daha geçmiş oldu-
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ğunu, halin bir tekrarı olduğunu düşündüm. O zaman 
da şimdiki gibi ince yağmur yağıyor, kayın ağaçlarının 
arkasından güneş batıyor, o okuyor, ben onu seyredi-
yordum. Sonra onu sihirlediğimi, onun da bana baktı-
ğını bir kere daha hatırladım. 

“Acaba o mu? Acaba başlıyor mu” diye kendi ken-
dime düşünüyordum. Fakat çok geçmeden onun, ha-
yalimde yaşattığım kadın olmadığını, henüz hiçbir şe-
yin başlamadığına kanaat getirdim.

“Evvelâ Varyenka güzel değildi, bildiğimiz küçük 
hanımlardandı. Onunla gayet normal bir şekilde ta-
nışmıştık, halbuki öteki fevkalâde bambaşka olacak ve 
onunla hiç umulmadık yerde tanışacağız. Bu ailenin 
hoşuma gitmesi de benim herhalde tecrübesizliğim-
den, toyluğumdan ilerigeliyordu. Hayatımda buna 
benzer birçok ailelerle karşılaşabileceğimi” düşündüm.
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XXVI
İyi taraflarımı gösteriyorum 

Çayda, okumadan vazgeçildi, hanımlar aralarında 
tanımadığım insanlardan, bilmediğim şeylerden ko-
nuşmağa başladılar. Bana sevgi ve samimiyet göster-
mekle beraber bu konuşmağı sosyal durumumu ve yaş 
farkımı hatırlatmak için yaptıklarını sanıyordum.

Biraz önce susmanın acısını çıkartmak için aramız-
da geçen ve benim de iştirak edebileceğim bir konuda 
konuşurken taşıdığım üniformamın onurunu güderek 
çok zeki ve orijinal olduğumu göstermek istiyordum. 

Sayfiyeyle ilgili bir bahis açılır açılmaz ben birden-
bire prens İvan İvanoviç’e ait Moskova civarında bir 
köşküm bulunduğunu ve bu köşkü görmek için Lond-
ra ve Paris’ten bile gelenler olduğunu, etrafının üç yüz 
seksen bin ruble değerinde bir parmaklıkla çevrildi-
ğini; prens İvan İvanoviç’in çok yakın bir akrabam ol-
duğunu, bugün orada yemek yediğimi, beni de bütün 
yazı geçirmek üzere oraya davet ettiğini sıralayıver-
dim. Sonra çok gittiğim için köşkü çok iyi tanıdığımı, 
bütün bu parmaklıkların, köprülerin debdebesi, lüksü 
hele köy gibi bir yerde olunca, hiç hoşlanmadığım için 
beni ilgilendirmediğini söyledim, köyde olunca insan 
her şeyinin köye yakışır bir tarzda olmasını sevdiğimi 
ilâve ettim. Bu müthiş ve katmerli yalanı söyledikten 
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sonra, o kadar utanıp kızardım ki herhalde yalan oldu-
ğunun herkes farkına varmıştır. O sırada bana çay fin-
canını uzatmakta olan Varenka ile yüzüme bakan Sofya 
İvanovna, ikisi de benden başlarını çevirerek başka bir 
mevzu üzerinde konuşmağa başladılar. Sonraları sık 
sık rasladığım iyi kalbli insanların, çok genç kimselerle 
konuşurken onların bile yalan söylemeleri karşısında 
bu iyi kalbli insanların yüzlerinde beliren ve: “Nasılsa 
yalan söylediğini biliyoruz. Bunu niçin yapıyorum za-
vallı çocuk?” mânasını taşıyan bir ifade vardı. 

Prens İvan İvanoviç’in bir köşkü olduğunu anla-
tışım bugün onda yemek yediğimi, onunla akraba 
olduğumuzu göstermek için daha iyi sebep bulama-
dığımdandır. Fakat üç yüz seksen bin ruble değerin-
de olan parmaklığından ve Prens İvan İvanoviç’e sık 
sık gittiğimden niçin bahsettim? Bunu kendim de iyi 
bilmiyordum. Prens ya Moskovo’da veya Napoli’de 
yaşadığı için ona gitmediğim gibi gidemiyeceğimi de 
Nehludovlar çok iyi biliyorlardı. Çocukluğumda, ilk 
gençliğimde, sonraları olgun çağımda da yalan söy-
lediğimi asla hatırlamıyorum; aksine olarak fazlası ile 
samimi ve açık konuşmak âdetim vardı, diyebilirim. 
Ama gençliğimin bu ilk senelerinde sık sık içimde tu-
haf bir hisle hiç sebep yokken inanılmıyacak derecede 
yalan söylemek isteğini duyardım. “İnanılmıyacak de-
recede” diyorum, çünkü öyle mübalâğalar ediyordum 
ki, bunların yalan olduğu derhal meydana çıkıyordu. 
Bu garip meylin başlıca sebebi bence, kendimi oldu-
ğumdan bambaşka bir insan göstermek arzusiyle ya-



GENÇLİK • 139

lanlarımı söyliyerek bir türlü gerçekleşmiyen o tutul-
mamak arzusu idi.

Akşama doğru yağmur dinmişti. Çaydan sonra, ha-
vanın sakin ve açık olduğunu gören kontes, hepimize 
aşağıdaki bahçeye inip gezmeği ve sevdiği yeri görme-
mizi teklif etti. Daima orijinal kalmak gayesine sadık 
olan ben, kendim ve Kontes gibi aklı başında insan-
ların, alelade nezaketin üstünde olmamız gerektiğini 
düşünerek: maksatsız hiçbir gezinti yapmağı sevmedi-
ğimi ve ancak yalnız başıma gezmekten hoşlandığımı 
söyledim. Söylediklerimin doğrudan doğruya bir ka-
balık olduğunu düşünememiştim; hem o vakitler baya-
ğı komplimanlar yapmak ne kadar ayıpsa, bazı şeyleri 
kabalık derecesine varan bir açıklıkla söylemenin de o 
nispette orijinal ve hoş bir şey olduğunu sanıyordum. 
Bununla beraber verdiğim cevaplardan memnun kala-
rak herkesle beraber gezmeğe çıktım.

Kontesin sevdiği yer ta aşağıda bahçenin en tenha 
yerinde bulunan beyzi havuzun üstündeki küçük bir 
köprü idi. Buradan görünen manzara, küçük olmakla 
beraber hoş ve manalı idi. Biz sanatı tabiat ile o kadar 
karıştırmağa alışmışız ki, sanatta raslamadığımız tabi-
at hâdiseleri çoğu zaman bize gayri tabiî gelir, sanki ta-
biat sahteleşmiş gibi; tersine resimlerde her zaman gör-
düğümüz hâdiselerin akisleri, bize daima basmakalıp 
görünür, bazıları da gerçekten karşılaştığımız halde, 
çok defa bir örnek olup aynı şeyi ifade ettiğinden bize 
çok bayağı görünür. Kontesin sevdiği yerden görünen 
manzara da, bunlardan biri idi. Etrafını otların bürü-



140 • GENÇLİK

düğü küçük bir havuz hemen onun arkasından çeşitli 
yeşillikleri birbirine karışan çalılıklar ve kocaman yaşlı 
ağaçlarla örülü dik bir tepe yükseliyordu. Bu tepenin 
eteğinde havuzun üstüne eğilen ve kalın köklerinin bir 
kısmiyle havuzun kenarındaki nemli topraklara tutu-
nan, tepesini uzun akçakavak ağacına dayayıp kıvırcık 
dallarını havuzun durgun suları üzerine sarkıtan, bir 
kayın ağacı vardı. Havuzun durgun yüzüne sarkan bu 
dallar ve etraftaki yeşillikler suya aksediyordu.

Kontes başını sallıyarak, hepimize birden: 
— Bakın ne güzel! dedi. Her şeyde kendime mah-

sus bir fikrim olduğunu göstermek isteği ile:
— Evet, harikulade, ama fazlasiyle yapma bir deko-

ru andırıyor, dedim. 
Kontes söylediklerimi hiç duymamış gibi manzara-

yı zevkle seyretmeğe devam ediyor ve kızkardeşi ile 
Lübov Sergeyevna’ya dönerek, manzaranın içinde en 
fazla hoşuna giden bazı yerlerini, sarkan eğri bir dalı 
ve onun, sudaki akislerini gösteriyordu. Sofya İvanov-
na, bunların hepsinin çok güzel olduğunu ve kızkarde-
şinin de burada saatlerce vakit geçirdiğini söylüyordu 
ama bunları sırf kontesi memnun etmek için yaptığı 
belli idi.. Çok sevmek hassasına malik olan insanların 
tabiat güzelliklerine çok defa kayıtsız kaldıklarını çok 
defa fark etmişimdir. Lübov Sergeyevna da bizim gibi 
hayran olmakla beraber arada sırada: “Bu kayın ağa-
cı nasıl oluyor da devrilmeden duruyor? Bu vaziyette 
daha çok durabilecek mi?” gibi sorular soruyor ve ha-
yatında sokağa ilk defa çıkmış gibi büyük bir telâşla 
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tüylü kuyruğunu sallıyarak eğri bacakları ile köprü-
nün üstünden aşağı yukarı koşan Süzetka’ya durma-
dan bakıyordu. Dimitriy annesi ile ufkun dar bir çer-
çevesi içine giren bir manzaranın hiçbir vakit güzel ol-
mıyacağını münakaşa ederek, onu kandırmağa çalışı-
yordu. Varenka hiçbir şey söylemiyordu. Başını çevirip 
ona baktığım vakit, köprünün parmaklığına dayanmış 
bana yan durmuş bir vaziyette önüne bakıyordu, her-
halde bir şey dikkatini çekiyor, hattâ onu heyecanlan-
dırıyordu. Çünkü kendini unuttuğu gibi, etraftan ken-
disine bakanların da farkında değildi. İri gözlerinde 
öyle bir dikkat, öyle sakin ve açık düşüncelerin akisleri 
okunuyor, duruşunda öyle bir serbestlik vardı ki ufak 
tefek olmasına rağmen heybetli, vakur görünüyordu. 
Birdenbire onun bu hali beni o kadar şaşırtmıştı ki, 
yine içimden: “Acaba başlıyor mu?” diye sordum ve 
yine şu suale cevap olarak kendi kendime Soniçka’ya 
âşık olduğumu, Vareka’nın da sadece bir küçük hanım 
ve arkadaşımın kızkardeşi bulunduğunu düşündüm. 
Fakat Varenka o anda pek hoşuma gitmişti ve bunun 
için de ona üzecek bir şey söylemek veya yapmak gibi 
içimde, mahiyetini kendim de anlıyamadığım bir istek 
uyandı.

Söylediklerimi Varenka’nın duyabilmesi için ona 
daha fazla yaklaşarak arkadaşıma:

— Biliyor musun Dimitriy, bence sivrisineksiz dahi 
olsa bu yer güzel değil, ama şimdi, dedim, ve elimi 
alnıma vurarak gerçekten bir sivrisineği öldürdükten 
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sonra burası büsbütün berbat, diye ilâve ettim.
Varenka bana bakmadan :
— Galiba tabiatı sevmiyorsunuz? dedi.
Ben:
— Bence bu faydasız ve boş vakit geçirmekten baş-

ka bir şey değildir, diye cevap verdim. En nihayet onu 
kızdıracak, aynı zamanda da orijinal bir şey söyliyebil-
diğime memnun oldum. Varenka bana acıyormuş gibi 
hafifçe kaşlarını kaldırarak, eskisi gibi sükûnetle ileri 
bakmakta devam etti.

Ona biraz gücenmiştim. Bununla beraber onun da-
yanıp durduğu köprünün gri boyalı solmuş parmak-
lığı; eğilmiş duran kayın ağacının sarkmış dalları ile 
birleşmek istiyormuş gibi duran havuzdaki akisler, ba-
taklık kokusu, alnımdaki sivrisineğin ezilmesi ile ben-
de bıraktığı his, onun dikkatli bakışları, vakur duruşu, 
sonraları hiç ummadığım zamanlarda sık sık hayalim-
de canlanırdı.
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XXVII
Dimitriy

Gezintiden sonra eve döndüğümüz zaman Varen-
ka, her akşam yaptığı gibi bu akşam da şarkı söylemek 
istemedi, ben de kendime o kadar güveniyordum ki 
benim yüzümden, köprüde söylediğim şeylere karşı-
lık böyle hareket ettiğini sanıyordum. Nehludovların 
akşam yemeği yemek âdetleri değildi, erkenden oda-
larına dağılırlardı. Bugün de Dimitriy’in dişleri ağrı-
dığı için, ki bunu Sofya İvanovna bilmiş gibi önceden 
söylemişti, Dimitriy de ben de onun odasına her vakit-
kinden daha erken çekildik. Ben taşıdığım üniformaya 
yakışır bir şekilde hareket ettiğim ve herkesin hoşuna 
gittiğim kanaati ile en güzel bir ruh haleti içinde idim. 
Dimitriy aksine, geçen münakaşadan ve diş ağrısından 
olacak ki hiçbir şey söylemiyor, yüzü gülmüyordu. 
Masanın başına geçip oturdu, yaptığı ve ilerde yap-
ması lâzım gelen işleri, akşamları kaydettiği defteri ve 
hâtıra defterini çıkardı. Durmadan yüzünü buruştura-
rak her dakika elini yanağına götürerek içine epeyce 
bir şeyler yazdı. Sofya İvanovna tarafından gönderilen, 
dişlerinin ağrıyıp ağrımadığını ve pansuman yapmak 
isteyip istemediğini sormağa gelen oda hizmetçisine:
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— Beni rahat bırakın, diye bağırdı, sonra yatağımın 
hemen yapılacağını ve kendisinin de hemen döneceği-
ni söyliyerek Lübov Sergeyevna’nın yanına gitti.

Odada yalnız kalınca kendi kendime: “Yazık ki Va-
renka güzel olmadığı gibi Soniçka da değil. Yoksa üni-
versiteyi bitirdikten sonra onlara gidip evlenme teklifi 
etmek ne hoş olurdu.” Ona: Kontes artık genç değilim 
ve sizi ateşli bir aşkla sevemem, ama daima bir kardeş 
gibi seveceğim. (Annesine) Size karşı şimdiden saygı 
besliyorum. (Sofya İvanovna’ya da) Sizin değerinizi 
takdir ediyorum” derdim. Ondan, benim karım olmak 
isteyip istemediğini söylemesini doğrudan doğruya 
açıkça rica ediyorum. O bana elini uzatarak: “Evet” di-
yor ve ben de onun elini sıkarak: “Sevgimi sözlerimle 
değil hareketimle ispat edeceğim” diye hayal kuruyor-
dum. Sonra birdenbire aklıma geldi: Ya Dimitriy bir-
denbire Lüboçka’ya âşık oluverirse -Lüboçka onu sevi-
yor ya- ve onunla evlenmek isterse? O vakit ikimizden 
birisi evlenemiyecekti. Bu çok güzel olurdu. Bakınız o 
vakit ne yapardım. Bunun derhal farkına varır ve Di-
mitriy’e gidip: “Arkadaş, hislerimizi boşuna birbirimiz-
den saklıyoruz. Kızkardeşine karşı olan aşkım ancak 
benimle beraber ölecek; ama ben hepsini biliyorum. 
Sen benim en tatlı ümitlerimi kırarak saadetimi yıktın. 
Fakat Nikolay İrteniyev bütün hayatını mahvetmeye 
karşılık sana ne diyecek biliyor musun? Lüboçka’nın 
elinden tutarak yanına götürüp: “Al kardeşimi diye-
cek” o, “hayır, bunu kabul edemem” diye cevap vere-
cek ama ben: “hayır kont Nehludov... Nikolay İrten-
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yev’den daha âlicenap olamazsınız. Dünyada ondan 
daha âlicenap bir insan yoktur.” diyecek ve selâm ve-
rip dışarı çıkacağım. Dimitriy ile Lüboçka göz yaşları 
arasında fedakârlıklarını kabul etmem için rica ederek 
arkamdan bakacaklar. Eğer Varenka’ya âşık olmuş ol-
saydım, bunu kabul eder ve çok mesut olabilirdim.” Bu 
hayallerim o kadar hoştu ki onları arkadaşıma açmağı 
çok istiyordum. Fakat birbirimize her şeyi olduğu gibi 
söylemeği söz verdiğimiz halde, bunu söylemek için 
kendimde bir türlü kuvvet ve cesaret bulamıyordum.

Dimitriy, Lübov Sergeyevna’nın yanından dişine 
ilâç konmuş olarak geldi. Acısı daha fazlalaşmış, bu-
nun için sinirleri büsbütün bozuk dönmüştü. Yatağım 
henüz yapılmamıştı. Dimitriy’in uşağı, yatağın nereye 
yapılacağını ona sormak üzere geldi. O ayağını yere 
vurarak:

— Cehennemin dibine, diye kovdu ama çocuk dı-
şarıya çıkar çıkmaz, her defasında biraz daha sesini 
yükselterek:

— Vaska!.. Vaska!.. Vaska!. Benim yattığım yere yap 
diye bağırdı. Ben:

— Hayır.. Yerde ben yatsam daha iyi olur.
Dimitriy aynı sinirli sesi ile:
— Hepsi bir, yatağı yap da nereye olursa olsun, 

dedi. Vaska yatakları sersene! diye ilâve etti. Fakat Vas-
ka söylenilen şeyleri anlamamış gibi kımıldamadan 
duruyordu.

Dimitriy birdenbire daha köpürerek:
— Ne duruyorsun Vaska? Yatakları sersene!. Serse-

ne! diye bağırdı.
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Ama Vaska hâlâ bir şey duymamış gibi korkudan 
hiç kımıldamıyordu.

— Galiba sen beni çileden çıkarmağa, öldürmeğe 
niyet ettin!

Dimitriy bunları söyledikten sonra iskemlesinden 
fırlıyarak çocuğa doğru koştu ve var kuvvetiyle yum-
ruklarını kafasına birkaç defa indirdi. Vaska hemen 
dışarı fırladı. Onun arkasından kapıya kadar gidip de 
duran Dimitriy, bir an için bana baktı. Bir dakika ev-
vel yüzündeki hiddetli ve haşin ifade birdenbire gayet 
sakin, utangaç, merhamet dolu çocukça bir bakış ha-
lini aldı ki, ona acıdım ve bakmamak için kendimi ne 
kadar zorladıysam da bunu yapmak bir türlü elimden 
gelmedi. Bana hiçbir şey söylemedi ve uzun zaman ko-
nuşmadan yalnız, arasıra af diliyen gözlerle bana baka-
rak odada aşağı yukarı dolaştı. Sonra masanın gözün-
den bir defter çıkardı, içine bir şeyler yazdı. Ceketini 
çıkararak itina ile katladı, sonra mukaddes resimlerin 
asılı olduğu köşeye yaklaşarak büyük beyaz ellerini 
göğsüne kavuşturdu ve dua etmeğe başladı. Bu dua o 
kadar uzun sürdü ki, Vaska yatağı getirmeğe, benim 
fısıldıyarak tarif ettiğim gibi yere sermeğe vakit bula-
bildi. Soyunarak, yere serilen yatağıma uzandım. O 
hâlâ dua ediyordu. Dimitriy’in biraz kamburumsu sır-
tını, secdeye vardığı vakit, tuhaf bir uysallık ifade eden 
önümdeki tabanlarına bakarken, onu eskisinden daha 
fazla sevmeğe başladım ve arasız: “kızkardeşlerimizin 
hakkındaki düşüncelerimi söylesem mi, söylemesem 
mi? diye düşünüyordum. Duayı bitirdikten sonra o ya-
nıma uzandı, başını eline dayıyarak uzun zaman ses-
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sizce, şefkatle ve çekingen bir bakışla bana baktı. Bu 
durum ona pek ağır geliyor gibiydi, ama, onda kendini 
cezalandırmak istiyen bir hal vardı. Bakarken gülüm-
sedim, o da gülümsedi:

— Fena bir harekette bulunduğumu niçin bana söy-
lemiyorsun? Şimdi sen bunu düşünüyordun değil mi?

Başka bir şey düşündüğüm halde, gerçekten bunu 
düşünüyormuşum gibi davranarak:

— Evet, yaptığın çok fena idi. Bunu senden asla 
beklemiyordum. O dakika ona sen diye hitabetmekten 
fevkalâde bir memnuniyet duyuyordum. - Dişlerin na-
sıl? diye ilâve ettim.

— Biraz hafifledi. -Sonra birdenbire- Ah Nikolinka 
dostum! ne fena bir insan olduğumu biliyorum, Allah 
da bunu görüyor ama ne kadar iyi olmayı istiyorum, 
bilsen, Allaha da her dakika bunun için dua ediyorum, 
dedi; bunları söylerken sesi o kadar dokunaklı idi ki, 
nerede ise parlıyan gözlerinden yaşlar dökülecekti. 
Fakat ne yapayım, çok fena, iğrenç bir huyum var. Ne 
yapmalı bilmem ki? Kendimi tutmağa, ıslah etmeğe 
çalışıyorum, fakat birdenbire olamıyor tabiî hem bunu 
yalnız başıma başarmağa da imkân yok. Birisinin bu 
yönden beni desteklemesi ve yardım etmesi lâzım. İşte 
Lübov Sergiyevna beni anlıyor ve bu hususta bana 
çok yardım ediyor. Bir sene içinde ahlâk bakımından 
epeyce düzeldiğimi hâtıra defterindeki notlardan an-
lıyorum, diye ilâve etti -ve yaptığı bu itiraftan sonra 
daha sakin bir sesle ve o vakte kadar görmediğim bir 
şefkatle- böyle bir kadının tesirinin ne büyük bir de-
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ğeri var, görüyor musun. Aman Yarabbi, onun gibi bir 
arkadaşla, hayatımı kazandığım zaman baş başa yaşa-
mamız ne zevkli olacak; onun yanındayken bambaşka 
bir insan oluyorum, dedi.

Bundan sonra Dimitriy, evlenmesi, köyde geçire-
cekleri hayat ve kendisini olgunlaştırmak için yapacağı 
çalışmaları hakkındaki plânlarından konuşmağa baş-
ladı ve birdenbire:

— Ben köyde yaşıyacağım, sen de bana misafir ge-
leceksin, belki o zamana kadar Soniçka ile evlenmiş 
olursun; çocuklarımız da beraber oynıyacaklar. Bunla-
rın hepsi ne kadar saçma ve gülünç fikirler ama, olmı-
yacak şeyler de değildir, dedi.

Ben gülümsedim. Kızkardeşiyle evli olmamın daha 
iyi olacağını düşünerek:

— Elbette. Niçin olmasın? dedim.
O biraz sustuktan sonra:
— Biliyor musun, sana bir şey söyliyeyim mi? Sen 

Soniçka’ya âşık olduğunu zannediyorsun ama, bunla-
rın hepsi boş şeyler, asıl aşkın ne olduğunu sen daha 
bilmiyorsun.

Onunla hemen hemen aynı fikirde olduğum için 
hiç itiraz etmedim. İkimizde bir an için sustuk, söze o 
başladı:

— Bugün çok sinirli olduğumu, Varenka ile fena bir 
tarzda münakaşa ettiğimi herhalde fark etmişsindir. 
Bunların, bilhassa senin yanında cereyan etmesi hiç de 
hoşuma gitmedi. Bazı şeyler hakkında yanlış düşünce-
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leri olmakla beraber, o çok iyi, çok sevimli bir kızdır. 
Biraz sonra sen de onu daha yakından anlarsın.

Konuşurken, benim âşık olmadığım hakkındaki 
mevzuu, kızkardeşini öğmeğe çevirmesi beni çok se-
vindirerek yüzümün kızarmasına sebeboldu. Ama ben 
yine de kızkardeşinden hiçbir şey bahsetmedim ve 
başka şeylerden konuşmağa devam ettik.

Böylece horozların ikinci defa ötüşüne kadar ko-
nuştuk. Dimitriy mumu söndürüp de yatağına girdiği 
zaman şafak sökmeğe başlamıştı.

— Artık uyuyalım, dedi.
Ben de tek bir kelime ile:
— Evet, diye cevap verdim.
— Eh... Demek böyle...
— Evet. Yaşamak çok zevkli, değil mi?
O, neşeli, okşayıcı gözlerini ve çocukça gülümseme-

sini karanlıkta gözlerimde canlandıran bir sesle:
— Evet. Yaşamak çok zevkli, dedi.
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XXVIII
Köyde

Ertesi gün Volodya ile beraber posta arabası ile 
köye hareket ettik. Yolda Moskova’ya ait hafızamdaki 
hâtıraları yoklarken Soniçka Valahina’yi ancak beş is-
tasyon geçtikten sonra geç vakit hatırladım. Kendi ken-
dime: “Çok tuhaf değil mi? Âşık olduğumu tamamiyle 
unuttum, sevgilimi düşünmeliyim.” diyordum. Onu 
yolda düşünebileceği gibi karmakarışık fakat canlı ola-
rak hayal etmeğe başladım. Bu hayallerimi de o dere-
ceye vardırdım ki, köye geldikten sonra iki gün kadar 
nedense bütün evdekilere bilhassa kalbimdeki duygu-
ları kendisine biraz çıtlattığım ve bu gibi işlerde bilgisi 
olduğuna inandığım Katenka’ya karşı çok düşünceli ve 
kederli görünmeği lüzumlu gördüm. Bu hususta ken-
dimi ve başkalarını ne kadar aldatmağa çalıştımsa da, 
âşıklarda göze çarpan halleri bilerek taklide ne kadar 
yeltendimse de ancak iki gün kadar, o da arasıra, en 
çok akşamları âşık olduğumu hatırladım, en nihayet 
benim için yeni olan köy hayatına ve meşguliyetlerine 
dalınca, Soniçka’ya karşı olan sevgimi büsbütün unu-
tuverdim.

Petroskoye’ye gece yarısı gelmişiz. Ben o kadar de-
rin bir uykuya dalmıştım ki ne evimizi, ne kayın ağaçlı 
yolu ve ne de çoktan dağılıp yatmağa giden evdekileri-
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ni görmedim. Kamburu çıkmış ihtiyar Foka, yalınayak, 
sırtında karısının pamuklu hırkası, elinde mum oldu-
ğu halde bize kapıyı açtı. Bizi görünce sevincinden 
titriyerek omuzlarımızdan öptü, acele acele yatağını 
topladı ve giyinmeğe başladı.

Sofa ile merdivenleri geçerken uykum henüz açıl-
mış değildi. Ama, antrede kapının kilidi ile sürmesi, 
çapraz olarak yayılan yol yaygısı, sandık, eskisi gibi 
eriyen mum yağları ile dolu eski şamdanlık, henüz 
yakılmış olan eğri ve soğuk mumdan düşen gölgeler, 
hatırladığıma göre arkasında üvez ağacı bulunan dai-
ma tozlu olup hiç açılmıyan iki katlı pencere, bunların 
hepsi bana o kadar yakın öyle hâtıra dolu, tek bir mâna 
ifade edecek kadar birbirine kaynaşmış gibi geldi ki, 
birdenbire bu eski sevimli evin okşayışını üstümde his-
settim. Elimde olmıyarak kendi kendime: “nasıl oldu 
da böyle uzun zaman biz, yani ben ve evimiz birbiri-
mizden ayrı kalabildik?” diye sordum ve acele acele 
diğer odalarda bir değişiklik olup olmadığını anlamak 
için kapıdan fırladım. Her şeyi eskisi gibi, yalnız biraz 
küçülmüş, kendimi de büyümüş, ağırlaşmış, kabalaş-
mış gibi buldum. Böyle olmakla beraber evimiz beni 
olduğum gibi, sevinçle, şefkatli kucağına alarak, gör-
düğüm her yaygı, her pencere, merdivenin her basa-
mağı, evdeki bütün sesleri içimde ebediyen kaybolan 
mesut günlerin birçok yüzleri, duyguları ve hâdisele-
rini canlandırıyordu. Bizim çocukken yattığımız odaya 
geçtik. Çocukları korkutan hayaller, eskisi gibi köşeler-
de ve kapı arkalarında gizleniyorlardı. Misafir odasına 
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girince oradaki hâlâ değişmemiş olan bütün eşyalarda 
annemizin okşayıcı, şefkatli sevgisinin izlerini hisset-
tim. Salondayız, burada çocukluğumuzun gürültülü, 
şakrak neşesi, kendisinin tekrar uyandırılmasını bekli-
yormuş gibi... duruyordu. Foka’nın bizi götürdüğü ve 
yataklarımızı hazırladığı dinlenme odasında her şey; 
ayna, paravana, eski mukaddes resim, beyaz kâğıt ile 
sıvalı olan duvarın her pürüzü artık asla geriye dön-
miyecek olan şeyleri, ıstırapları ve ölümü hatırlatıyor 
gibiydi.

Biz yataklarımıza uzandık, Foka da iyi geceler te-
menni ederek yanımızdan ayrıldı. Volodya:

— Maman bu odada ölmüştü, dedi.
Ona cevap vermiyerek kendimi uyur gibi göster-

dim. Eğer bir şey söylemiş olsaydım, mutlaka ağlar-
dım. Ertesi gün sabahleyin uyandığım vakit, babam 
daha giyinmemiş, ayağında yumuşak çizmeler, sır-
tında ropdöşambr ve ağzında sigarasiyle Volodya’nın 
yatağına oturmuş, onunla konuşup gülüşüyorlardı. 
Neşeli bir tavırla Volodya’nın yanından kalkarak bana 
yaklaştı, iri eliyle yanağıma vurduktan sonra yanağını 
uzatarak dudaklarıma götürdü.

Kendine has neşeli bir okşayışla, küçük parlıyan 
gözleri ile beni dikkatle süzerek:

— Aferin diplomat, teşekkür ederim. Volodya, sı-
navları iyi verdiğini söyledi. Bravo delikanlı.. Görüyo-
rum ki, kendini yaramazlığa kaptırmasan, sen de iyi 
bir çocuksun, teşekkür ederim dostum. Şimdi burada 
vaktimizi iyi geçirmeğe bakalım; kışa doğru da belki 
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Petersburg’a taşınırız; yazık ki av mevsimi geçti. Yok-
sa sizleri çok iyi eğlendirirdim. Voldemar, sen tüfek-
le ava çıkabilir misin? Etrafta istediğin kadar kuş var, 
belki bir gün ben de seninle beraber gelirim. Kışın da 
inşallah Petersbug’a taşınırız. Sizler, birçok insanlar ta-
nır, münasebetler peyda edersiniz. Artık büyüdünüz. 
Biraz evvel Voldemar’a söylediğim gibi, kendinize bir 
yol seçmiş bulunuyorsunuz; benim size karşı olan va-
zifem bitti. Seçtiğiniz yoldan artık yalnız yürüyebilir-
siniz. Şayet herhangi bir sahada danışacak bir şeyiniz 
varsa hemen sorun. Şimdi artık ben sizin babanız değil, 
bir dostunuz, bir arkadaşınız, yerine göre de müşaviri-
nizim!. İşte bu kadar. Söyle bakalım Koko, bunu nasıl 
buluyorsun? Felsefene göre bu iyi mi, fena mı? Ne di-
yorsun?

Tabiîdir ki bunun fevkalâde bir şey olduğunu söy-
ledim. Gerçekten bunu böyle buluyordum. Babamın 
o gün fevkalâde çekici, neşeli ve mesut bir hali vardı. 
Bu yeni ve fark gözetmeksizin bana yaptığı arkadaşlık 
muamelesi, ona karşı beslediğim sevgiyi büsbütün ar-
tırmıştır. Babam:

— Anlat bakalım, dostları, akrabaları dolaştın mı? 
İviniler’e gittin mi? İhtiyarı gördün mü? Seni görünce 
ne dedi? Prens İvan İvanoviç’i ziyaret ettin mi? diye su-
aller yağdırıyordu.

Giyinmeden daldığımız bu konuşma o kadar uzun 
sürdü ki, güneş, oda penceresinden çekilmeğe başladı. 
Eskiden ne kadar ihtiyarsa o kadar ihtiyar kalan ve her 
zamanki gibi ellerini arkasına bağlıyarak parmakları-
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nı oynatan ve “Yine de” kelimesini sık sık kullanarak 
konuşan Kâhya Yakof odamıza girdi, arabanın hazır 
olduğunu haber verdi.

Benim:
— Nereye gideceksin? sualime, babam hafifçe öksü-

rerek ve canının sıkıldığını ifade eden bir tavırla omu-
zunu silkerek:

— Az daha unutuyordum. Bugün Yepifanovlara 
gitmeğe söz vermiştim. Herhalde hatırlarsın, şu “La 
belle Flamande” dediğimiz kadın. O daha annenin sağ-
lığında buraya gelir giderdi. İyi insanlardır, diye cevap 
verdikten sonra bana, utanıyormuş gibi gelen bir omuz 
silkme hareketi ile odadan çıktı.

Bizim gevezelik ettiğimiz sırada Lüboçka birkaç 
defa kapıya gelerek: “İçeri girebilir miyim?” diye sor-
du, ama babam her defasında onu “asla olmaz, çünkü 
henüz giyinmiş değiliz” diye cevaplandırıyordu.

— Ne zararı var, Seni ropdöşambrla görmemiş de-
ğil ya?

Babam:
— Hayır, olamaz. Üstlerinde don gömlek olan kar-

deşlerinle nasıl konuşursun? diye bağırıyordu. İstersen 
konuşma yerine her biri sana kapıyı vursun, yetmez 
mi? Sonra dönerek -Haydi çocuklar kapıya vurun, fa-
kat sakın konuşmayın. Öyle giyinmemiş bir vaziyette 
onunla konuşmanız bile caiz değildir, dedi.

Kapının arkasından hâlâ ayrılmıyan Lüboçka:
— Aman, ne çekilmez şeylersiniz.. Hiç olmazsa bi-

raz çabuk olun da misafir odasına gelin. Mimi sizleri 
görmek için sabırsızlanıyor, diye bağırıyordu.
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Babam odadan çıkar çıkmaz ben çabucak resmî 
talebe ceketimi giydim ve misafir odasına indim. Vo-
lodya ise aksine, hiç acele etmeden, Yakov’a çulluk ve 
başka av kuşlarının bulundukları yerleri sorarak, uzun 
zaman daha yukarda kaldı. Evvelce de söylediğim gibi 
onun dünyada kendi tâbiriyle babacığına, kardeşciğine 
ve hemşireciğine karşı fazla samimiyet ve şefkat gös-
termekten daha çok çekindiği bir şey yoktu. Bunu yap-
maktan kaçınırken, tezat teşkil eden pek soğuk bir ilgi-
sizlik göstermiş oluyordu ki, bu hal sebebini bilmiyen 
birçok kimseleri incitiyordu. Koridorda babamla kar-
şılaştım, küçük hızlı adımlariyle arabaya doğru ilerli-
yordu. Sırtında yeni modaya uygun, Moskova’da yap-
tırdığı ceketi vardı, lâvanta kokuyordu. Beni görünce: 
“görüyorsun ya, ne hoş!” der gibi neşeli neşeli başını 
salladı, gözlerinde daha sabahleyin farkına vardığım o 
mesut ifadeyi tekrar görmek, beni şaşırmıştı.

Misafir odası, eskisi gibi bol ışıklı, sarı İngiliz pi-
yanosu ile, açık duran büyük pencerelerden bahçenin 
yeşil ağaçlarını ve sarı, kızılımtırak bahçe yollarının, 
içerisini neşe ile seyrettikleri yüksek tavanlı oda idi. 
Mimi ve Lüboçka ile öpüştükten sonra Katenka’ya yak-
laşırken, birdenbire onunla öpüşmenin ayıp olduğunu 
düşünerek hiçbir şey söylemeden, yüzüm kıpkırmızı 
olmuş duruyordum. Katenka, hiç sıkılmadan bana be-
yaz, küçük elini uzatarak üniversiteye girişimi kutladı. 
Misafir odasına girip Katenka ile görüşürken Volodya 
da aynı vaziyette kaldı. Gerçekten düşünecek olursa-
nız, bir evde büyüyüp her gün bir arada vakit geçirir-
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ken ve ilk ayrılıştan sonra karşılaşmamızın ne şekilde 
olacağını tahmin etmenin güçlüğünü takdir edersiniz. 
Katenka hepimizden daha fazla kızarmıştı; Volodya 
hiç renk vermeden, onu hafifçe selâmladıktan sonra, 
Lüboçka’ya yaklaştı, onunla biraz şöyle böyle konuştu 
ve yalnız başına gezmek üzere dışarı çıktı.
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XXIX
Kız çocuklariyle aramızdaki münasebetler

Volodya kızlarla karınlarının tokluğu, iyi uyuma-
ları, giyimlerinin yerinde oluşu hakkında Fransızca 
konuşurken, yabancılar yanında kendisini utandıracak 
derecede hata yapmalarına alâka gösteren, ama onla-
rın da diğer insanlar gibi düşünmesine, hissetmesine, 
en önemlisi de kendisiyle konuşurken bir şey hakkın-
da fikir yürütmelerini imkân haricinde gören, tuhaf 
düşünceleri vardı. Kazara onlar ciddî bir konuya ait 
bir şey (ki böyle şeyler yapmaktan çekinmeye başla-
mışlardı.) bir roman hakkında fikrini veya üniversite-
deki derslerine ait bir şey sordukları vakit o yüzünü 
tuhaf bir şekilde buruşturur, susar ve uzaklaşır veya 
altını üstüne getirdiği bir fransızcayla: Kom siotri joli 
gibi cümleler söyler ve yüzüne ya ciddî fakat aptalca 
bir ifade vererek hiçbir mânası olmıyan ve sorulanlarla 
da ilgisi bulunmıyan bir kelime fırlatır, daha olmazsa 
gözlerini şaşı göstererek: francela, gittiler, lâhana gibi 
şeyler sıralardı. Bazen, Lüboçka veya Katenka’nın bana 
söylenen sözlerini ona tekrarladığım zaman o:

— Hım. Demek ki onlarla ciddî şeyler üzerine ko-
nuşuyorsun, öyle mi? Hayır arkadaş, görüyorum ki 
sen daha olgunlaşmamışsın, derdi.
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Volodya’nın ağzından dökülen bu cümlelerindeki 
derin ve sonsuz nefretin derecesini anlamak için, an-
cak onu dinleyip görmek lâzımdı. Volodya iki sene-
den beri artık büyümüş sayılıyor ve karşılaştığı bütün 
güzel kadınlara durmadan gönül veriyordu. Ama iki 
seneden beri uzun elbiseler giyip günden güne güzel-
leşen Katenka’yı her gün gördüğü halde ona âşık olma-
yı aklından bile geçirmiyordu. Bu halin cetvel, yatak 
çarşafı yaramazlıkları gibi basit çocukluk hâtıralarının 
daha pek taze olduklarından mı, yoksa genç kimsele-
rin evdeki olan her şeye karşı duydukları nefretten mi, 
yoksa bütün insanlara has, ilk karşılaştıkları çok güzel 
ve iyi şeylere aldırış etmeden: “Adam sen de. Böyle 
şeyleri daha çok görürüz” düşüncesiyle mi, yapıyordu 
bilmiyorum. Ama, Volodya o güne kadar Katenka’ya 
kadın göziyle bakmamıştır.

Bütün bu yaz boyunca Volodya’nın çok sıkıldığını 
zannediyorum; bu can sıkıntısı, bize karşı beslediği ve 
saklamağa hiç lüzum görmediği nefretten ilerigeliyor-
du. Her dakika yüzünde: “aman ne kadar sıkılıyorum! 
Etrafta konuşacak tek bir insan bile yok” mânası oku-
nuyordu. Ekseriya erkenden tüfeğini alıp ava gider 
veya giyinmeden öğle yemeğine kadar odasına çekile-
rek kitap okurdu. Babamın evde olmadığı günler ye-
meğe, kitapla iner ve hiçbirimizle konuşmadan -bunda 
hepimiz ona karşı kendimizi kabahatli hissediyorduk- 
kitap okumakta devam ederdi. Akşamları misafir oda-
sında olduğu gibi ayakkabıları ile divana uzanır, başını 
koluna dayayıp uyur veya ciddî bir yüzle öyle şeyler, 
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bazen de insanı utandıracak şekilde saçmalar söylerdi 
ki Mimi hiddetinden kıpkırmızı kesilirdi, biz de gül-
mekten katılırdık; bütün ailede babamdan ve arasıra 
da benden başka kimse ile ciddî konuşmağa tenezzül 
etmezdi. Ben elimde olmıyarak onun kızlar hakkında-
ki düşüncelerini örnek tutuyordum. Halbuki onun gibi 
şefkat göstermekten çekinmiyordum, kızlara karşı nef-
retim de onunki gibi kesin ve derin değildi. Hattâ, bu 
yaz can sıkıntısından birkaç defa Lüboçka ve Katenka 
ile konuşarak samimiyetimizi artırmak istedim, ama, 
her defasında para, Üniversitede neler öğretildiği, har-
bin mânası gibi en basit şeyleri bilmediklerini, mantıki 
düşüncelerden çok uzak olduklarını ve bunları kendi-
lerine anlatmağa çalışırken fazlasiyle alâkasız kaldık-
larını gördükçe, onlar için beslediğim menfi kanaat 
gittikçe kuvvetleniyordu.

Aklımda kaldığına göre bir akşam Lüboçka piyano-
da bıkkınlık veren bir parçayı belki yüzüncü defa tek-
rarlıyordu. Volodya misafir odasındaki divanda uzan-
mış, uyukluyor ve arasıra sanki kendi kendine: “Amma 
da çalıyor... müzisyen işte buna derler... Bethooven!... 
(Bu ismi bilhassa alayla söylüyordu) Çok güzel... Bir 
defa daha.. Ha.. Böyle işte” ve buna benzer bir şeyler 
mırıldanıyordu. Katenka ile ben çay masası başında 
oturuyorduk, nasıl olduğunu hatırlıyamıyorum, ko-
nuşmamızı çok sevdiği aşk bahsine çevirivermişti. O 
anda felsefi konuların beni sıkmayacağı bir ruh hali 
içinde idim. Aşkı, kendimizde olmıyan şeyleri başka-
larında görüp elde etmek arzusundan ilerigeldiğinden 
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dem vurarak anlatmağa başladım. Fakat Katenka bir 
kızın zengin birisi ile evlenmek istemesinde aşkın rolü 
ve kendi kanaatince servetin hiçbir önemi olmadığını 
ve gerçek aşkın, hasrete dayanılabilen kuvvetli bir sev-
gi olduğunu söyledi. (Bunu söylerken Dupkov’a kar-
şı olan aşkını kastediyordu.) Konuşmamızı herhalde 
duymuş olan Volodya başını kaldırarak küçümsemey-
le: Katenka! Rusları mı? diye bağırdı.

Katenka:
— Daima saçmalar... dedi.
Volodya bütün sesli harflere basarak devam etti:
— Biberliğin içine mi? Ben de Volodya’nın bu hu-

susta tamamiyle haklı olduğunu düşünmekten kendi-
mi alamadım.

Herkeste olup her fertte ayrı ayrı bulunan ve az çok 
gelişen düşünce, duyarlık, bedii duygulara karşı kabi-
liyetten başka belli sosyete kütlelerinde, en çok da aile-
ler arasında kendilerine mahsus bir düşünüş tarzı var 
ki ben ona anlayış kabiliyeti diyeceğim. Bu kabiliyetin 
esası her hususta tâyin edilmiş bir hududu aşmamak; 
her şeye karşı dar, bir taraflı görüşten ibaretti. Böyle 
düşünen aynı kütleden veya aynı aileye mensup olan 
iki fert bir duygunun belirmesinin ancak daima aynı 
noktaya kadar vardığına inanır. Ondan ötesi ikisi için 
de hiçbir mâna ifade etmez; aynı anda ikisi de methin 
nerede bitip alayın nerede başladığını ve aşkın nerede 
biterek yalanın nerede başladığını görürler ki bunlar 
aynı düşüncede olmıyanlar için bambaşka görünebilir. 
Aynı fikri taşıyanlar için her şey ekseriya gülünç, güzel 
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veya kirli tarafından her ikisine aynı şekilde göze çar-
par. Bu aynı anlayışı kolaylaştırmak için aynı sosyete 
veya aynı aileye mensup insanlar arasında kendileri-
ne mahsus bir lisan, anlatış tarzı ve hattâ başkaları için 
mevcut olmıyan bazı düşüncelerin inceliklerini ifade 
eden kelimeler vardır.

Ailede babamız ve biz kardeşler arasında bu tür-
lü bir anlayış tarzı fazlasiyle gelişmişti. Muhitimizle 
kaynaşmış olan Dupkov da bizim bu düşüncelerimize 
alışmıştı, ama Dimitriy ondan çok daha zeki olduğu 
halde bunu bir türlü kavrıyamıyordu. Aynı aile çev-
resi ve aynı şartlar içinde büyüyen Volodya ile konu-
şurken aramızdaki bu anlayış kabiliyetini kimse ile bu 
mertebeye kadar çıkarmamıştık. Hattâ babamız bile bu 
hususta bizden çok geri kalmış ve bizim için iki kere 
iki kadar açık olan şeyleri bazen babam da anlıyamı-
yordu. Meselâ Volodya ile aramızda nasıl oldu da şu 
kelimeleri kendimize mahsus bir mâna vererek kullan-
mağa başladık bilmiyorum. Ama: Üzüm kelimesi para 
olduğunu övünerek gösterme isteği; kozalak kelimesi 
(bunu söylerken beş parmağını bir araya getirerek Z 
harfine kuvvetle basmak lâzımdı) taze, sıhhatli, zarif 
ama şık olmıyan bir şeyi ifade etmek için kullanılıyor-
du: bir cins isminin çoğul şeklinde kullanılması, bu 
şeye karşı zaıf duyulduğunu gösterir. v.s. v.s. Bununla 
beraber bu kelimelerin mânası daha çok yüz ifadesine 
ve konuşulan mevzua bağlı idi. O kadar ki birimiz bir 
şeye dair yeni bir ifade kullanır kullanmaz öteki ufak 
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bir çıtlatma ile onu derhal olduğu gibi anlardı. Kızlar-
da bu duyarlık yoktu. Bu durum ruhi anlaşmamıza en 
mühim engel teşkil ettiği gibi onlara karşı küçümseme 
hissini beslememizin başlıca sebebi idi.

Belki aralarında kendilerine mahsus bir anlayış tar-
zı vardı ama bu anlayış bizimki ile o kadar zıttı ki bizim 
için mânasız olan şeyleri onlar bir his tezahürü olarak 
kabul ediyor, alay ederek söylediğimizi de ciddîye alı-
yorlardı. Fakat o vakitler onların bu tarz düşüncelerin-
de hiç kabahatli olmadıklarını ve bu kabiliyetin nok-
sanlığı onların akıllı, iyi kızlar olmalarına mâni teşkil 
etmiyeceğini düşünemiyor, onları hakîr görüyordum. 
Aynı zamanda ben her şeyi olduğu gibi açık söylemek 
fikrine kapılıp bunu tatbik etmeyi çok ileri vardırdığım 
zaman, kendi kendime ve ruhi temayüllerini karıştırıp 
tetkik etmeye hiç lüzum görmiyen sakin ve samimi 
ahlâklı Lüboçka’yı bir şeyler gizlemek ve sahte haller 
takınmakla töhmetlendiriyordum. Her gece babamdan 
ayrılırken Lüboçka’nın onu takdis ederek bir istavroz 
çıkartması, annemizin mezarına gidip âyin yaptığımız 
zamanlar Katenka ile beraber ağlamaları, Katenka’nın 
piyano çalarken gözlerini yukarıya kaldırıp bakması, 
bunların hepsi bana yapmacık gibi geliyor ve kendi 
kendime: “böyle büyükler gibi öğünmeyi ne zaman 
öğrendiler ve bunu yapmaya utanmıyorlar mı?” diye 
söylenirdim.
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XXX
Meşguliyetlerim

Böyle düşünmekle beraber geçen senelere bakışla, 
bu yaz içimde musikiye karşı uyanan ilgiden dolayı, 
kızlarla eskisinden daha çok samimi oldum.

İlk baharda köyümüze kendini takdim etmek için 
genç bir komşumuz gelmişti. O misafir odasına girer 
girmez boyuna piyanoya bakıyor, Mimi ve Katenka ile 
konuşurken belli etmeden iskemlesini piyanoya doğ-
ru itiyordu. Havadan, köy hayatının hoş taraflarından 
bahsederken konuşmayı ustalıkla piyano akordu ve 
müziğe çevirip en sonunda piyano da çaldığını ilâve 
ederek bize çabucak üç vals çalıverdi. O çalarken Lü-
boçka, Mimi ile Katenka piyano başında durup ona ba-
kıyorlardı. Bundan sonra bu genç evimize bir daha gel-
medi; ama onun çalış usulü, piyano başındaki oturuşu, 
dağılan saçlarını başını arkaya sallıyarak düzeltmesi, 
hele sol elinin başparmağiyle serçe parmağını hızla 
gererek oktav alması, sonra yavaş yavaş parmaklarını 
toplıyarak tekrar hızla açması, hoşuma gidiyordu. Bu 
zarif jestler, gelişigüzel oturuşu, saçlarını düzeltmesi, 
hanımlarımızın onun müzik istidadına gösterdikleri 
ilgi, bende piyano çalmak hevesini uyandırdı. Bu he-
vesle müziğe karşı istidadım ve merakım olduğunu 
düşünerek müzik öğrenmeğe başladım. Bu sahada iyi 
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bir hocadan ders almadan, bir sanattan en geniş ölçüde 
faydalanmak için onu nasıl öğrenmek lâzımgeldiğini 
bilmiyen ve hakiki istidadı olmıyan binlerce erkek ve 
kadın öğrenci gibi yaptım. Benim için müzik, daha 
doğrusu piyano çalmak, kızları duygularımla ilgilen-
dirip kendime çekmek için bir vasıta idi. Katenka’nın 
yardımiyle notalar öğrenip kalın parmaklarımı biraz 
alıştırabildim. Bunları elde etmek için iki ay süren öyle 
bir gayret sarf ettim ki, yemek yerken dizlerimde, yata-
ğımda, yastık üzerinde, bir türlü beni dinlemiyen dör-
düncü parmağımı alıştırmağa çalışıyordum. Çok geç-
meden ufak parçalar çalmağa başladım. Hiç şüphe yok 
ki onları duyarak, avec âme çalıyordum, bunu Katenka 
da kabul ediyordu, ama tempoyu bir türlü tutturamı-
yordum.

Seçtiğimiz parçalar malûmdur: vals, galop, ro-
mans, aranjimanlar gibi olup öyle iyi bestekârların 
elinden çıkmıştı ki, müzikte birazcık anlayışı ve zev-
ki olan kimseler, notalar satan bir mağazaya girince, 
güzel şeyler içinden bunları seçerek: “Bugüne kadar 
nota kâğıtlarında, bunlardan daha zevksiz, mânasız 
ve fena bir şey yazılmamıştır, bunları asla çalmamalı-
sınız” derler. Herhalde bunun için her Rus kızının pi-
yanosunun üzerinde bunları muhakkak bulabilirsiniz. 
Doğrusunu söylemek lâzım gelirse memleketimizde 
kızlarımızın çalma tarziyle tamamiyle berbadedilmiş 
zavallı “Sonate pathétique” ve annemin hâtırasını can-
landırmak maksadiyle, Lüboçka’nın çaldığı Beetho-
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ven’in si bemol sanatı, Moskova’daki hocasının tavsiye 
ettiği birkaç başka iyi parça olmakla beraber, o hocanın 
bizzat bestelediği mânasız marşlar ve galoplar vardı ki, 
Lüboçka onları da çalardı.

Biz Katenka ile ciddî şeylerden hoşlanmaz, onların 
hepsine “Le fou”ya ve Katenka’nın parmak hareketleri-
nin zor seçilir bir şekilde çaldığı “Bülbülü” tercih eder-
dik. Bu parçayı ben de, oldukça iyi çalmağa başladım. 
Sözünü ettiğim gencin piyano çalma tarzını tamamiyle 
kapmış bulunuyor ve etrafta bunu gösterecek yabancı 
kimselerin bulunmamasına âdeta üzülüyordum. Ama 
çok geçmeden Liszt ve Kalkbrener bana zor gelmeğe 
başladı, aynı zamanda Katenka’ya yetişmenin de be-
nim için imkânsız bir şey olduğunu anladım. Bunun 
tesiriyle ve klâsik müziğin daha kolay bir şey olduğu 
zannına kapılarak, biraz da orijinal olmak arzusu ile, 
birdenbire Alman klâsik müziğini sevdiğime inanma-
ğa başladım. Lüboçka’nın “Sonate pathétique”i çalar-
ken bu sonat bana son derece bıkkınlık verdiği halde, 
büyük bir haz duyuyor gibi görünüyordum. Kendim 
de Beethoven’den parçalar çalmağa, bu ismi de Beet-
hoven tarzında söylemeğe başladım. Bu birbirine ka-
rışmış birçok his ve yapmacıklar arasında, kendimde 
bir kabiliyet gibi bir şey olduğunu şimdi anlıyorum. 
Çünkü bazen müziği dinlerken, onun tesiriyle ağlıya-
cak dereceye geliyordum ve hoşuma giden bazı parça-
ları, piyanoda kendi kendime notasız çıkarıyordum. O 
zamanlar, birisi bana müziği, sadece genç kızların hızlı 
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ve duygulu çalışlariyle, kandırmağa yarar bir vasıta 
değil de insanlar için bir gaye, zevk verebilecek başlı 
başına bir âlem olduğunu öğretmiş olsaydı, herhalde 
gerçekten ben iyi bir müzisyen olabilirdim.

Bu yaz içinde diğer bir meşguliyetim de, Volod-
ya’nın beraberinde getirdiği birçok Fransız romanları-
nı okumaktı. O zamanlar Monte-Cristo ve “Les Mystè-
res de Paris” gibi romanlar yeni çıkmağa başlamıştı. 
Ben de Sue, Dumas ile Paul de Koc’un romanlarını 
okumaktan baş kaldıramıyordum. En akla gelmiyen 
bütün hâdiseler, kişiler yüzde yüz gerçek ve canlı görü-
nüyorlardı. Yazarın yalanlarından şüphelenmek şöyle 
dursun, kendisi bile benim için mevcut değildi. Kita-
bın sayfalarında, hâdiseler olduğu gibi, kahramanlar 
da canlı olarak gözümün önünde sıralanıyorlardı. Ki-
taptaki kahramanlara benzer tiplere hiçbir yerde ras-
lamadımsa da, onlarla ilerde mutlaka karşılaşacağıma 
inanım vardı.

Okuduğum romanlarda gösterilen ihtiraslı karak-
terleri kendimde buluyor, bütün kahramanları, canile-
ri kendime benzetiyordum. Kuruntulu olduğum için, 
okuduğum tıp kitaplarındaki çeşit çeşit hastalıkların 
arazlarını, yine kendimde hissediyorum. Bu roman-
larda geçen kurnazca fikirler, ateşli duygular, güzel 
hâdiseler ve iyi kalbli ise tamamiyle iyi kalbli; kötü 
kalbli ise tamamiyle kötü olan bir insanı gösteren nok-
sansız karakterler hoşuma gidiyordu. Ben işte ilk genç-
liğimde, bütün insanları böyle zannediyorum. Ondan 
başka bu romanlarda beğendiğim birçok şeyler daha 
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vardı. Bunların hepsinin fransızca yazılmış olması ve 
asıl kahramanların söyledikleri yüksek fikirleri, aklım-
da tutarak icabında kullanabiliyordum. Bu kitapların 
yardımı ile, bir gün Kolpikov’la karşılaşırsam, ona; ve 
hayalimde yaşattığım genç kızla karşılaştığımızda aşk-
tan bahsederken söyliyecek birçok fransızca cümleler 
hazırlamıştım Onlara öyle şeyler söyliyeceğim ki, beni 
dinlerken çileden çıkacaklar. Okuduğum kitapların 
tesiriyle erişmek istediğim yepyeni ahlâki meziyetler 
bile uydurdum. Evvelâ bütün hareketlerimde, işlerim-
de noble olmak istiyordum (asîl değil de noble diyorum, 
çünkü bu fransızca kelime, Almanların ehrlich dedik-
lerinden bambaşka bir mânadadır); sonra ihtiraslı, en 
nihayet eskiden beri istidadım olan ve imkân olduğu 
kadar comme il faut olmak istiyordum. Bu meziyetler-
den birisi olsun, kendinde olan kahramanlara görünüş 
ve hareketlerimle benzemek arzusunda idim. Bu yaz 
boyunca okuduğum yüze yakın romandan birinde, 
çok ihtiraslı, gür kaşlı bir kahramana benzemek heve-
sine kapılarak (ruhan zaten kendimi onun bir eşi gibi 
görüyordum) kaşlarımı aynada uzun uzadıya tetkik 
ettikten sonra, daha gür olmaları için onları biraz kırp-
mak aklıma esti.. Bunu yapmağa başlayınca, bir yerini 
o kadar fazla kırptım ki, etrafını düzeltmek lâzım gel-
di; aynaya baktığımda kaşlarımın tamamiyle kesildiği-
ni, dehşet içinde gördüm, çok çirkinleşmiştim. Ama bu 
ihtiraslı kahramanınki gibi, benim de yakında kaşlarım 
gürleşecek diye, kendimi avutuyor, yalnız beni kaşsız 
görecek olan bizimkilere ne cevap vereceğim diye dü-
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şünüyordum. Bu maksatla Volodya’nın odasından al-
dığım barutu kaşlarıma sürüp tutuşturdum. Barut pır-
lamadığı halde az çok yanmışa benziyordum. Kimse 
bu yaptığım kurnazlığın farkına varmamıştı. İhtiraslı 
kahramanı tamamiyle unuttuğum bir sırada, kaşlarım 
gerçekten çok gürleşmişti.
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XXXI
Comme il faut

Bu fransızca olan başlığın mânasına uygun izahlara 
bu hikâye boyunca birkaç defa temas etmiştim. Şimdi 
de, cemiyetin tesiri ve aldığım terbiye neticesi olarak 
bana aşılanmış bulunan fikirlerin bu en yanlışı ve en 
tehlikelisine başlıbaşına bir kısım ayırmak gerektiğini 
duyuyorum.

İnsanları, zengin - yoksul, iyi - fena, asker - sivil,          
akıllı - akılsız gibi birçok bölümlere ayırabiliriz. Ama 
her ferdin hoşlandığı ve elinde olmıyarak her yeni ta-
nıdığı şahsa yakıştırdığı kendine has bir ayırma ölçüsü 
vardır. Benim o zamanlar en çok değer verdiğim ölçü 
de insanları comme il faut ve comme il ne faut pas olarak 
ayırmaktı. Bu ikinci sınıfa doğrudan doğruya comme 
il faut olmıyanlarla halk giriyordu. Comme il faut olan 
kimseleri sayar, onları kendime arkadaş olmağa lâyık 
görürdüm; ikinci kütleden olanları küçümser, daha 
doğrusu onlara nefretle bakardım, onların insan ola-
rak var oluşunu insanlığa bir hakaret sayardım. Halk 
ise benim için mevcut değildi, ona tamamiyle hor ba-
kardım. Telâkkilerime göre comme il faut’nun en başlı-
ca şartı fransızcayı çok iyi bilmek, bilhassa pürüzsüz 
konuşmaktı. Fransızca şivesi bozuk olanlar, bende 
derhal bir nefret duygusu uyandırır ve kendi kendime 
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alaylı bir gülüşle: “Bilmediğin halde, niçin bizim gibi 
konuşmaya yelteniyorsun?” diye mırıldanırdım. İkinci 
şart, titizlikle düzeltilmiş, uzun temiz tırnaklara sahip 
olmak; üçüncüsü de kibarca selamlamayı, iyi dans et-
meği ve konuşma âdabını bilmek; dördüncüsü ve en 
önemlisi hiçbir şeye karşı fazla ilgi göstermemekle be-
raber daima alayla karışık sıkıntılı bir hal takınmak. 
Bunlardan başka daha bazı belirtiler vardı ki, bir in-
sanın hangi kütleden olduğunu hiç konuşmadan, he-
men anlıyabiliyordum. Bunlardan: araba, ev döşemesi, 
eldiven, el yazılarından başka en göze çarpan ayaklar-
dır. Pantolon ve çizme biçiminden, giyinme tarzından, 
insanların seviyelerini tâyin ediyordum. Burnu köşeli, 
ökçesiz bir çizme, subyesiz pantalon giyen kimseler 
halktan; ökçeli, dar yuvarlak burunlu çizme ve paça-
sı dar olup ayağı saran subyeli veya gene subyeli olup 
ayakkabının üstüne çadır gibi duran bol paçalı panta-
lon giyen kimsenin, mauvais genre6dan olduğu anlaşılı-
yordu v. s.

Comme il faut olmaya hiç istidadım olmadığı hal-
de, bu zihniyetin bende bu kadar kökleşmesi, tuhaf 
görünür. Belki de bunun bende bu kadar kökleşmesi, 
Comme il faut olmak için pek çok zorluklar çektiğim-
dendir. Bu gösterişe sahip olabilmek için, hayatımın en 
değerli, en güzel çağı olan on altı yaşımda iken, boşu-
na sarf edilmiş günleri hatırlıyarak çok üzülüyorum. 
Taklidettiğim herkese: Volodya, Dupkov ve tanıdıkla-
rımın çoğuna, bu vasıfları elde etmek çok daha kolay 

6  Zevksiz.
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gibi geliyordu. Kıskançlıkla onlara bakıyor, fransızca-
mı güzelleştirmek, usuliyle karşımdakine bakmaksızın 
selâm vermek, konuşmak, dans etmek, her şeye karşı 
ilgisiz kalıp cansıkıcı bir hal takınmak ve etrafındaki 
derilerini makasla kestiğim tırnaklarımı düzeltmek 
için, gizliden gizliye çalışıyor ve bu çalışmalarıma rağ-
men gayeme erişmek için daha çok gayret sarf etmek 
lâzım geldiğini anlıyordum. Odamı, yazı masamı, ara-
bamı comme il faut’ya uygun bir duruma sokmaya -bu 
gibi işlere karşı nefret duyduğum halde- uğraşıyor ve 
bir türlü beceremiyordum. Başkalarında ise, kendileri-
ne görünürde hiçbir zahmet olmaksızın, bu işlerin baş-
ka türlüsü yokmuş gibi, kolaylıkla hallolunup gittiğini 
görüyordum. Bir gün, hatırladığıma göre, tırnaklarım-
la uzun uzadıya uğraştıktan sonra fevkalâde güzel tır-
nakları olan Dupkov’a: tırnaklarının ne zamandan beri 
böyle olduğunu ve bu şekle nasıl soktuğunu sordum. 
Dupkov cevap olarak: “Kendimi hatırladığımdan beri 
tırnaklarımı bu şekle sokmak için hiç uğraştığımı bil-
miyorum ve kibar kimselerde, başka türlü olmasını 
düşünemiyorum,” dedi. Bu cevap beni çok gücendir-
mişti. O zamanlar comme il faut olmak için sarf edilen 
zahmetleri saklamanın, comme il faut’nun ilk şartların-
dan biri olduğunu henüz bilmiyordum. Benim için 
comme il faut olmak büyük meziyet, fevkalâde bir vasıf, 
erişmek istediğim bir mükemmeliyetten başka, dün-
yadaki refah, şöhret ve saadetin bağlı olduğu hayatın 
zaruri şartlarından biri idi. Comme il faut olmıyan, ne 
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bir bilgin, ne tanınmış bir artist, ne de beşeriyette bü-
yük yararlıklarda bulunan bir kimse, bende bir saygı 
uyandıramazdı. Comme il faut olan bir kimseyi, bunla-
rın hepsinden mukayese edilmiyecek bir derecede, çok 
üstün tutuyordum.

Resimler yapmak, besteler vücuda getirmek, eser-
ler yaratmak, iyilik yapmak gibi birçok şeyleri onlara 
bırakır ve bu yaptıkları iyi şeylerden dolayı onları tak-
dir bile eder; kayıtsız oldukları için bunda şaşılacak bir 
şey de yoktur. Ama kendisinin comme il faut olduğu 
için bu zümreden olmıyanları, kendisiyle bir tutmayı 
aklından bile geçirmez. Bana öyle geliyor ki, eğer com-
me il faut olmıyan, kardeşim, annem, babam olsaydı 
bunu bir felâket sayar, onlara da artık aramızda hiçbir 
münasebetin kalmadığını söylerdim. Bütün ciddî te-
mayüllerimi ortadan kaldıran ve daima comme il faut 
şartlarına uymak için sarf ettiğim gayret, kıymetli gün-
lerimin boşu boşuna geçmesi ve insanlığın büyük bir 
çoğunluğuna karşı beslediğim kin ve nefret, comme il 
faut muhitinin dışında kalan bütün güzel şeylere ilgisiz 
kalmam, bu zihniyetin bana ettiği fenalığın özünü teş-
kil etmiyordu. Asıl fenalık comme il faut’nun cemiyette 
başlıbaşına bir mevki olduğuna ve onlardan olan bir 
insan için, bir memur, bir arabacı, bir asker veya bir 
bilgin olmasına ihtiyaç kalmadığı; böyle bir mevkie eri-
şenlerin dünyadaki ödevini yapmış, hattâ birçok kim-
selerden daha yüksek bir mertebeye çıkmış oldukları 
inancından doğuyordu. 



GENÇLİK • 173

Gençliğin belirli bir çağında yapılmış birçok hata 
ve geçirilmiş birçok heyecanlı heveslerden sonra, her 
insan insanlığın sosyal hayatına faal olarak iştirak ge-
rektiğini duyar, kendisine belirli bir iş seçer ve bütün 
hayatını ona verir. Ama comme il faut olan insanlar ara-
sında bu gibilere pek az raslanılır. Eskiden bildiğim, 
şimdi de tanıdığım pek çok yaşlı gururlu, hükümle-
rinde sert olan kimseler var ki, öbür dünyaya göçtüğü 
zaman: “Sen kimsin? ne ile meşgul oldun?” sorusuna: 
“je fus un homme très comme il faut”dan başka verecek 
bir cevap bulamazlar.

İşte beni de böyle bir akıbet bekliyordu.
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XXXII
Gençlik

Başımdaki karmakarışık düşüncelere rağmen, bu 
yaz tam mânasiyle genç, sâf ve hürdüm, bunun için de 
mesut sayılabilirdim.

Çok defa erken kalktığım olurdu. (Taraçada, açık 
havada yatıyor, sabahleyin güneşin yan düşen ışıklari-
le uyanıyordum.) Çabucak kalkar, koltuğumun altına 
havlu ile bir Fransız romanı sıkıştırır ve yıkanmak için 
evden yarım verst uzakta olan çayın, kayın ağaçlı göl-
geli kıyısına yollanırdım. Orada otlar içinde gölgeli bir 
yer seçerek uzanır, kitabımı okurdum. Çayın gölge dü-
şen yerlerinde sabah rüzgâriyle canlanan eflâtun renkli 
dalgacıklara, çayın öbür tarafında sararmaya başlıyan 
çavdar tarlasına, birbiri ardında saklanarak, benden 
ufuktaki sık ormana doğru uzaklaşan kayın ağaçları-
nın beyaz gövdelerinin diplerini gittikçe aydınlatan gü-
neşin açık, kırmızımtırak renkli ışıklarına bakmak için 
gözlerimi arasıra kitaptan ayırıyordum. Etrafımdaki 
tabiatın taze, genç, kuvvet dolu hayatını kendimde his-
sederek büyük bir zevk duyuyordum. Göğün kurşuni 
renkli bulutlarla örtüldüğü sabahlar, banyodan sonra 
biraz üşür, ormanda, tarlalarda, yola ize bakmadan, 
etraftaki çiğlerle çizmedeki ayaklarımı zevkle ıslatarak 
dolaşırdım. O dakikalarda, son okuduğum romanın 
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kahramanlarını hayalimde canlandırır, kendimi ya bir 
kumandan, ya bir vekil, kuvvetli bir pehlivan veya ihti-
raslı bir insan olarak görür ve hayalimdeki kadının bir 
ağaç arkasından veya ormanın başka bir köşesinden 
çıkacağını sanır, heyecanla titriyerek durmadan etrafı-
ma bakınırdım. Bu gezintiler sırasında tarlada çalışan 
erkek kadın köylüleri görünce bu seviyedeki insanla-
rın, benim gözümde hiç kıymetleri olmadıkları halde 
elimde olmıyarak şaşırır ve onlara görünmemeğe ça-
lışırdım. Sabahın sıcağı arttığı halde, hanımlarımızın 
çaya inmedikleri günlerde, ben çoğu zaman bostana 
veya bahçeye iner, orada olgunlaşmış olan meyvaları 
kopararak yerdim. Bu benim için zevklerin en büyüğü 
idi. Elma bahçesini, ahududu ağaçlarının en gür ve sık 
büyüyen yerine geçerdim. Üstümde kızışmış berrak 
gök, etrafımda ahududu ağaçlarının yabani otların ye-
şillikleriyle karışmış olan, dikenli dalları ve açık yeşil 
yaprakları; yanıbaşımda, tepesinde çiçekleriyle koyu 
yeşil renteki ısırgan, yukarıya doğru uzanıyor; gayri 
tabiî mor renkte dikenli çiçekleri ve yayvan yaprakla-
riyle kel otu, ahududu ağaçlarını, hattâ insan boyunu 
geçerek alabildiğine yükseliyordu. Bazı yerlerde de 
ısırgan otiyle karışarak tepesinde, kızgın güneşin altın-
da parlıyarak, her gün biraz daha olgunlaşmakta olan 
yuvarlak ve henüz olmamış bulunan elmaların sallan-
dığı, yaşlı ağacın gölgeli, açık yeşil renkteki dallarına 
değiyordu. Ayağımın altında yapraksız kuru gibi du-
ran ahududu fidanı bükülerek güneşe doğru uzanı-
yor; sabah çiğleriyle ıslanarak, geçen seneden kalmış 
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yapraklar arasından fışkıran, yeşil sivri, geniş yapraklı 
otlar hep gölgede, üstlerindeki elma ağacının yaprak-
larında güneşin bol ışıklarının parladığından hiç habe-
ri yokmuş gibi, büyüyordu.

Ormanın sık olan bu yerinde daima rutubet, kendine 
has bir gölge, örümcek, ağaçtan nemli toprağa düşerek 
çürüyen elma ve ahududu kokusu vardı; bazen da 
ahududu ile beraber insanın ağzına gelen ve kokusunu 
bastırmak için hemen arkasından başka bir ahududu 
yemenize rağmen, orman tahta kurusunun kokusunu 
duyarsınız. İlerlerken bu ıssız yerde yaşıyan küçük 
serçeleri korkutur, onların hiç arasız cıvıltılarını, dallara 
çarpan küçük kanadlarının seslerini, bir yerde dönerek 
uçuşan bal arılarının vızıltısını, yakındaki patikaların 
birinden geçen bahçıvanın veya aptal Akim’in ayak 
sesleriyle karışan devamlı mırıltısını işitirsiniz ve kendi 
kendinize: “Burada artık kimse beni bulamaz” diyerek 
etrafımda bulunan ahududunun sarkan dallarından 
iri, olgun olanlarını koparır, büyük bir zevkle birbiri 
arkasından ağzıma atardım. Ayaklarım dizlerimin 
üstüne kadar ıslanmış, başımda karmakarışık bir 
şeyler (binlerce defa içimden ve - ve - ve yir - mi se - kiz 
- den.) diyor, sırsıklam olmuş pantolunumun içinde 
bacaklarım ve ellerim ısırgandan yanıyor, ağaçlar 
arasından dik düşmeğe başlıyan güneşin kızgın ışıkları 
başımı yakmağa başlıyor, iştahım çoktan kapanmış, 
yine de orada oturuyor, arasıra da etrafa bakınarak, 
dinliyor ve bir şeyler düşünerek haberim olmadan 
ahududuların en iyilerini koparıp ağzıma atıyordum.
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Çoğu çaydan sonra, saat on bire doğru, hanımla-
rın ev işleriyle meşgul olduğu sırada misafir odasına 
girerdim. Güneşe karşı keten perdesi inik ve bu per-
denin aralıklarından kızgın güneşin rasgele her şeye 
göz kamaştırıcı, yuvarlaklar çizdiği birinci pencere-
nin önünde, gerili beyaz keten üzerinde sineklerin 
sessizce gezindiği gergef duruyordu. Gergefin başın-
da, yüzüne, kollarına düşen kızgın ışık parçalarından 
kaçınmak için durmadan deprenerek, hiddetle başını 
sallıyan Mimi oturuyordu. Diğer pencereden süzülen 
güneşin ışıklariyle meydana gelen ve döşeme tahtala-
rına düşen, çerçevelerin gölgelerinde kocaman parlak 
kareler vardı. Misafir odasının boyanmamış döşeme 
tahtalarındaki bu karelerin birinde eski alışkanlıkla 
Milka yatıyordu ve kulaklarını dikerek parlak karenin 
içinde dolaşan sinekleri süzüyordu. Katenka ya bir şey 
örüyor, ya divanda oturarak güneşin ışıkları altında, 
şeffaf gibi görünen beyaz eliyle sinekleri kovarak ki-
tap okuyordu; arada bir, altını andıran gür saçlarının 
içine girerek vızıldıyan sineği kovmak için, yüzünü 
buruştura buruştura başını sallıyordu. Lüboçka da, ya 
ellerini arkasına bağlamış, odada bir aşağı bir yukarı 
gezinerek bahçeye çıkmamızı bekliyor veya piyanoda 
son notasına kadar ezbere bildiğim bir parça çalıyordu. 
Ben de bir köşeye çekilmiş, Lüboçka’nın çalışını veya 
Katenka’nın okumasını dinliyor ve piyano başına geç-
mek için bir fırsat kolluyordum. Bazen yemekten sonra 
bir nezaket göstermek kabilinden, kızlarla beraber at 
gezintisine çıkardım, (yaya olarak gezmeği, yaşıma ve 
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sosyal durumuma yakıştıramazdım). Onlara, dereler 
ve fevkalâde güzel yerler gösterdiğim bu geziler çok 
hoş geçerdi. Bu sırada yiğitliğimi belirten bazı hâdise-
lerle karşılaşıyorduk; hanımlar biniciliğimi, cesaretimi 
övüyorlar ve bana kendilerinin bir koruyucusu göziyle 
bakıyorlardı.

Misafir olmadığı akşamlar, bol gölgeli galeride içti-
ğimiz çaydan ve çiftlik işlerini incelemek için babamla 
yaptığımız gezintiden sonra eski yerim olan Voltaire 
koltuğuna yerleşerek Katenka ve Lüboçka’nın piyano-
da çaldıkları parçaları dinliyor, hem okuyor, hem de 
eskisi gibi hayaller kuruyordum. Bazen misafir oda-
sında yalnız oturup Lüboçka’nın çaldığı eski müziğin 
tesiriyle; elimde olmıyarak kitabı bırakıyor, balkonun 
açık duran kapısına akşam gölgelerinin çöktüğü, yük-
sek kayın ağaçlarının sarkan kıvırcık dallarına; ancak 
dikkatli bakılınca üstü tozlu gibi görünen sarımtırak 
pusun görünüp birdenbire tekrar kaybolduğu lekesiz 
göğe bakıyordum. Salondan duyulan müziği, bahçe 
kapısının gıcırtısını, kadınların ve köye dönmekte olan 
sürünün gürültüsünü dinlerken, birdenbire hayalimde 
Natalya Savişna Maman, Karl İvanoviç canlanır ve bir 
an için, içime bir hüzün çökerdi. Fakat o zaman içim 
yaşama duygusu ve ümitlerle o kadar dolup taşıyordu 
ki, bu hâtıralar, bana ancak kanad uciyle dokunurcası-
na, bir iz bırakarak uçup gidiyordu.

Akşam yemeğinden ve bazen da gece her hangi bir 
kimse ile beraber yaptığımız gezintiden sonra (karan-
lık bahçede yalnız dolaşmaya korkuyordum.) Yerde 
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yatmak için galeriye giriyordum. Binlerce sivrisineğin 
beni ısırmalarına rağmen orada yatmaktan çok hoşla-
nırdım. Mehtaplı gecelerde yatağıma oturup bahçede-
ki ışıklar ve gölgelere dalar, etraftaki sessizliği ve arada 
sırada duyulan sesleri dinler, aklıma bin türlü şey gelir 
(daha ziyade şairane şeyler) bana en büyük saadet gibi 
gelen ihtiras dolu hayatı hayal eder ve böyle bir hayata 
bugüne kadar ancak hayalimde yaşattığım için üzülür-
düm. Herkesin daldığı ve misafir odasından, açılıp ka-
panan pencere ve kadın seslerinin gelmeğe başladığı, 
yukarıki odalara ışıkların geçtiği sırada galeriye gider, 
orada gezinerek, uykuya dalmak üzere olan evin sesle-
rini dikkatle dinlerdim. Hayalimde yaşattığım saade-
tin bir kısmına karşı zayıf da olsa bir ümidim varken, 
nedense bu saadeti içimde bir türlü yaşatamıyordum.

Öksürük, derin bir nefes, pencere tıkırdaması, en-
tari hışırtısı gibi ve birisinin yalınayak gezerek çıkar-
dığı sesleri duyar duymaz yatağımdan fırlıyor, bir 
hırsız gibi kulak kabartarak etrafa bakınıyor ve durup 
dururken heyecana kapılıyordum. Fakat işte, evin üst 
pencerelerindeki ışıklar sönüyor, konuşma ve ayak 
seslerinin yerine horultular duyuluyor, gece bekçisi 
gezinerek tahtasına vurmaya başlıyor, pencereden gö-
rülen kızıl ışıkların sönmesiyle bahçe daha korkunç, 
aynı zamanda daha aydınlık görünüyor; son ışık geniş 
bir yol şeklinde büfenin durduğu odadan çiğ ile ısla-
nan bahçeye, oradan da antreye geçiyor ve pencere-
den, sırtında geceliği, elinde mumu ile yatmağa giden 
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Foka’nın iki kat olmuş vücudunu görüyordum. Gece 
evin karanlık gölgesinden ıslak otlara bir hırsız ihtiya-
tı ile basarak antrenin penceresine yaklaşıp nefesimi 
tutarak küçük uşağın horlamasını, Foka’nın kimsenin 
duymadığı zanniyle oflamalarını ve uzun dualar okur-
ken duyulan titrek sesini işitmek bana heyecan dolu 
bir haz veriyordu. En nihayet onun son mumu da sö-
nüyor, pencere kapanıyor ve ben yapyalnız kalıyorum. 
Bahçedeki çiçeklikte veya ayağımın yanında beyazlı 
kadın görünür diye korku ile etrafa bakınarak acele 
acele galeriye doğru koşardım. Yüzüm bahçeye doğ-
ru yatağımda uzanır, yarasalardan, sivrisineklerden 
imkân nispetinde korunmak için örtünerek bahçeye 
bakar, gecenin sesini dinler, saadet ve aşkı düşünerek 
yine dalardım.

O zaman her şey bana bambaşka bir mânada görü-
nürdü: bir taraftan kıvırcık dallariyle ay ışığında par-
lıyan, diğer taraftan çalılıklar ve yolu kasvetli gölge-
lere boğan ihtiyar kayın ağaçlarının manzarası; sakin, 
muhteşem bir sada gibi biteviye yükselen havuzun 
parıltısı, galerinin önünde büyüyen ve diğer şeyler gibi 
etrafa zarif gölgeler düşüren çiçeklerdeki ay ışığı ile 
parlıyan şebnem tanecikleri, havuzun ötesinden gelen 
bıldırcın ötüşü, büyük yoldan gelen insan sesleri, iki 
kayın ağacının bibirine sürtünerek ve ancak duyulabi-
len gıcırtısı, yorganın altına giren sivrisineğin vızıltısı, 
bir elmanın dallara takılarak yerdeki kuru yapraklara 
düşmesiyle çıkardığı gürültülü hışırtı, terasın basa-
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maklarına kadar gelen yeşilimtırak sırtları ay ışığında 
esrarlı bir şekilde parlıyan kurbağaların sıçramaları, 
bunların hepsi, hepsi fevkalâde bir güzelliğin ve ta-
mamlanmamış bir saadetin mânasını telkin ederdi. İşte 
örülmüş uzun siyah saçlariyle, kabarık göğsü ile daima 
hüzünlü ve fevkalâde güzel, çıplak kolları ve şehvetli 
kucaklamalariyle hayalimdeki kadın gözümde canlan-
dı. O beni seviyor, ben de onun sevgisinin bir anı için 
bütün hayatımı feda ediyorum. Ay gökte yükselerek 
ışıklarını artırıyor, havuzun, muntazam bir sada gibi, 
kuvvetlenen muhteşem pırıltısı gittikçe daha fazla beli-
riyor, gölgeler gittikçe kararıyor, ışıklar daha berrakla-
şıyor, bunların hepsini dikkatle seyreder ve dinlerken, 
bir sesin bana: o, kolları çıplak ve kucaklamaları ihti-
raslı kadın, tam bir saadetten daha çok uzak olduğu-
nu, ona karşı beslenen aşkın, tam bir nimet olmadığını 
söylüyordu. Yüksekteki bedir halinde olan aya baktık-
ça, gerçek güzelliğin ve nimetlerin, daha yüksek, daha 
temiz ve dünyadaki bütün iyiliklerin kaynağı olan Tan-
rıya, daha yakın olduğunu görüyordum. Tatmin edil-
memiş heyecanlı bir sevinçle gözlerim yaşarıyordu.

Hep yalnızım, esrar dolu vakur tabiat, açık mavi 
göğün belirsiz bir noktasında nedense duraklayıp 
ondan hiç ayrılmıyan ve ışığiyle sonsuz boşluğu dol-
duran ayın çekici parlak yuvarlağı; çeşitli ufak tefek 
ihtiraslarla kirlenen, buna rağmen sevginin hudutsuz 
kudretini içinde taşıyan değersiz bir varlık olan ben... 
o anda, tabiatın, ayın ve benim aynı şey olduğunu zan-
nediyordum.
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XXXIII
Komşularımız

Geldiğimin daha ilk günü babamın Yepifa-
nov adındaki komşularımızın iyi insanlar olduk-
larını söylemesi beni şaşırtmıştı, hele onlara gidip 
gelmesi büsbütün hayretimi artırmıştı. Yepifa-
nov’lar ile aramızda çok eskiden beri süregelen bir 
toprak dâvamız vardı. Daha çocukken, babamın 
bu dâvaya kızarak Yepifanov’lara atıp tuttuğunu  
-anladığıma göre- onlardan korunmak için birçok 
kimseler çağırıp görüştüğünü; Yakov’un da onla-
rın düşmanlarımız ve kara ruhlu insanlar oldukları-
nı söylediğini, rahmetli annemin de evimizde onun 
yanında, bunlardan bahsedilmemesini rica ettiğini 
birkaç defa duymuştum. Duyduklarımdan, daha 
çocukluğumda Yepifanov’ların, fırsat düşünce ba-
bamızın, hattâ oğlunun bile kafasını kesmeğe veya 
boğmağa hazır bir düşman ve tamamiyle kalbsiz bi-
rer insan olduklarına, ta çocukluğumdan beri duy-
duğum şeylerden çok açık ve sarsılmaz bir kanaatim 
vardı. Onun için annemin öldüğü yıl, anneme ba-
kan Avdotiya Vasiliyevna Yepifanov’u, yani la belle  
Flamande ı7 görünce, onun bu kötü aileden olduğuna 

7  Güzel Felemenkli kadın.
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güç inanabilmiştim, gene de bu aile hakkındaki kana-
atlerim çok fena idi. Bütün yaz boyunca onlarla sık sık 
görüştüğümüz halde, bu ailenin bütün fertlerine karşı 
tuhaf bir soğukluk duyardım. Aslında Yepifanov’ların 
kimler olduklarını şimdi size anlatayım. Bu aile, elli 
yaşlarında, daha pek taze görünen neşeli, dul bir ih-
tiyar anneden, çok güzel kızı Avdotya Vasiliyevnadan 
ve oldukça ciddî karakterli, kekeme, bekâr, emekli bir 
teğmen olan oğlu Piyotr Vasiliyeviç’ten ibaretti.

Anna Dimitriyevna Yepifanov, daha kocası ölmeden 
evvel ondan ayrı, yirmi yıl kadar, bazen akrabalarının 
bulunduğu Petersburg’da, daha çok malikânemizden 
üç verst uzakta olan Mıtişçi adındaki köyde yaşardı. 
Civarda onun hakkında öyle tüyler ürpertici şeyler 
anlatıyorlardı ki, Messalina8 onun yanında bir bakir 
çocuk gibi kalır. İşte bundan olacak ki, annem evimiz-
de onun adının bile anılmasını istemiyordu. Çok ciddî 
olarak söylüyorum ki, dedikoduların en insafsızı olan 
köy komşularının dedikodularının onda birine bile 
inanmak doğru değildir. Ama Anna Dimitriyevna’yı 
tanıdığım sıralarda, yemekte daima iskemlesinin arka-
sında duran ve Anna Dimitriyevna tarafından misafir-
leri fransızca olarak, onun güzel ağzı ile gözlerini seyre 
davet ettiği, daima saçları kıvrılmış ve briyantinlenmiş, 
sırtında çerkezvari bir ceket olan Mityuşa adında bir 
yazıcısı bulunuyordu ama etrafa yayılan dedikodulara 
benzer bir hal yoktu. Gerçekten, on yıldan beri Anna 
Dimitriyevna, kendisine fevkalâde saygı gösteren oğlu 

8  Roma’nın meşhur bir yosması.
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Petruşa’yı istifa ettirip yanına çağırdığından beri hayat 
tarzını tamamiyle değiştirmişti. Pek büyük olmıyan 
malikânesinde ancak yüz kadar kölesi vardı; halbuki 
o güne kadar sürdüğü debdebeli hayatın masrafları 
çok olduğundan, on yıl önce birkaç defa üst üste rehi-
ne konulup vaktinde faizleri ödenmediği için artırma 
ile satılmağa mahkûmdu. Bu tehlikeli vaziyete düşen 
Anna Dimitriyevna, malikânenin haczi, icra heyetinin 
buraya kadar gelmesi gibi sinirlendirici şeyleri, faizini 
vaktinde ödememesinden değil de, malikânesinin bir 
kadın tarafından işletilmesinden ilerigeldiğini düşü-
nerek, kendisini bu durumdan kurtarmak için, teğmen 
olan oğluna bir mektup yazarak gelmesini istemişti. Pi-
yotr Vasiliyeviç askerlik hizmetinde o kadar muvaffak 
olmuştu ki, kısa bir zaman içinde refaha kavuşacaktı, 
fakat başlıca ödevinin annesinin ihtiyarlığında onu te-
selli etmek olduğuna inanan (bunlardan, annesine yaz-
dığı mektuplarda büyük bir samimiyetle bahsetmişti.) 
Bu itaatli çocuk, her şeyi olduğu gibi bırakarak istifası-
nı verdi, köye koştu. 

Piyotr Vasiliyeviç, çirkin yüzüne, hantallığına ve 
kekeme olmasına rağmen prensip sahibi, çok zeki ve 
pratik bir adamdı. Ufak tefek borçlarla tedavüller, vait 
ve ricalarla malikâneyi hacizden kurtardı. Çiftliğin 
idaresini eline alır almaz, sandık odasında saklı olan 
babasının eski elbisesini çıkarıp sırtına giydi, faytonları 
ve atları ortadan kaldırdı; Mıtişçiya gelen misafirlere 
yüz vermedi, kuyular açtırdı, köylülerin toprakların-
dan kırparak ekin sahasını genişletti, elindeki vasıta-
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larla koruluğu kestirerek elverişli bir fiyatla sattı ve 
işlerini yoluna koydu. Piyotr Vasiliyeviç, son borcunu 
ödeyinceye kadar, babasından kalan elbisesinden ve 
keten bezinden yaptırdığı yazlık paltosundan başka 
bir şey giymemeğe, köy atlarını koştuğu basit araba-
sından başka bir vasıta kullanmamaya azmetmişti. Bu 
azimli hayat tarzını bütün aile efradına, annesine karşı 
bir borç sayarak gösterdiği derin saygıyı incitmemek 
şartiyle, imkân nispetinde tatbik etmeğe çalışıyordu. 
Misafir odasında annesinin karşısında kekeliyerek, kö-
lelere yakışan bir tavır takınır, bütün isteklerini harfi 
harfine yapmağa çalışır, annesinin emirlerini yerine ge-
tirmiyen hizmetkârlara çıkışırdı. Bürosunda ise, onun 
haberi olmadan bir ördeğin kesilmesine, annesinin em-
riyle komşunun sıhhatini öğrenmek için bir köylünün 
habersiz gönderilmesine veya bahçedeki otları yolacak 
yerde köy kızlarının ormana ahududu toplamak için 
gönderilmesine fena halde kızardı. 

Hemen hemen dört yıl içinde bütün borçlar öden-
mişti ve Moskova’ya giden Piyotr Vasiliyeviç oradan 
yeni bir elbise, yeni bir araba ile dönmüştü, işlerinin 
çok iyi gitmesine rağmen yabancılar ve akrabaları ara-
sında, iftiharla övdüğü o eski azmini muhafaza ediyor 
ve sık sık kekeliyerek: “Beni gerçekten görmek istiyen 
kimsenin karşısına bu şekilde de çıksam memnun ol-
malı ve yediğim peynir ekmeği benimle beraber o da 
yemelidir.” diyordu. Her kelime ve hareketinden an-
nesine karşı yaptığı fedakârlık, malikânesinin kurtarıl-
masından doğan gurur, başkalarına karşı da buna ben-
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zer bir şey yapamadıkları için duyduğu nefret hisleri 
seziliyordu.

Anne ve kızın hareketleri birbirine benzemedi-
ği gibi, daha birçok farklı tarafları da vardı. Annele-
ri, cemiyetin en hoş, daima aynı samimiyeti, neşeyi 
muhafaza eden kadınlardandı. Hoş, şen, sevinçli, her 
şeyden hattâ en iyi kalbli ihtiyarlarda görülen gençlik 
eğlenmesinden bile zevk duyardı. Kızı Avdotya Vasili-
yevna’nın tersine çok ciddî, daha ziyade evlenmemiş 
güzel kadınlarda görülen sebepsiz gururlu ve kayıt-
sız, dalgın bir hali vardı. Neşeli görünmek istediği 
zamanlar, konuştuğu kimse ile, ya kendisiyle veya bü-
tün dünya ile -ki bunu yapmak niyetinde değildi- alay 
ediyormuş gibi tuhaf bir hali vardı. Onun ağzından 
dökülen: “Evet çok güzelim, tabiîdir ki herkes bana 
âşıktır” gibi sözleri dinlerken çoğu zaman, şaşırır ken-
dikendine acaba bu sözleriyle neyi kast ediyor diye so-
rardım. Anna Dimitriyevna çok faal idi. Küçük evleri 
döşemeyi, bahçe ve çiçeklerle uğraşmayı, kanaryayı 
ve bütün güzel şeyleri severdi. Evi ile bahçesi büyük 
ve zengin olmamakla beraber her şey, o kadar temiz, 
tertipli, yerli yerinde idi ki, insana güzel bir valsın, bir 
polkanın bıraktığı hafif bir neşenin tesirini veriyordu. 
Misafirlere karşı okşamak maksadiyle kullandığı “ci-
cim” kelimesi Anna Dimitriyevna’nın küçük bahçesine 
ve odalarına çok yakışıyordu. Ufak tefek, zayıf, henüz 
solmamış yüzü, minimini güzel elleriyle daima neşeli, 
daima kendisine yakışır bir tarzda giyinmesini bilen 
Anna Dimitriyevna’nın kendisi de cici bir şeydi. Yalnız 
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küçük ellerindeki koyu, mor damarların açıkça gözük-
mesi bu ahengi bozuyordu. Avdotya Vasiliyevna aksi-
ne, hemen hemen hiçbirisiyle uğraşmazdı. Ev işleri ve 
çiçeklerle uğraşmasını sevmediği gibi kendi üstü başı 
ile de pek fazla ilgilenmezdi. Ancak misafirler geldi-
ği zaman daima giyinmek için odasına koşardı. Ama 
giyinmiş olarak döndüğü zaman -bütün güzellerde 
görülen soğuk, yeknasak bakışları ve gülümsemeleri 
hesaba katmıyacak olursak- fevkalâde güzeldi. Her an 
onun güzel, klâsik yüzü, düzgün vücudu sanki: “Bu-
yurun, güzelliğimi seyredin” diyormuş gibi idi.

Annesinin canlı bir karakteri, kızının dalgın ve ka-
yıtsız bir hali olmakla beraber, gerçekte birincisinin ne 
eskiden, ne de şimdi hoş ve eğlendirici şeylerden baş-
ka bir şey sevmediğini, kızının da bir defa sevip bütün 
hayatını sevdiği insanın uğruna feda eden tiplerden 
olduğunu anlamak mümkündü.
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XXXIV
Babamın Evlenmesi

Babam ikinci defa evlenerek Avdotya Vasiliyevna 
Yepifanov’u aldığı vakit 48 yaşında idi.

İlkbaharda kızlarla beraber köye döndüğü zaman, 
belki de babam büyük bir kazançtan sonra bir daha oy-
namamak kararını veren kumarbazlarda görülen çok 
heyecanlı, mesut ve munis bir ruh hali içinde idi. Oyun 
masasında kullanmak istemediği takdirde şansın, ha-
yatındaki diğer sahalarda harcanabilecek daha büyük 
bir kısmının kaldığını kendisinde hissediyordu. Aynı 
zamanda birdenbire çok miktarda paraya kavuşmuş-
tu; mevsim bahardı, yalnızdı, canı sıkılıyordu. Bir gün 
Yakov’la işler hakkında görüşürken, Yepifanov’larla 
aralarındaki bitmek tükenmek bilmiyen dâvayı, çok-
tan beri görmediği dilber Avdotya Vasiliyevna’yı ha-
tırlıyarak: “Biliyor musun Yakof Harlanpıç, bu dâva 
ile uğraşmaktansa, bu olmaz olasıca toprağı onlara 
bırakmağı düşünüyorum, ne dersin?” dediğini tahmin 
ediyorum.

Bu sual karşısında Yakov’un arkasına bağladığı 
parmaklarının nasıl sinirli sinirli oynadığını ve “Piyotr 
Aleksandroviç yine de bu dâvada biz haklıyız” dediği-
ni hayalimde canlandırıyordum.
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Fakat babam arabanın koşulmasını emrederek, o 
zaman moda olan zeytin renkli elbisesini giydi, seyrek-
leşmiş saçlarını taradı, mendiline lâvantalar serpti ve 
efendice bir hareket yaptığı kanaatinden, ziyade, güzel 
bir kadın görmek ümidinden doğan büyük bir neşe ile 
komşularına yollandı.

Haber aldığıma göre babam ilk ziyaretinde, tarla-
ya gitmiş olan Piyotr Vasiliyeviç’i bulamamış, bir saat 
kadar hanımlarla oturmuş. Kim bilir o nasıl coşkun bir 
neşe ile gözlerini kırpıyor, yumuşak çizmeli ayakları-
nı yere vurarak “Ş”li telâffuzu ile komplimanlar yağ-
dırıyor, onları büyülüyordu.. Neşeli ihtiyar kadının 
birdenbire onu nasıl beğeni verdiğini, onun gururlu 
dilber kızının nasıl neşelendiğini görür gibi oluyorum.

Hizmetçi kız nefes nefese koşarak Piyotr Vasiliye-
viç’e, ihtiyar İrteniyev’in bizzat onlara geldiğini ha-
ber verdiği zaman kim bilir o, nasıl bir hiddetle: “ne 
yapalım, geldiyse geldi,” demiştir. Bunun için evine 
mümkün mertebe yavaş gitmiş, belki de yazı odasına 
uğrayıp en kirli elbisesini giymiştir ve ahçısına, şayet 
hanımefendi yemeğe bir şey ilâve edilmesini emreder-
se, asla yapılmamasını tembih etmiştir.

Sonraları sık sık babamla, Yepifanov’u bir arada 
gördüğüm için bu ilk buluşmalarını çok canlı olarak 
gözümün önüne getiriyorum. Babamın, aralarındaki 
dâvayı güzellikle halletmeyi teklif etmesine rağmen 
Piyotr Vasiliyeviç annesi için bütün istikbalini feda 
ettiği halde, babam buna benzer bir şey yapmadığı 



190 • GENÇLİK

için kızıyor, surat asıyordu. Babam bu somurtkanlığın 
hiç farkına varmamış gibi muzip bir neşe ile, onunla 
şakadan hoşlanan bir insana hitabediyormuş gibi ko-
nuşuyordu. Piyotr Vasiliyeviç buna hem kızıyor, hem 
de arasıra elinde olmıyarak bu tesire kapılıyordu. Her 
şeyi şakaya alan babam, nedense Piyotr Vasileyeviç’e 
yarbay diye hitabediyor ve Yepifanov’un da gücenerek 
ve yanımda her zamankinden daha fazla kekeleyip kı-
zararak, kendisinin ya - yar - bay değil, te - te eğ - men 
olduğunu söylemesine rağmen babam yine beş dakika 
sonra onu yarbay diye çağırıyordu.

Biz köye gelmeden önce, onların her gün Yepifa-
nov’la görüştüklerini, çok eğlenceli vakit geçirdiklerini; 
her şeyi yorulmadan orijinal bir tarzda aynı zamanda 
kolayca ve zariflikle yapmasını bilen babamın, Yepifa-
nov’ların da iştirak ettiği kuş ve balık avları, şenlik fi-
şekleri atılan eğlenceler tertibettiğini, hattâ somurtkan 
ve kekeliyerek her şeye burnunu sokan şu çekilmez 
Piyotr Vasiliyeviç bulunmasa idi, bu eğlentilerin daha 
neşeli olacağını Lüboçka bana anlatmıştı.

Biz geleli, Yepifanovlar evimize ancak iki defa ayak 
bastılar; biz de hep birlikte onlara bir defa gitmiştik. 
Babamın isim günü olan St. Piyotr gününde birçok mi-
safirlerle beraber Yepifanovlar da vardı; ama o günden 
sonra nedense onlarla olan münasebetlerimizi tama-
miyle kestik; yalnız babam eskisi gibi onlara gidip gel-
mekte devam ediyordu.

Annesinin Duniçka diye çağırdığı o kadınla baba-
mı bir arada gördüğüm o kısa dakikalar içinde gözü-
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me çarpan şunlar olmuştu. Babamda ilk geldiğim gün 
beni şaşırtan, o mesut halin devam etmesi. O kadar 
şen, gençleşmiş, canlı ve mesut görünüyordu ki bu ta-
şan saadet gayri ihtiyarı etraftakileri sarıyor, bu neşe 
onlara da geçiyordu. Avdotya Vasiliyevna odada iken, 
babam onun yanından ayrılmıyor, durmadan öyle 
komplimanlar yapıyordu ki onun yerine ben utanıyor-
dum; yahut susarak, ihtiraslı bir bakışla onu süzüyor, 
memnunlukla omuzunu silkerek hafifçe öksürüyordu; 
hattâ bazen, onunla gülümseyip fısıldıyarak konuştuk-
ları olurdu. Ama bunların hepsini, en ciddî vaziyetler-
de bile takındığı o şakacı haliyle yapıyordu.

Avdotya Vasiliyevna’nın iri mavi gözlerinde daima, 
çok sıkılgan göründüğü haller bir yana, -bu utangaç-
lığı yakından bildiğim için ona acıyarak ve yüreğim 
sızlıyarak bakardım- babamdan kendisine geçmiş gibi 
görünen sonsuz bir saadet ışığı parlardı. Anlattığım 
sıkılgan anlarında o, galiba her bakıştan, her hareket-
ten çekiniyor, herkesin ona baktığını, yalnız onu dü-
şündüğünü, ondaki her şeyi adaba aykırı gördüklerini 
sanıyordu. Korkuyla etraftakilere bakıyor, yüzü hep 
renkten renge giriyor, şaşkın bir halde yüksek bir ses-
le pervasız konuşmağa başlıyordu. Söyledikleri şeyler 
çoğu öyle manasızdı ki kendisi bile onun farkına varı-
yor, herkes gibi babamın da söylediklerini duyduğunu 
anlayınca daha fazla kızarıyordu. Oysaki babam bu 
saçmaların farkında bile değildi, ona eskisi gibi hafif 
öksürerek, aynı ihtiras ve neşe dolu hayran gözlerle 
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bakıyordu. Anna Vasiliyevna’nın, çoğu zaman hiç se-
bepsiz takındığı o sıkılgan hallerin bazen de babamın 
güzel genç kadınlardan bahsetmesinden hemen sonra, 
kendisinde görüldüğünü fark ettim. Hiç de tabiî olmı-
yan dalgınlığından, demin anlattığım o tuhaf neşeli 
haline sık sık geçişi, babamın sevdiği kelimeleri kul-
lanması, konuşma tarzını taklidetmesi, babamla başla-
dığı konuşmaya başkalariyle de devam etmesi, bunla-
rın hepsinden, eğer ben biraz daha büyük olsaydım ve 
bu hâdisenin kahramanı da babam olmasaydı, Avdot-
ya Vasiliyevna’nın babamla arasındaki münasebetleri 
açıkça anlıyabilirdim. Ama ben o zamanlar, hattâ ya-
nımda babamın, Piyotr Vasiliyeviç’ten bir mektup alıp 
çok kızdığını ve ağustosun sonuna kadar Yepifanovlar-
dan ayağını kestiğini bildiğim halde bu işin farkında 
değildim.

Ağustosun sonlarında babam tekrar onlara gidip 
gelmeğe başladı ve bizim (Volodya ile benim) Mosko-
va’ya hareketimizden bir gün evvel Avdotya Vasiliyev-
na Yepifanovla evleneceğini bize söyledi.
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XXXV
Bu haberi nasıl karşıladık?

Bu resmî haberin arifesinde evimizde bu meseleyi 
herkes duymuş türlü türlü fikirler yürütüyordu. Mimi 
bütün gün odasına kapanarak ağladı. Katenka da ya-
nından ayrılmadı ve odadan ancak yemek zamanı çık-
tı; yüzünde tıpkı annesininki gibi izzeti nefsinin kırıl-
masından doğan bir ifade vardı. Aksine Lüboçka çok 
neşeli idi, yemekte de güzel bir sır bildiğini, ama bunu 
kimseye anlatamayacağını söyledi.

Neşesine hiç de katılmıyan Volodya:
— Bildiğin sırrın hiç de güzel olacak bir tarafı yok. 

Bir şeyi ciddî olarak düşünebilseydin bunun tersine 
çok fena olduğunu anlardın.

Lüboçka şaşalıyarak gözlerini ona dikti ve sustu.
Yemekten sonra Volodya, beni kolumdan tutmak 

istedi ise de, herhalde bu hareketi bir okşayışa benze-
terek, sadece dirseğime dokundu, başiyle de salonu 
gösterdi. Yalnız olduğumuza kanaat getirdikten sonra:

— Lüboçka’nın bahsettiği sırrın ne olduğunu bili-
yor musun? dedi.

Volodya ile başbaşa kalarak esaslı şeyler üzerinde 
binde bir konuştuğumuz olurdu. O kadar ki, böyle bir 
konuşma sırasında karşılıklı bir utangaçlık duyuyor  
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-Volodya’nın dediği gibi- gözlerimizde bir şeyler uçuş-
mağa başlıyordu. Ama şimdi gözümde beliren hayrete 
karşılık o dikkat ve ciddîlikle gözlerini bana dikerek: 
“Bunda şaşılacak bir şey yok, kardeş değil miyiz, ai-
lemizi ilgilendiren böyle önemli bir hâdise karşısında 
birbirimize danışmalıyız” der gibi yüzüme bakmakta 
devam etti. Ne demek istediğini anladım. O sözünü 
kesmeden:

— Haberin var değil mi? Babam bayan Yepifanov’la 
evleniyor.

Bunu daha önce duyduğum için başımı salladım.
— Bu hiç de iyi bir şey değil, diye devam etti.
— Niçin?
Volodya kızararak:
— Niçin olacak? Böyle kekeme yarbay bir dayının 

ve ondan gelecek akrabalığın aramıza katılması hiç de 
hoş bir şey değil. Kızcağız şimdi iyi kalbli, kendi halin-
de görünüyor; sonraları ne olacağı belli olmaz. Bunun-
la beraber bizim için hepsi bir, ama Lüboçka’nın ya-
kında sosyete hayatına gireceğini unutmıyalım. Böyle 
bir belle - mère9 ile bu pek hoş olmıyacak, o fransızcayı 
bile adamakıllı konuşamıyor, böyle olunca kardeşime 
ne gösterebilecek ki... Poissarde10 işte bu kadar. Bu bul-
duğu isimden dolayı çok memnun görünen Volodya: 
“Diyelim ki iyi kalbli, ama yine de poissarde’dan başka 
bir şey değildir,” diye sözünü bitirdi.

9    Kaynana.
10  Bayağı kadın.
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Babamın böyle birini tercih etmesi hakkında, Vo-
lodya’nın bu kadar serbest konuşması tuhafıma git-
mekle beraber onu haklı gibi görüyordum.

— Babam acaba niçin evleniyor? diye sordum.
— Allah bilir, bu karmakarışık bir mesele; bildiğim 

bir şey varsa o da, Piyotr Vasiliyeviç’in, kızkardeşini 
alması için babamı kandırmağa çalıştığı, hattâ ısrar 
ettiği; fakat babamın bunu reddettiği, sonraları da ak-
lına esip nedense bir centilmenlik göstermek istediği-
dir. Dedim ya, akıl ermez bir şey, dedi, ancak şimdi 
babamızı anlamağa başladım (babamıza, baba değil de 
babamız demesi beni incitti). Evet o mükemmel, zeki 
ve iyi kalbli bir insandır, ama böyle düşüncesiz, havai 
oluşuna şaşıyorum! Her gördüğü kadın onda bir ilgi 
uyandırır; tanıdıklar içinde âşık olmadığı kadın yok-
tur. Herhalde bu halleri biliyorsun. Mimi’ye de âşıktı, 
haberin var mı?

— Ne diyorsun?
— Doğru söylüyorum. Babamız, Mimi’nin gençli-

ğinde ona vurulup şiirler yazdığını, aralarında bir şey-
ler geçtiğini, yakında öğrendim, bundan dolayı Mimi 
hâlâ üzgün, dedi ve gülmeğe başladı. Ben şaşkınlık 
içinde:

— Yo, işte bu imkânsız, dedim.
Volodya konuşmayı birdenbire Fransızcaya çevire-

rek eski ciddîliğiyle:
— En önemli tarafı da, bu izdivaç bütün akrabaları-

mızın hiç de hoşuna gitmiyecek. Kim bilir belki çocuk-
ları da olacak, diye devam etti.
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Volodya’nın bu kadar ileriyi görüşü, mantıklı düşü-
nüşü beni o kadar hayrete düşürdü ki, cevap verecek 
bir şey bulamadım.

O sırada Lüboçka bize yaklaştı, yüzünde bir sevinç 
vardı:

— Demek ki biliyorsunuz, dedi.
Volodya:
— Evet, biliyoruz. Ama sana şaşıyorum Lüboçka, 

sen artık bebek değilsin. Babamın böyle bir süprüntü 
ile evlenmesinde sevinecek ne var?

Lüboçka’nın yüzü birdenbire değişti ve düşünceye 
daldı:

— Volodya, niçin süprüntü olsun? Avdotya Vasi-
liyevna hakkında ne cesaretle böyle düşünüyorsun? 
Mademki babam onunla evleniyor, demek ki süprüntü 
değil.

— Evet bunu söz gelişi söyledim... Süprüntü olma-
sa bile yine de... Kızmış olan Lüboçka Volodya’nın sö-
zünü keserek:

— Yine de filân yok. Âşık olduğun kıza ben süprün-
tü diyor muyum? Babamız ve iyi bir kadın hakkında 
böyle şeyleri nasıl söylüyorsun? Evet büyüğümsün, 
ama bana bu türlü şeyleri söyleme... Bu tarzda konuş-
mamalısın, dedi.

— Demek ki böyle şeyler hakkında konuşmayaca-
ğız öyle mi?

Lüboçka yine sözünü kesti:
— Evet, doğru olmaz. Babamız gibi bir baba hak-

kında böyle fikirler yürütülmez. Bunu Mimi yapabilir, 
ama sen asla. Sen bir ağabeysin.
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Volodya küçümsiyerek:
— Hayır. Senin daha dünyadan haberin yok, düşün 

bir kere: bilmem kimin nesi olan Yepifanov Duniçka, 
rahmetli annemizin yerini alacak, bu iyi bir şey mi sanki.

Lüboçka bir dakika sustu, birdenbire gözleri yaşa-
rarak: 

— Çok gururlu olduğunu biliyordum, ama bu ka-
dar fena kalbli olduğunu aklıma getiremezdim, dedi 
ve uzaklaştı.

Volodya yüzüne hem ciddî, hem komik bir ifade 
vererek gözlerini şaşı gibi yaptı:

— Francala’nın içine dedi, -sonra Lüboçka ile ciddî 
konuşacak kadar kendinden geçtiğine kızarak- haydi 
şimdi gel de bunlarla konuş bakalım, dedi.

Ertesi gün hava bozuktu, misafir odasına indiğim 
zaman ne babam, ne de hanımlar kahvaltıya henüz in-
memişlerdi. Bütün gece soğuk bir sonbahar yağmuru 
yağmıştı. Gökteki bütün yağmurlarını boşaltan bulut 
parçaları arasında oldukça yükselmiş olan güneşin 
ışıklı, yuvarlak yüzü görünüyordu. Hava açık, rüzgâr-
lı, nemli idi. Bahçe kapısı açıktı. Nemden kararmış olan 
taraçanın döşemelerinde gece yağmış olan yağmurdan 
kalan su birikintileri kuruyordu. Açık olan kapı, demir 
çengelleri üstünde rüzgârdan sallanıyordu. Bahçenin 
yolları ıslak ve çamurluydu; beyaz çıplak dallariy-
le yaşlı kayın ağaçları, çalılıklar, otlar, ısırgan, frenk 
üzümü fidanları, bir tarafta da rüzgârdan köklerinden 
kopacakmış gibi sallanan yapraklarının renksiz tarafı 
tersine dönmüş bir mürver ağacı duruyordu; kayın 
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ağaçlı yoldan dönerek ve birbirini kovalıyarak uçuşan 
sarı yuvarlak yapraklar tamamiyle ıslanmış olan yola 
ve koyu yeşil renkli çayıra dökülüyordu. Aklım fikrim, 
Volodya’nın anlattığı yönlerden hep babamın evlenme 
meselesi üzerine saplanmış idi. Kızkardeşimizin, bizim 
istikbalimiz, hattâ babamızın istikbali hiç de iyi görün-
müyordu. Tanımadığımız yabancı, en kötüsü de acemi 
bir kadın, hiçbir hakkı olmadan, birçok bakımdan bu 
yeri işgal edecek; yani basit genç bir kız bizim rahmetli 
annemizin yerini alacak, nasıl olur? Bu düşünce beni 
çileden çıkarıyordu. Çok üzülüyor ve gittikçe babamı 
daha suçlu görmeğe başlıyordum. Bu sırada garsonla-
rın odasında konuşan, babamla Volodya’nın seslerini 
duydum. O dakikada babamla karşılaşmak istemedi-
ğim için kapıdan uzaklaştım; ama Lüboçka hemen ar-
kamdan gelerek babamın beni çağırdığını söyledi.

Babam misafir odasında, kolunu piyanoya daya-
mış, vakarla, sabırsızlıkla benim olduğum tarafa ba-
kıyordu. Yüzünde şimdiye kadar gördüğüm o gençlik 
ve saadet ifadesinden eser yoktu. Kederli idi. Volodya 
elinde piposu ile odada geziniyordu. Babama yaklaşa-
rak selâmladım. O metanetle başını kaldırdı ve insanın 
hoşuna gitmediği halde olmuş bitmiş, üzerinde de faz-
la konuşmanın hiç faydası olmıyan işlerden bahsedil-
diği zaman görülen aceleci bir sesle:

— Dinleyin arkadaşlar, Avdotya Vasiliyevna ile ev-
lenmeğe niyetim olduğunu herhalde biliyorsunuz. -Bi-
raz sustuktan sonra- Mamanızın üstüne asla evlenmek 
istemiyordum ama... -bir dakika durdu- ama... kader 
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işte. Duniçka iyi kalbli, sevimli bir kız, hem de artık 
pek genç de değil; onu seveceğinizi ümidediyorum, o 
şimdiden hepinizi bütün kalbiyle sevmekte, görecek-
siniz ki çok iyidir, dedi ve -sözünü keseceğimizden 
korkuyormuş gibi acele ile ikimize birden: Şimdi artık 
Moskova’ya hareket zamanı geldi. Ben de oraya yıl ba-
şından sonra -bunu söylerken biraz durdu- artık ailem 
ve Lüboçka ile beraber gelirim.

Babamızı, yanımızda böyle sıkılgan ve suçlu imiş 
gibi görmek, bana çok dokundu, ona daha yaklaştım, 
fakat Volodya başını önüne iğmiş, piposunu içerek 
odada aşağı yukarı dolaşmakta devam ediyordu.

En nihayet babam hafif öksürüp kızararak Volodya 
ile bana ellerini uzattı:

— İşte böyle çocuklar. Gördünüz ya, babanız bu 
yaştan sonra ne işlere kalkıştı, dedi. Bunları söylerken 
gözlerinde yaşlar parlıyordu. O sırada odanın öbür 
tarafında bulunan Volodya’ya uzattığı elin titrediğini 
gördüm. Babamın böyle titriyen elini görmek içimi 
parçaladı ve o dakika yüreğimi daha fazla sızlatan bir 
şey aklıma geldi: babamın 1812 harbine iştirak ettiğini, 
çok cesur bir subay olduğunu hatırladım. Onun iri da-
marlı büyük elini öptüm, o da kuvvetle elimi sıktı ve 
göz yaşları arasında içini çekerek, Lüboçka’nın esmer 
başını iki eliyle tutarak gözlerinden öpmeğe başladı. 
Volodya piposunu düşürmüş gibi yapıp yere eğildi ve 
elleriyle gözlerini sildikten sonra kimseye görünme-
den, usulcacık odadan çıktı.
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XXXVI
Üniversite

Düğün iki hafta sonra yapılacaktı; ama derslerimi-
zin başlaması yaklaştığından Volodya ile ben eylülün 
başında Moskova’ya hareket ettik. Nehludov’lar da 
köyden dönmüşlerdi. Ayrılırken Dimitriy’le birbirimi-
ze mektup yazacağımıza söz verdiğimiz halde tabiîdir 
ki hiçbir mektup yazmadık. Derhal beni ziyarete geldi. 
Yarın üniversitede başlıyacak olan derslere ilk olarak 
onun beni götürmesini kararlaştırdık.

Hava çok güzel ve güneşli idi.
Ders salonuna girer girmez, büyük pencerelerden 

giren güneşin ışığında bütün koridor ve kapılarda 
dalga halinde kımıldıyarak dolaşan genç ve neşeli in-
sanlar arasında, kendimin kaybolduğunu hissettim. 
Bu muazzam kütlenin bir ferdi olduğumu bilmek çok 
hoş bir şeydi. Ama bu kalabalığın içinde tanıdıklarım 
çok azdı, onlarla bütün dostluğumuz yalnızca başım-
la selâm verip: “Günaydın İrteniyev” demekten ileri 
gitmiyordu. Halbuki her tarafta el sıkmalar, itişmeler, 
kakışmalar, arkadaşça sözler, gülüşmeler, şakalı sözler 
gırla gidiyordu. Bütün bu gençliğin birleşmesini temin 
eden bağları seziyor, kendimin de onlardan ayrı kaldı-
ğımı hissederek üzülüyordum. Ama bu bir anlık bir in-
tiba idi. Bu intibaın verdiği tesirin aksine, bu kütleden 
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olmadığıma çok sevindim. Kendime yakışır kimseler-
den bir muhitin gerekli olduğunu düşünerek kont B., 
baron Z., Prens P. İvin’in ve onlara benzer efendilerin 
oturduğu tarafın üçüncü sırasına geçtim. Bunlar ara-
sında ancak İvin ve kont B. ile tanışıyorduk. Bana öyle 
bakıyorlardı ki, kendim o muhitten olduğum halde, 
yine de tam mânasiyle onlardan olmadığımı anlıyor-
dum. Etrafımda olup bitenleri incelemeğe başladım. 
Semyonov her vakitki beyaz dişleri ve karmakarışık 
kır saçlariyle üniformasının önü açık, kolunu dayamış, 
kalemini kemirerek, bana oldukça yakın bir yerde otu-
ruyordu. Sınavlarını birincilikle veren liseli, eskisi gibi 
siyah bir kıravatla yanağı bağlı olduğu halde birinci sı-
rada oturarak, atlas yeleğinde asılı duran saatinin gü-
müş anahtariyle oynuyordu. Binbir güçlükle dahi olsa, 
üniversiteye giren İkonin, üstünde, hemen hemen bü-
tün çizmeyi örten, mavi renkli zırhlı pantolonu ile üst 
sırada oturmuş kahkaha ile gülüyor, avazı çıktığı ka-
dar bağırıp Parnasse’ta olduğunu söylüyordu. Önüm-
de oturan İlinka, burada herkesin eşit olduğunu bana 
hatırlatmak ister gibi, içimde hayret uyandıran bir so-
ğukluk ve hattâ istihza ile selâm verdi. Zayıf bacakla-
rını sıraya rasgele dayıyarak (bu bana bir nispet gibi 
geldi) yanındaki bir talebe ile konuşuyor, arada sırada 
da bana bakıyordu. Yakınımda oturan İvin’in gurupu 
fransızca konuşuyordu... Bu efendilerin hepsi bana çok 
ahmak görünüyorlardı. Konuşmalarından duyduğum 
kelimeler baştan aşağı mânasız olmakla beraber, yan-
lış ve fransızca değil gibi geliyordu. (Kendi kendime ce 
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n’est pas Français) diyordum. Semyonov’un, İlinka’nın 
ve diğerlerinin duruşları, konuşmaları, hareketleri, 
bana çok bayağı, efendilere yakışmaz gibi geliyordu. 
Yani onlar comme il faut değildi.

Hiçbir gurupa katılmadım, kendimi yalnız hissedi-
yor, girişken olmadığım için de kendime kızıyordum. 
Ön sırada oturan talebenin biri, şeytan tırnağından kı-
zarmış parmaklarının kirli tırnaklarını dişleriyle kopa-
rıyordu. Bu, bana o kadar iğrenç geldi ki, kalkıp daha 
uzak bir yere oturdum. Üniversitede geçirdiğim o ilk 
gün çok hüzünlü olduğumu hatırlıyorum.

Profesör salona girince, herkeste bir kıpırdama gö-
rüldü, sonra salona bir sessizlik çöktü. Aklımda kaldı-
ğına göre o gün profesörle bile alay ettim. Profesörün 
derse bence hiçbir mânası olmıyan bir açış sözü ile baş-
laması tuhafıma gitti. Dersi baştan sonuna kadar çok 
mükemmel öyle ki içinden ne tek bir kelimenin atılma-
sına, ne de ilâve edilmesine imkân olmayan fevkalâde 
bir şey olmasını istiyordum. Bu fikrimde hayal kırık-
lığına uğrıyarak, beraberimde getirdiğim güzel kaplı 
ve üstünde “ilk ders” yazılı defterimin içine on sekiz 
profil çizdim, onları çiçek şeklinde bir daire içine aldım 
ve profesör beni dersi not ediyor, zannetsin diye, arada 
sırada kalemimi kâğıdın üstünden geçiriyordum. (Pro-
fesörün benimle ilgilendiğine emindim.) Hemen bu ilk 
derste, her profesörün söylediklerini kaydetmenin lü-
zumsuz ve aptalca bir şey olduğuna kanaat getirerek 
bu kararımdan sene sonuna kadar caymadım. 

Bundan sonraki derslerde artık, kendimi eskisi 
gibi yalnız hissetmiyordum; birçoklariyle tanıştım ve 
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ellerini sıkarak konuşuyordum, ama nedense benim-
le arkadaşlarım arasında gerçek bir kaynaşma olmadı 
ve daha çok zaman sahte haller takındığım, sıkıldığım 
dakikalar olurdu. İvin’in gurupu ile, ki onlara herkes 
aristokrat diyordu, kaynaşamadım. Çünkü şimdi ha-
tırladığıma göre, onlara karşı bir vahşi gibi davranıyor 
ve ancak onlar bana selâm verdikten sonra ben onları 
selâmlıyordum. Onların da benim arkadaşlığıma hiç 
ihtiyaçları olmadığını görüyordum. Diğerleriyle de 
arkadaşlık edemeyişimin, daha başka bir sebebi var-
dı. Bir arkadaşın bana samimiyet göstermesine başlar 
başlamaz, hemen benim hususi bir arabam olduğunu, 
prens İvan İvanoviç’te yemek yiyeceğimi anlatan bazı 
sözler sarf ediyordum. Bunların hepsi kendimi daha 
iyi bir taraftan göstermek ve bundan dolayı arkadaşı-
mın beni daha fazla sevmesi için yapıyordum; ama her 
defasında aksi oluyordu. Arabamdan ve prens İvan 
İvanoviç’le akraba olduğumuzu söyler söylemez arka-
daşımın bana karşı çok gururlu ve soğuk davrandığını 
görür, şaşırırdım. 

Devlet hesabına okuyan Operov adında, alçak gö-
nüllü, çok kabiliyetli ve çalışkan bir arkadaşımız var-
dı. Arkadaşlarının ellerini sıkarken, parmaklarını hiç 
bükmeden ve hiç hareket ettirmeden elini bir tahta gibi 
uzatırdı; bazı şakacı arkadaşlar ona aynı tarzda elini 
uzatır ve bu el uzatışa “tahta gibi” el uzatma derlerdi. 
Çoğu zaman yanına oturuyor, onunla sık sık konuşu-
yordum. Operov’un profesörler hakkında yürüttüğü 
serbest fikirler, benim çok hoşuma gidiyordu. Her pro-



204 • GENÇLİK

fesörün ders verme usulündeki bütün iyi ve kötü taraf-
larını çok açık bir şekilde görebiliyordu. Bazen da alay 
ettiği olurdu; onun küçük ağzından dökülen, ve sakin 
bir sesle söylenen bu alayların benim üzerimde çok tu-
haf tesiri olurdu. Böyle olmakla beraber, yine de o istis-
nasız bütün dersleri küçük küçük el yazısiyle ve itina 
ile defterine not ederdi. Aramızdaki samimiyet günden 
güne artmakta idi. İmtihanlara beraber hazırlanma-
ğa karar vermiştik; onun yanındaki yerime geçerken, 
bana çevirdiği kurşuni küçük miyop gözlerinde bir 
memnunluk görünmeğe başlamıştı ki, ben nedense bir 
gün konuşurken, ölmek üzere olan annemin, bizi asla 
yatılı devlet okullarında okutmamasını babamdan rica 
ettiğini söylemeyi lüzumlu gördüm: sonra bütün dev-
let hesabına okuyanların çok akıllı olmaları ihtimali 
olmakla beraber, benim için bunun önemsiz olduğunu 
ilâve ederken kekeledim ve kızardığımı hissederek, ce 
ne sont pas des gene comme il faut diye sözümü bitirdim. 
Operov hiç cevap vermedi; yalnız ertesi sabah derste 
karşılaştığımızda, selâmımı bekliyerek tahtasını uzat-
madı; benimle konuşmadı, yerine geçerken başını yana 
çevirerek deftere bakıyormuş gibi kafasını defterin bir 
parmak yakınında tuttu. Operov’un bana hiç sebep 
yokken, soğuk davranması tuhafıma gitti, ama ben 
pour un jeune homme de bonne maison11 için Devlet hesa-
bına okuyan talebe Operov’un yüzüne gülmeği kendi-
me yakıştıramadım ve onu kendi haline bıraktım. Doğ-
rusunu söylemek lâzım gelirse onun bana karşı takın-

11 Kibar bir aileden bir çocuk.
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dığı soğuk tavır beni üzmüştü. Bir gün, Üniversiteye 
ondan daha erken gelmiştim ve o gün çok sevilen bir 
profesör’ün dersi olduğu için, devamsız olan talebeler 
dahi geldiler ve bütün yerler dolmuştu. Operov’un 
yerine geçtim, sıraya defterimi bırakıp dışarı çıktım. 
Salona dönünce, defterimin arka sıraya konulduğu-
nu, Operov’un da benim yerime oturduğunu gördüm. 
Defterlerimi biraz önce oraya koyduğumu söyledim; o, 
birdenbire kızardı ve yüzüme bakmadan:

— Bilmiyorum, dedi.
Atılganlığımla onu korkuturum diye, mahsus kö-

pürmeğe başladım:
— Defterlerimi buraya koyduğumu, size demin 

söyledim ya, dedim ve etraftakilere bakarak: herkes 
gördü, diye ilâve ettim. Ama yanımızda oturan talebe-
lerin hepsi merakla bana baktıkları halde, kimse bir şey 
söylemiyordu.

Operov kızarak yerinde kımıldıyor ve öfke ile bir an 
bana baktıktan sonra:

— Burada yerler satın alınmıyor, kim daha önce ge-
lirse o oturur, dedi.

— Bu, sizin terbiyesiz olduğunuzu gösterir, diye ce-
vap verdim.

Operov, bir şeyler söylendi, galiba mırıldandığı 
şey: “sen de akılsızın birisin” idi ama ben bu sözleri 
hiç duymamıştım. Duymuş dahi olsam, bundan ne çı-
kardı? Manants12 gibi kavga mı edecektik? Manants ke-
limesini çok seviyordum ve içinden çıkamadığım ka-

12  Kaba insanlar.
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rışık meseleleri bununla hallederdim.) Belki ben daha 
başka şeyler de söylerdim, ama kapı açıldı, lâcivert 
fraklı profesör etrafa selâm vererek, acele adımlarla 
kürsüsüne geçti.

Böyle olduğu halde, sınavlardan önce, ders notları 
lâzım olunca Operov bana verdiği sözü hatırladı, hem 
notlarını verdi hem de beraber çalışmamızı teklif etti.
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XXXVII
Gönül işleri

Bu kış boyunca, gönül işleri, beni oldukça uğraştı-
rıyordu. Üç defa âşık oldum. İlkinde Fraytag manejine 
devam eden tombul bir hanıma çılgıncasına vurul-
dum. Bunun için, maneje devam ettiği salı ile cuma 
günleri, onu görmek için oraya gidiyordum. Fakat her 
defasında beni göreceğinden korkarak kendisinden 
o kadar uzak duruyor, geçeceği yerlerden kaçıyor ve 
bulunduğum tarafa baktığı zaman o kadar büyük bir 
ilgisizlikle başımı çeviriyordum ki, yüzünü bile, iyice 
görememiştim, gerçekten güzel miydi, çirkin miydi 
hâlâ bilmiyorum.

Bu hanımı tanıyan ve bir gün manejde, ellerinde 
hanımların kürkleri bulunan uşakların arasına saklan-
dığımı gören Dupkov, âşık olduğumu Dimitriy’den 
öğrenince, beni bu kadınla tanıştırmak teklifiyle o ka-
dar korkuttu ki, ok gibi manejden fırladım ve benden 
bahsetmişlerdir endişesiyle onunla karşılaşmaktan 
çekinerek maneje uşakların durduğu yere kadar dahi 
gidemiyordum. 

Tanışmadığımız ve bilhassa evli kadınlara âşık ol-
duğum zamanlar, Soniçka’ya duyduğum utangaçlı-
ğın bin defa daha beterini hissediyordum. Dünyada 
en korktuğum şey, âşık olduğum kimsenin benim 
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aşkımdan, hattâ varlığımdan haberli olması idi. Bana 
öyle geliyordu ki bir kadın, kendisine karşı beslediğim 
duyguları bilmiş olsaydı, herhalde bunu kendisine 
karşı asla affedilmiyecek bir hareket sayardı. Gerçek-
ten, bu birinci hanım uşakların arkasından saklanıp 
ona bakarken, aklımdan geçenleri onu kaçırarak köye 
götüreceğimi orada onunla oturup neler yapacağımı 
etraflı olarak bilmiş olsaydı, haklı olarak çok gücenir-
di. Ama beni tanısa dahi, hakkında beslediğim fikirleri, 
bilmesine imkân olmadığını, böyle olunca da bu tanış-
mada benim için utanacak bir taraf bulunmıyacağını o 
zaman henüz düşünemiyordum.

İkinci âşıklığım da kızkardeşimde gördüğüm Soniç-
ka’ya idi. Ona karşı ikinci defa beslediğim aşkım çok-
tan geçmişti. Ona, üçüncü defa âşık oluşumun sebebi: 
Lüboçka’nın, Soniçka’dan aldığı ve bana okumak için 
verdiği şiir defteri olmuştur. Bu defter Lermontov’un 
İblis adındaki manzum eserinden alınan bazı parçalar, 
Soniçka’nın eliyle yazılarak, aşkın hüznünü ifade eden 
birçok yerleri kırmızı kalemle çizilmiş ve yapraklarının 
arasına kurumuş çiçekler konulmuştu. Geçen sene Vo-
lodya’nın âşık olduğu kızın çantasını nasıl öptüğünü 
hatırlıyarak aynı şeyi yapmağı denedim. Gerçekten ak-
şam odamda yalnız kaldığım zaman, hayallere dalmış 
ve kurumuş çiçekleri dudaklarıma götürürken, içimde 
uyanan tatlı ve hüzünlü bir meyille yeniden ona âşık 
olduğumu hissettim. Belki de bu, benim için, birkaç 
gün süren bir aldanma oldu. 
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Bu kış üçüncü defa âşık olduğum kız, bize gidip ge-
len ve Volodya’nın sevdiği kız idi. Hatırladığıma göre, 
bu küçük hanımın güzel denebilecek bir tarafı yoktu. 
Demek istiyorum ki benim, zevklerimi okşıyacak taraf-
ları yoktu. O, Moskova’da tanınmış, çok akıllı ve bilgili 
bir hanımın kızı idi. Ufak tefek zayıf, İngiliz modasına 
uygun, uzun kumral bukleli ve narin profilli idi. Her-
kes bu küçük hanım için annesinden daha fazla oku-
muş, daha akıllı diyordu; fakat ben bu hususta hiçbir 
şey söyliyemiyordum. Çünkü onun zekâsını, okumuş-
luğunu düşünürken içimde bir nevi korku ve saygıyla 
karışık bir his uyanıyor, onunla, ancak bir defa, o da, ta-
rif edilmez bir heyecanla konuştum. Ama, Volodya’nın 
ona karşı beslediği hayranlık -Volodya bunu herkese 
göstermekten çekinmiyordu- tesiriyle ben de bu küçük 
hanıma delice âşık oldum. Volodya iki kardeşin bir 
kıza âşık olduğunu haber alırsa, hiç hoşuna gitmiye-
ceğini bildiğimden bu aşkımdan ona bir şey açmadım. 
Benim de bu aşktan, en hoşuma giden taraf, ikimiz de, 
aynı güzel mahlûku sevdiğimiz halde, kardeşimle ara-
mızdaki dostluğun hiç bozulmadan eskisi gibi kalması 
ve gerektiği zaman birbirimizi feda etmeğe hazır ola-
cak kadar bu aşkın temiz olmasıdır. Bununla beraber, 
işin fedakârlık tarafına gelince, Volodya galiba benim 
gibi düşünmüyordu; çünkü onun aşkı, o kadar ihtiras-
lı idi ki, söylediklerine göre, bu kızla evlenecek olan, 
gerçek bir diplomat olan kimseye, bir tokat atmak ve 
onu düelloya davet etmek niyetinde idi. Oysaki ben aş-
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kımı feda etmekten çok zevk duyuyordum, belki bunu, 
bana güç gelmediği için yapıyordum; çünkü bu kızla 
klâsik müziğin öneminden gayet basit bir şekilde, o da 
bir defaya mahsus olmak üzere, konuşmuştuk ve ona 
karşı beslediğim sevgiyi uzatmağa çalıştıysam da bu 
sevgi bir hafta da söndü gitti.
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XXXVIII
Sosyete

Üniversiteye girerken, ağabeyime özenerek, atıl-
mak istediğim sosyete hayatının eğlenceleri, bu kış, hiç 
de umduğum gibi çıkmadı. Volodya durmadan dans 
ediyordu, babamın da genç karısı ile beraber baloya 
gittikleri olurdu; fakat balo verilen evlere, ya çok genç 
gördükleri, veya böyle eğlencelere pek alışık olmadı-
ğım için mi bilmiyorum, beni kimse götürüp takdim 
etmiyordu. Dimitriy ile aramızda her şeyi açık olarak 
konuşmayı sözleştiğimiz halde, kimseye hattâ ona bile, 
balolara gitmeği ne kadar istediğimi, beni daima unut-
tuklarını ve bana bir nevi filozofa bakar gibi baktık-
larının -bu yüzden kendimi böyle gösteriyordum- ne 
kadar gücüme gittiğini söylemiyordum.

Bu kışın, kontes Kornakov’larda bir suvare tertibe-
dilmişti. Kontes, ben de dâhil olmak üzere, hepimizi 
davet etmişti. İlk defa olarak, baloya gidecektim. Ev-
den, daha çıkmadan, Volodya odama geldi; baloya 
gitmek için nasıl giyineceğimi görmek istiyordu. Onun 
böyle bir hareketi beni şaşırtmakla beraber tuhafıma 
da gitti. Bence, iyi giyinmek isteği utanılacak olduğu 
kadar, saklanması da gereken bir duyguydu. Halbuki 
o, aksine bu isteği o kadar tabiî, zaruri buluyordu ki 
benim rezil olacağımdan korktuğunu açıkça söyledi. 
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Bana muhakkak rugan çizmelerimi giymemi emretti, 
güderi eldivenlerimi giymek istediğimi görünce, az 
daha bayılacaktı, saatimi, üzerime tuhaf bir şekilde 
taktıktan sonra beni Kuzniyetski köprüsü yakınındaki 
berbere götürdü. Saçımı kıvırdılar, Volodya biraz iler-
liyerek uzaktan bana baktı, sonra berbere:

— Çok güzel, ama bu perçemleri yatırmanın kolayı 
yok mu acaba? diye sordu. Amma müsyö Charles per-
çemlerime ne kadar yapışık esanslar sürdüyse de, şap-
kamı giyer giymez, perçemlerim tekrar dimdik oldu 
ve kıvrılmış saçlarımla kendimi eskisinden daha çirkin 
görüyordum. Beni kurtaracak olan tek bir şey vardı, o 
da işi kalenderliğe vurmaktı. Ancak o vaziyette kendi-
mi bir şeye benzetebiliyordum.

Galiba Volodya da aynı fikirde idi, çünkü saçlarımı 
ıslatarak açmamı rica etti, bunu yaptığım halde yine de 
çirkin görünüyordum. Volodya artık hiç yüzüme bak-
madı, Kornakov’lara giderken yolda hiç konuşmadı, 
canı sıkkındı. Kornakov’lara Volodya ile beraber girer-
ken hiç yardırgamadım; ama Prenses beni dansa davet 
ettiği zaman, buraya bilhassa dans etmek isteğiyle gel-
diğim halde, nedense dans bilmediğimi söyledim, bir-
denbire bütün cesaretim kırıldı, yabancı kimseler ara-
sında kalınca, her vakitki yenemediğim o gittikçe artan 
utangaçlığımı tekrar duydum. Bütün geceyi sessizce, 
olduğum yerde durarak geçirdim.

Vals çalarken küçük prenseslerden biri yanıma yak-
laşıp ailesine has olan resmî bir nezaketle neden dans 
etmediğimi sordu. Bunu sorarken ne kadar sıkıldığı-



GENÇLİK • 213

mı, sonra da hiç haberim olmadan yüzümde memnun 
bir gülümsemenin yayıldığını ve fransızcanın en tum-
turaklı lisaniyle, öyle mutarızalı cümleler kullanarak 
öyle saçmalamağa başladım ki, seneler geçtiği halde 
bunları hatırladıkça utanıyorum. Belki de bu sinirleri-
mi kamçılıyan, söylediklerimin pek anlaşılmıyan taraf-
larını gürültüsü ile bastıran müziğin tesiri idi. Yüksek 
sosyeteden, insanların ve kadınların havailiğinden ko-
nuşurken, en nihayet öyle bir daldım ki, söylemekte ol-
duğum cümlenin sonunu getiremiyeceğimi anlıyarak 
bir kelimenin yarısında durmak zorunda kaldım. 

Sosyeteye mensup ve o hayata alışık olan küçük 
prenses bile şaşırmış görünerek yüzüme baktı. Ben 
gülümsedim. Heyecanla konuştuğumu gören Volod-
ya bu önemli dakikada, herhalde dans etmemekle 
hatamı, konuşurken ne dereceye kadar kapattığımı 
anlamak için Dupkov ile beraber bize yaklaştı. Benim 
neşe ile gülümsediğimi, küçük prensesin yüzündeki 
korku ifadesini görüp söylediğim müthiş saçmaları 
duyunca, kızararak arkasını döndü. Küçük prenses de 
kalkarak, yanımdan uzaklaştı. Gülümsemeye devam 
ediyordum, ama aptallığımın farkına vararak o kadar 
üzüldüm ki, o anda yerin dibine girmeği tercih eder-
dim. Bulunduğum durumdan kurtulmak için bir şey-
ler söylemek, hareket etmek lüzumunu duyuyordum. 
Dupkov’a yaklaşarak, tanıdığı hanımla kaç vals ettiğini 
sordum. Böylelikle kendimi çok neşeli, şuh göstermek 
istiyordum; halbuki aslında, Yar lokantasında yemek 
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yerken, “sus” diye bağırdığım Dupkov’dan, medet 
umuyordum. Dupkov sözlerimi duymamış gibi dav-
ranarak, başka tarafa döndü. Volodya’ya yaklaştım ve 
bin bir gayretle sesimi neşeli göstererek:

— “Ey, Volodya bittin, yoruldun galiba” dedim.
Ama Volodya yüzüme: “Biz yalnızken hiç de böy-

le konuşmuyorsun” der gibi baktıktan sonra herhalde 
yanına takılırım korkusiyle, cevap vermeden uzaklaştı.

Kendi kendime: “Aman Yarabbi. Kardeşim bile ben-
den kaçıyor!” diye düşündüm.

Böyle olmakla beraber, salonu bırakıp gitmek için 
kendimde bir türlü kuvvet bulamıyordum. Suvare bi-
tinceye kadar, somurtarak bir köşede kaldım. Ancak, 
herkesin dağılmak için antrede toplandığı sırada, uşak 
da sırtıma kaputumu giydirirken kaputumun yakası 
ucuna dokununca şapkanın önü havaya kalktığı vakit, 
göz yaşları arasında gülümsiyerek, kimseye dönme-
den ortaya: “Comme c’est graciuex”13 diyebildim.

13  Ne kadar da hoş.
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XXXIX
İçki Âlemleri

Talebelerin, içki âlemleri denilen her zamanki eğ-
lencelerine Dimitriy’in tesiriyle kendimi pek kaptırma-
dımsa da, bu kış içinde böyle bir eğlenceye katılmam 
için, bir fırsat düştü; ama bu eğlenceler bende pek iyi 
intibalar bırakmadı. Bakın bu nasıl olmuştu:

Üniversite yeni açılmıştı, bir gün derste uzun boylu, 
düzgün hatlı ve çok ciddî yüzlü sarışın bir genç olan 
baron Z. hepimizi, evinde tertibettiği arkadaş toplan-
tısına çağırmıştı. Hepimiz demekle, Grap, Semyonov, 
Operov ve bunlara benzer şöyle böyle kimselerin bu-
lunmadığını, az çok Comme il faut olanlarından bir 
gurup kast ediyorum. Birinci sınıfın içki âlemine gide-
ceğimi duyan Volodya, alaylı alaylı gülümsedi. Fakat, 
ben şimdiye kadar görmediğim ve fevkalâde eğlenece-
ğimi sandığım bu toplantıya, kararlaştırılan zamanda, 
tam elifi elifine, saat sekizde baron Z.nin evine gittim. 

Baron Z. önü açık bir ceket ve beyaz yelekle, ona 
babasının oturduğu, büyükçe olmıyan, bugünkü eğ-
lenceler için kendisine bırakılan evin resmî kısmının 
aydınlanmış salon ve misafir odasında, gelenleri kar-
şılıyordu. Koridorda, meraklı oda hizmetçilerinin el-
biseleri ve başları görünüyor, büfe odasında, baronun 
annesine ait olduğunu sandığım, bir kadın robu bir an 
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için gözüme ilişti. Yirmiye yakın misafir içinde, İvin’le 
beraber gelen bay Frost’tan ve ziyafeti idare edip her-
kese ev sahibinin akrabası, Derpt üniversitesi eski tale-
belerinden diye takdim edilen, uzun boylu, al yanaklı 
bir sivilden başka hepsi talebeydi. Resmî odaların faz-
lasiyle aydınlatılması ve alelade beylikvari döşenmiş 
olması, bütün bu gençlere öyle soğuk bir tesir yaptı ki, 
birkaç cüretkârdan ve ceketini açarak aynı dakikada 
her odada ve her odanın köşesindeymiş gibi görünen 
ve bütün odaları susmak bilmiyen hoş ahenkli tenor 
sesiyle dolduruyormuş gibi olan Derpt’li üniversiteli-
den başka, herkes elinde olmıyarak duvar diplerine çe-
kilmişlerdi. Arkadaşlarının çoğu ya susuyor veya sakin 
sakin, profesör, bilim ve sınavlar gibi ciddî ve çok ilgi 
verici şeyler konuşuyorlardı. Herkes istisnasız büfenin 
bulunduğu oda kapısına bakıyordu; bu bakışlarını sak-
lamak istemelerine rağmen, yüzlerinde: “Eh, başlama-
nın sırası gelmedi mi?” şeklinde bir ifade okunuyordu. 
Ben de başlamak sırası gelmiş olduğunu hissederek, 
bu başlangıcı, büyük bir sabırsızlıkla bekliyordum.

Uşakların getirip misafirlere ikram ettikleri çaydan 
sonra, Derpt üniversiteli Frost’tan rusça olarak:

— Frost, jonkayı oynamayı biliyor musun? diye sor-
du.

Frost, bacaklarını oynatarak:
— O ja!. diye cevap verdi. Fakat öteki yine rusça:
— O halde, işin başına geç bakalım! dedi. İkisi de 

ayni Derpt üniversitesinden oldukları için birbirleriyle 
senli benli konuşuyorlardı. 
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Frost, adaleli, eğri bacaklarının geniş adımlariy-
le misafir odasından büfeye, büfeden misafir odasına 
gidip gelmeğe başladı, çok geçmeden, masaya büyük 
çorba kâsesi, üstünde de çaprazlama uzatılmış üç ta-
lebe kılıcı üzerine on funtluk bir Rus kelle şekeri yer-
leştirilmişti. Bu sırada baron Z. durmadan misafir oda-
sında toplanmış olan misafirleri dolaşarak, hem çorba 
kâsesine bakıyor, hem hiç değişmiyen ciddî yüziyle 
hemen hemen hepimize aynı şeyi söylüyordu: “gelin 
çocuklar, arkadaşça hepimiz bruderşaft içelim, şu res-
miyeti kaldıralım, yoksa sınıfımızda dostluğa benzer 
bir şey yok, hem de ceketlerinizi açınız veya bu arka-
daş gibi büsbütün çıkarınız” diyordu. Gerçekten Derpt 
üniversiteli, ceketini çıkarmış, beyaz gömleğin kolla-
rını, beyaz kollarının dirseğinden yukarıya sıvıyarak, 
bacaklarını geniş geniş açmış duruyor, kâsedeki romu 
kibritle tutuşturuyordu. Birdenbire Derpt üniversiteli, 
çıkardığımız gürültünün içinden işitilebilecek kadar 
kuvvetli bir sesle:

— Çocuklar, mumları söndürün, diye bağırdı.
Hiçbirimiz ses çıkarmadan çorba kâsesine ve onun 

beyaz gömleğine bakıyor, merasimin başlama zamanı-
nın geldiğini anlıyorduk.

Derpt’li yeniden, bu sefer pek coşmuş olacak ki, al-
manca olarak:

— Löschen Sie die Lichter aus, Frost! diye bağırdı. 
Frost’la beraber hepimiz mumları söndürmeğe koyul-
duk. Karanlık odada, ateşin mayi ışığı, ancak şeker 
kellesinin durduğu kılıçları tutan elleri ve gömleklerin 
beyaz kollarını aydınlatıyordu.
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Derpt’li üniversitelinin gür tenor sesine, odanın her 
tarafından gelen gülüşmeler, konuşmalar katıldığın-
dan artık etrafı yalnız başına çınlatmıyordu. Birçokla-
rı (bilhassa ince ve temiz gömlekli olanlar) ceketlerini 
çıkardılar, ben de aynı şeyi yaptım. Artık eğlencenin 
başlamış olduğunu anlamıştım. Henüz ortada neşeye 
benzer bir şey olmadığı halde, hazırlanmakta olan içki-
den hepimiz birer bardak içtikten sonra, sohbetimizin 
daha eğlenceli olacağına tam bir inancım vardı.

İçki hazırlandı. Derpt’li üniversiteli masaya damla-
ta damlata “jonkayı” bardaklara doldurdu ve “haydi 
çocuklar, başlıyalım.” dedi. Hepimiz ellerimize içki-
den yapış yapış olan birer dolu bardağı aldıktan sonra 
Derpt üniversiteli ile Frost, “Yühe!” nakaratının sık sık 
geçtiği bir Alman şarkısını tutturdular. Hepimiz kar-
makarışık, onlara yardım ederek, sallanmaya, bir şeyler 
bağırmaya, “jonkayı” öğmeye, sonra bu kuvvetli, tatlı 
içkiyi, kollarımızı birbirimize geçirerek, kimimiz de 
geçirmeden doğrudan doğruya içmeğe başladık. Bun-
dan sonra bekliyecek bir şey yoktu, eğlence adamakıllı 
kızışmıştı. “Jonkadan” dolu bir bardak içmiştim ki, bir 
tane daha doldurdular; şakaklarım zonkluyor, kâsede-
ki alev kıpkırmızı görünüyordu. Etraftakilerin hepsi 
bağırıp güldükleri halde, hepimizin bu arada ben de 
hiç eğlenmediğimize emindim, ama nedense çok neşeli 
görünmeyi lüzumlu sayıyorduk.

İçimizde gerçekten neşeli olan, gitgide yüzü daha 
fazla kızaran, her yerde aynı zamanda görünen, boşa-
lan bardakları dolduran Derpt’li üniversiteli idi. Bar-
dağı doldururken dökülen içkiden tamamiyle ıslanan 
masanın üstü yapışkan bir hal almıştı. Hâdiselerin bir-
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biri ardından nasıl sıralandığını bilmiyorum, aklımda 
kalan bir şey varsa o da, Derpt üniversiteli ve Frost’u 
birdenbire sevmeğe başlamış, Alman şarkısını ezberle-
miş, ikisinin de tatlılaşmış dudaklarından öpmüştüm. 
Aynı zamanda, yine o akşam Derpt’li üniversiteliden 
nefret ettiğimi ve kafasına bir sandalya vurmak istedi-
ğimi ve kendimi zor tuttuğumu hatırlıyorum. Yine, Yar 
lokantasında yemek yediğimiz sırada ellerim, ayakla-
rım nasıl bana itaat etmedilerse, burada da aynı şeyi 
duyduğumdan başka, bu akşam başımın son derece 
ağrıması ve dönmesinden, hemen orada öleceğimden 
korktuğumu; sonra hepimizin nedense yere oturup 
kürek çeker gibi hareketler yaparak “Volga nehrinin 
üstünde” şarkısını söylediğimizi ve o sırada bunu 
yapmanın hiç lüzumu olmadığını düşündüğümü; yer-
de yatarak ayaklarımızı birbirimize takarak çingene 
güreşini yaptığımızı, birisinin boynunu büktüğümü, 
bunu yaparken, karşımdaki ayık olsaydı, bunu yapa-
mıyacağımı; yemek yiyip başka bir içki içtiğimizi, hava 
almak için dışarı çıktığımı ve bunun için de başımın 
üşüdüğünü, oradan ayrılırken çok karanlık olduğunu, 
arabanın basamağı aşağıya meyilleşip kayganlaştığını 
ve arabacımız Kozma’nın tutunamıyacak kadar iğreti 
durup paçavra gibi sallandığını hatırlıyorum. Bunların 
en önemlisi de çok eğleniyor, fazlasiyle içmeyi seviyor 
ama hiç sarhoş olmamış gibi görünmekle çok hoppaca 
hareket ettiğimi, bütün gece bunları düşünüyor, baş-
kalarının da aynı şeyi yapmakla aptalca bir hareket 
yapmış olduklarını anlıyordum. Bana öyle geliyor ki, 
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herkes benim gibi ayrı, ayrı memnun değildi, ama bu 
memnunsuzluğu sadece kendisi duyduğunu sanarak, 
umumi eğlenceyi bozmamak için eğleniyormuş gibi 
göstermeğe kendini zorluyordu. Böyle olmakla bera-
ber sizin tuhafınıza gidecek ama, çorba kâsesine do-
kuzar rubleden üç şişe şampanya, beheri dörder ruble 
olan, on şişe rom ki, akşam yemeği hariç toptan hepsi 
yetmiş ruble tuttuğundan, böyle bir tavır takınmayı lü-
zumlu buluyordum. Bundan o kadar emindim ki, erte-
si gün derste baron Z.nin toplantısında olan arkadaş-
lar, akşamki yaptıklarından bahsetmeğe utanmadıkları 
gibi, bunları herkesin duyabileceği kadar yüksek sesle 
de konuşuyorlardı. Fevkalâde iyi bir içki âlemi oldu-
ğunu, Derpt üniversitelilerinin bu işin erbabı olduk-
larını ve yirmi kişilik ziyafette kırk şişe rom içildiğini, 
birçoklarının ölü gibi, masaların altında sızdıklarını, 
anlatıyorlardı. Bunları ne için anlattıklarını, hattâ ken-
di haklarında bile birçok yalanlar uydurduklarını bir 
türlü anlıyamıyordum.
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XL
Nehludov’larla dostluğum

Bu kış, yalnız bize oldukça sık gelen Dimitriy ile de-
ğil, kendileri ile anlaşmağa başladığım bütün ailesi ile 
de çok sık görüşüyordum. 

Nehludov’lar -anne, teyze ve kızları- geceleri evle-
rinden çıkmazlardı. Bunun için prenses, kendi tâbirin-
ce, gecelerini kâğıt oynamadan ve dans etmeden ge-
çirebilen gençlerin evlerine gelmelerinden hoşlanırdı. 
Ama böyle erkeklerin pek az olduğu anlaşılıyordu, 
çünkü ben hemen her akşam onlara gittiğim halde, mi-
safirle binde bir karşılaşırdım. Bu ailenin her ferdine 
alıştım, hepsinin değişik özelliği ve aralarındaki mü-
nasebetler hakkında açık bir bilgi edindim. Odalarına, 
mobilyalarına alıştım. Misafir olmadığı günler, Varen-
ka ile odada baş başa kaldığımız dakikalar dışında 
kendimi çok ferah hissederdim. Öyle zannediyordum 
ki, güzel bir kız olmıyan Varenka, kendisine âşık olma-
mı çok istiyordu. Ama bundan doğan sıkılganlık da 
yavaş yavaş geçmeğe başladı. Konuşurken, karşısında-
kinin kardeşi mi ben mi yoksa Lübov Sergeyevna mı 
olduğuna hiç dikkat etmediğini o kadar tabiî bir şekil-
de gösteriyordu ki, ona arkadaşlığından hoşlandığımı 
ve bunun utanacak, ayıplanacak bir şey olmadığını, 
kendisine anlatmaktan çekinmiyeceğim bir kimseye 



222 • GENÇLİK

bakar gibi bakmağa alışmıştım. Onunla tanıştığımdan 
beri bazen çok çirkin, bazı günler de oldukça güzel 
görüyordum. Fakat bir defa olsun, kendisine âşık mı-
yım? diye bir sual aklıma gelmedi. Onunla doğrudan 
doğruya konuştuğum da olurdu, ama, en çok kendi-
sine değil Lübov Sergeyevna’ya veya Dimitriy’e hita-
bediyormuşum gibi davranırdım, bu usul çok hoşuma 
giderdi. Onun yanında konuşmaktan, şarkı söylerken 
dinlemekten, kısacası bulunduğum odada onun da 
varlığını duymaktan pek hoşlanırdım. Bununla bera-
ber, Varenka ile aramızdaki münasebetin ilerde ne şe-
kil alacağını ve arkadaşım kızkardeşime âşık olduğu 
takdirde, kendimi ona feda etmeği artık pek az düşü-
nüyordum. Arasıra bu gibi fikir ve tasavvurlar aklıma 
geldiyse de, halimden memnun olduğumu hissederek, 
bu çeşit fikirleri şuursuzca kafamdan uzaklaştırmağa 
çalışıyordum.

Bütün bu yakınlığa rağmen Nehludov’lardan ve 
hele Varenka’dan gerçek duygularımı ve temayülleri-
mi gizlemeği esaslı bir vazife sayarak, kendimi bam-
başka bir genç gibi, hattâ hakikatta asla olamıyacağım 
şekilde göstermeğe çalışıyordum. Kendimi ihtiraslı 
göstermek istiyor, herhangi bir şey hoşuma gittiği za-
man ona hayran oluyor ve hayret nidaları çıkarıyor, 
canlı jestler yapıyordum. Böyle olmakla beraber, gör-
düğüm veya işittiğim olağanüstü vaziyetler karşısında 
gayet soğukkanlı davranıyordum, kendimi mukaddes 
bir şey tanımıyan kalbsiz bir alaycı ve gözünden bir 
şey kaçırmıyan duygulu bir insan; bütün hareketlerin-
de tamamiyle mantıklı, hayatında kılı kırk yarar, ter-
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tipli, aynı zamanda maddiyattan nefret eden bir kimse 
gibi göstermek istiyordum. Cesaretle söyliyebilirim ki, 
ben gerçekte benzemek istediğim o garip mahlûktan 
çok daha iyi idim. Ama benzemek istediğime de benzi-
yordum. Nehludov’lar beni çok seviyorlar ve talihten 
olacak galiba yapmacıklarıma inanmıyorlardı. Bütün 
aile içinde beni sevmiyor gibi görünen ve bana alaycı, 
son derece bencil ve dinsiz gözü ile bakan, benimle sık 
sık münakaşa edip hırslanan ve kesik kesik cümlelerle 
bana hücum eden Lübov Sergeyevna idi. Dimitriy’de 
onun kendisine birçok iyilikler yaptığını ve onu kimse-
nin anlamadığını söyliyerek, eskisi gibi arkadaşlık hu-
dudunu aşan münasebetine devam ediyordu. Bu arka-
daşlık, eskiden de olduğu gibi, bütün aileyi üzüyordu.

Bir gün Varenka, hiçbirimizin anlamadığı bu yakın-
lık hakkında konuşurken:

— Dimitriy çok onurlu, çok gururludur, dedi. Akıl-
lı olmasına rağmen her yerde önde gelmeği, kendisi-
ne hayran olunmasını ve komplimanları sever. Çok 
sâf olan teyzemiz de ona hayrandır ve bu hayranlığı 
kendisinden saklamağa muvaffak olamadığı için, Di-
mitriy’e karşı ikiyüzlülük, ama samimiyetten doğan bir 
ikiyüzlülük göstermiş oluyor.

Bu düşünce iyice aklıma yerleşmişti. Sonraları bunu 
incelerken Varenka’nın çok akıllı olduğunu düşünmek-
ten kendimi alamadım, bundan dolayı da onun hak-
kındaki düşüncelerimde kendisine lâzım olan kıymeti 
verdim. Varenka’da gördüğüm akli ve ahlâki meziyet-
lerden ötürü kendisine saygı duymağa başlıyor, ama 
bu kıymetlendirmeği büyük bir zevkle yaptığım halde 
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çok titiz davranıyor ve hiçbir vakit hayranlık derecesi-
ne vardırmıyordum. O kadar ki, yeğeninden durmak-
sızın bahsetmekten yorulmıyan Sofya İvanovna, dört 
yıl önce köyde oturduğu bir sırada, o zaman henüz ço-
cuk olan Varenka’nın bir gün bütün entari ve papuçla-
rını kimseye sormadan, köy çocuklarına dağıttığını ve 
onları sonradan toplamak lâzım geldiğini bana anlat-
mıştı. Bu hareketini bile, benim gözümde yükselmesi-
ne lâyık bir sebep olarak hemen kabul etmedim, hattâ 
içimden, onun pratik olmadığına gülüyordum. 

Nehludov’larda, Volodya ve Dupkov’la misafir ol-
duğum günler, kendimden memnun ev halkından biri 
imiş gibi duyduğum rahat bir serbestlik içinde konuş-
maz, sadece başkalarını dinliyerek arka pilâna çeki-
lirdim. Başkalarının konuştuğu her şey, bana o kadar 
mânasız geliyordu ki, çok akıllı ve mantıklı olan pren-
sesin ve bu yönden kendisine benziyen bütün ailesinin, 
böyle saçmaları dinleyip cevap vermelerine hayret edi-
yordum. Eğer o sıralarda yalnız kaldığım vakit, kendi 
sözlerimle başkalarının söylediklerini mukayese etmek 
aklıma gelmiş olsaydı, öyle tahmin ediyorum ki, hiç de 
hayret etmezdim. Keza evimizdekilerin yani, Avdot-
ya Vasiliyevna, Lüboçka ve Katenka’nın, diğer bütün 
kadınlar gibi olduklarına ve onlardan aşağı bulun-
madıklarına inanmış, her akşam Dubkov, Katenka ve 
Avdotya Vasiliyevna’nın neşesiyle gülümsiyerek neler 
konuştuklarını; her defasında Dubkov’un bir şeye kan-
ca takıp nasıl “Au banquet de la vie, infortune convive...”14 

14 “Hayat ziyafetinin zavallı sofra arkadaşı.” Fransız şairi Cilbert’in 
(1751 - 1780) A	dieux	â	la	vie	adlı meşhur şiirinin ilk mısraı.
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veya “İblis” şiirinden bazı parçaları duyarak okuduğu-
nu, büyük bir haz içinde hepsinin saatlerce saçmala-
dıklarını hatırlamış olsaydım, daha az hayret ederdim.

Tabiîdir ki misafir olduğu zamanlar Varenka, be-
nimle, yalnız kaldığımız zamanlardan, daha az alâka-
dar olduğu gibi çok sevdiğim okumağa ve müziğe de 
sıra gelmezdi. Misafirlerle konuşurken mâkullüğünü 
ve sadeliğini kaybederdi ki, bunlar bence kendisinin 
başlıca güzelliği idi. Onun, ağabeyim Volodya ile ti-
yatro ve hava hakkındaki konuşmalarının ne kadar 
garibime gittiğini hatırlıyorum. Volodya’nın dünyada 
en çok çekindiği ve nefret ettiği şeyin, lâübalilik oldu-
ğunu ve Varenka’nın da oyalayıcı bir mahiyeti olan 
havadan sudan konuşmaları ne kadar gülünç buldu-
ğunu biliyordum. Mademki bu böyledir, o halde niçin 
bunlar karşılaşınca ikisi de tahammül edilmez bayağı 
şeyleri birbiri hesabına utanıyormuş gibi, durmaksızın 
konuşuyorlar? Bu konuşmalardan sonra her defasında 
içimden Varenka’ya kızıyor, ertesi gün misafirlerle alay 
ediyordum. Nehludov’ların aile muhitinde yalnız başı-
ma bulunmak bana daha büyük bir zevk vermeğe baş-
ladı. Velhasıl, Dimitriy ile annesinin misafir odasında 
bulunmamız kendisi ile başbaşa kalmaktan daha fazla 
hoşuma gitmeğe başladı.
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XLI
Nehludov’la dostluğum

Tam bu sıralarda Nehludov’la olan dostluğumuz 
kopacakmış gibi idi. Kendisini çoktan beri tetkik etme-
ğe başladığım için fena taraflarını görmememe imkân 
yoktu. Halbuki ilk gençliğimizde dostlarımızı bütün 
kalbimizle sevdiğimiz için onları o nispette mükemmel 
olmasını isteriz. İhtiras dumanı yavaş yavaş dağılma-
ğa veya bu duman arasından mantığın aydın ışıkları 
süzülmeğe başlayınca, idealimizin hakiki şeklini, bü-
tün iyi ve kötü tarafları ile görmeğe başlarız. Bizim için 
beklenmedik bir şey olan taraflar, bariz ve mübalâğalı 
bir şekilde gözümüze çarpar. Yeniliğe karşı olan tema-
yülümüz ve başka birisinin de mükemmel olabileceği 
ümidi, bizi eski hayranımızdan soğutmakla kalmaz, 
ona karşı nefretimizi de uyandırmağa kâfi gelir, biz 
de hiç acımadan onu bırakır yenisini aramak için ileri 
atılırız. Anlattıklarım, Dimitriy ile benim aramda ko-
nuşma konusu olmadıysa da, bunu ancak onun, iha-
net etmekten utandığım, azimli, titiz ve hissî olmaktan 
ziyade mantıki bağlılığına borçluyum. Ondan başka, 
her şeyi olduğu gibi birbirimize söylemek âdetimiz de 
aramızda bir bağ oluyordu. Aramız açıldığı takdirde, 
evvelce karşılıklı açtığımız ve bizim için utanacak tara-
fı olan ahlâk sırlarımız bizi çok korkutuyordu. Esasen, 
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çoktan beri tatbik etmediğimiz bu âdet, devamlı olarak 
bizi sıkıyor ve münasebetimizi tuhaf bir duruma soku-
yordu.

Bu kış Dimitriy’e hemen her gidişimde, beraber 
çalıştığı üniversite arkadaşı Bezobedov’la karşılaşıyor-
dum. Bezobedov, çiçek bozuğu yüzlü, zayıf, küçücük 
elleri çil içinde, taranmamış gür ve kızıl saçlı, elbisesi 
her zaman yırtık, kirli, kültürsüz hattâ tembel ve ufak 
tefek bir adamdı. Dimitriy ile arasındaki ilgi, aynen 
Lübov Sergeyevna ile olduğu gibi anlıyamadığım bir 
şekilde idi. Bütün arkadaşları arasından bunu seçme-
sinin bir tek sebebi olabilirdi. O da, bütün üniversitede 
Bezobedov kadar çirkin görünüşlü kimsenin olmaması 
idi. Fakat herhalde Dimitriy’in bunun için olacak her-
kese inat olsun diye onunla arkadaşlık etmek hoşu-
na gidiyordu. Bu üniversiteli ile olan arkadaşlığında: 
“Görüyorsunuz ya, benim için herkes birdir. Mademki 
onu seviyorum, şu halde o iyidir.” der gibi gururlu bir 
tavır takınıyordu.

Onun durmadan kendini zorlaması, kendisine ağır 
gelmiyor mu? Zavallı Bezobedov bu rahatsız duruma 
nasıl katlanıyor? Bunlara şaşıyor ve bu arkadaşlık hiç 
de hoşuma gitmiyordu.

Bir gün annesinin misafir odasında hep beraber 
oturup konuşmak, Varenka’nın şarkı söylemesini veya 
okumasını dinlemek için geceyi geçirmek üzere Dimit-
riy’e gelmiştim. Bezobedov da yukarıda, Dimitriy’in 
odasında oturuyordu. Dimitriy sert bir tonla benim de 
gördüğüm gibi misafiri olduğu için aşağı inemiyeceği-
ni söyledi:
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— Esasen aşağıda eğlenecek bir şey de yok. Burada 
oturup gevezelik etsek daha iyi olur, diye ilâve etti. Be-
zobedov’la beraber iki saat konuşmak hiç de cazip ol-
madığı halde aşağı yalnız inmeğe cesaret edemediğim 
için, arkadaşımın garip hareketlerine içerliyerek sa-
lıncaklı koltuğa oturdum ve konuşmadan sallanmağa 
başladım. Beni aşağıda oturmak zevkinden mahrum 
bıraktıkları için Dimitriy ile Bezobedov’a kızıyordum. 
Ses çıkarmadan kendilerini dinliyor, öfke içinde Bezo-
bedov’un gitmesini bekliyordum. Uşağın getirdiği çayı 
içerken sıkılgan misafirin, birinci ve ikinci bardaktan 
sonra çayı kabul etmemeği vazife bilmesi ve buyurun 
kendiniz için, demesi üzerine Dimitriy, bir çay daha 
içmesi için beş defa Bezobedov’a rica ettikçe ben ken-
di kendime: “Çok hoş bir misafir... Gelin de bununla 
oturun.” diyordum. Dimitriy galiba zoraki bir istekle 
konuşarak, misafirini eğlendirmeğe çalışıyor, benim 
de söze karışmam için boşuna uğraşıyordu. Ben ise so-
murtarak susuyordum. Koltukta durmadan sallanıp, 
içimden Dimitriy’e: “Ne yapalım, öyle hareket etmeli-
yim ki, canımın sıkıldığını fark etmesin.” Ben, arkada-
şıma karşı içimde duyduğum hafif bir kini vakit geç-
tikçe tuhaf bir hazla kızıştırıyordum ve Dimitriy için: 
“Budalayı gördün mü? Geceyi hoş bir şekilde sevimli 
akrabaları arasında geçirmek varken bu hayvanla otu-
ruyor. Vakit de geçti, artık misafir odasına da ineme-
yiz.” diyor ve koltuğun kenarından sessizce kendisine 
bakıyordum. Eli, oturuşu, boynu ve bilhassa ensesi ile 
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dizleri bana o kadar tiksindirici ve rencide edici geli-
yordu ki, ben o dakikada onun canını sıkan bir şeyi bü-
yük bir zevkle yapabilirdim.

Nihayet Bezobedov kalktı, ama Dimitriy bu hoş 
misafirini salıvermeğe bir türlü razı olmuyordu: ona 
geceyi evlerinde geçirmesini teklif ettiyse de çok şükür 
Bezobedov bunu kabul etmiyerek çıkıp gitti.

Dimitriy, misafirini geçirip döndüğünde ellerini 
ovuşturarak memnun memnun gülümsüyordu. Her-
halde gülümsemesinin sebebi, kendisine hâkim ola-
bildiği ve nihayet sıkıntıdan kurtulduğu içindi. Arada 
sırada yüzüme bakarak odada dolaşmağa başladı. Onu 
daha sevimsiz buluyor: “Gülümsiyerek gezinmesi ne 
cesaret.” diye düşünüyordum.

Birdenbire karşıma dikildi:
— Niçin kızıyorsun? dedi.
Bu gibi hallerde herkesin yaptığı gibi ben de:
— Hiç de kızmıyorum. Yalnız benimle Bezobe-

dov’un karşısında sahte tavırlar takınıp kendini de al-
datman gücüme gidiyor, dedim.

— Ne saçma sözler. Hiçbir vakit, hiçbir kimsenin 
yanında gösteriş yapmadım.

— Her şeyi olduğu gibi söylemek âdetimize uyarak 
sana doğrusunu söylüyorum. Bezobedov’un benim 
olduğu kadar senin de hoşuna gitmediğine eminim. 
Çünkü o aptal mıdır nedir? Ama karşısında böbürlen-
mekten zevk duyuyorsun.

— Hayır. Hemen söyliyeyim ki Bezobedov çok iyi 
bir adamdır.
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— Doğru ama sana bir şey daha söyliyeyim mi? Lü-
bov Sergeyevna ile olan arkadaşlığın da, bunun gibi, 
onların seni bir tanrı gördükleri içindir.

— Hayır, yanılıyorsun!
Zaptetmeğe çalıştığım öfkemin tesiri ve her şeyi ol-

duğu gibi söyliyerek silâhını elinden almak isteği ile:
— Yanılmıyorum, dedim. Çünkü tecrübesini kendi 

üzerimde gördüm. Sana defalarca söylemiştim. Şimdi 
de tekrar edeyim ki bana hoşa giden şeyler söyliyen 
insanları sevdiğimi sanıyorum ama, bunu iyice tetkik 
ettikten sonra bu adamlarla aramda gerçek bir bağ ol-
madığını anlıyorum.

Dimitriy hiddetli bir boyun hareketi ile kıravatını 
düzelterek:

— Hayır dedi. Sevdiğim vakit ne methiyeler, ne de 
fena sözler duygularıma tesir etmezler.

— Doğru konuşmuyorsun; bir gün babam bana 
süprüntü dediği için, bir müddet ona kin besliyerek 
ölmesini istediğimi, vaktiyle sana itiraf etmiştim. Sen 
de aynısın...

— Kendi namına konuş. Eğer söylediğin gibi ise, 
çok yazık.

Birdenbire oturduğum koltuktan fırladım ve büyük 
bir cesaretle gözlerine bakarak:

— Bilâkis sen fena söylüyorsun, kendi kardeşin 
hakkında bana anlattıklarını unuttun mu? Bunları sana 
hatırlatmağı bayağı bulduğum için susuyorum. Söyle-
memiş miydin? Şimdi hakkında neler düşündüğümü 
ortaya koyacağım...
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Onun, beni iğnelediğinden mümkün olduğu kadar 
fazla iğneliyerek, kendisinin kimseyi sevmediğini ispat 
etmeğe ve onu utandırmak için kendimi haklı gördü-
ğüm hususları teker teker saymağa başladım. İçimi 
boşalttığım için çok memnundum. Sözlerimin asıl ga-
yesi yüzüne vurduklarımı kendisinin itiraf etmesi idi. 
Fakat böyle hiddetli bir dakikada bu gayeye erişemi-
yeceğimi unutmuştum. Halbuki itiraf etmesi mümkün 
olan sakin zamanlarında ise hiçbir vakit bu şekilde ko-
nuşmadım.

Münakaşamızın kavgaya döneceği bir sırada Di-
mitriy birden susarak beni bırakıp başka odaya geçti. 
Sözlerimi kesmeden kendisini takibetmek istedimse de 
cevap vermedi. Fena huylar listesi arasında birdenbire 
parlamak hali de yer almıştı ki, şimdi de kendine hâ-
kim olmağa çalışıyordu. Çıkardığı bütün kusur liste-
sine lânet ediyordum. İşte aramızdaki, duyduğumuz 
şeyleri, olduğu gibi birbirimize anlatmak ve üçüncü 
şahıslara birbirimiz hakkında hiçbir şey söylememek 
kaidesi bizi bu hale getirdi. Bu açık konuşmak âdetimi-
ze kapılarak o kadar ilerigitmiştik ki, en utandırıcı hal-
lerimizi bile ortaya koyuyorduk, öyle ki, şimdi kendisi-
ne de söylediğim gibi bir tahmin veya hayali, maalesef 
bir duygu ve istek halinde gösteriyorduk. Bu itiraflar 
aramızdaki bağı kuvvetlendirecek yerde bilâkis duy-
gularımızı kurutup bizi ayırıyordu. Şimdi de, nedense, 
en basit bir itirafta bulunmağa izzeti nefsi engel oldu 
ve biz, münakaşamızın kızıştığı sırada, evvelce birbiri-
mize verdiğimiz ve çok derin yaralar açan silâhlarımızı 
kullandık.
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XLII
Üvey Ana

Babam, Moskova’ya ancak yıl başından sonra gel-
meğe niyetlendiği halde, köpek sürüleriyle yapılan 
avların devam ettiği bir sırada, yani sonbaharın ekim 
ayında geldi. Bize, Senatoda görülecek bir dâvası oldu-
ğu için önceki kararından vazgeçtiğini söylemişti; ama, 
Mimi’nin anlattığına göre, Avdotya Vasiliyevna köyde 
o kadar sıkılmış, kendini o kadar hasta göstermiş, Mos-
kova’dan o kadar sık bahsetmiş ki, babam da arzusunu 
yerine getirmeğe karar vermiş. Mimi devamla:

— Çünkü o hiçbir vakit babanızı sevmedi ve böy-
le zengin bir adamla evlenmek için aşkından bahsede 
ede, babanızın kulaklarını şişirdi, dedi: “Eğer değerini 
bilmiş olsaydı, başkaları ona neler yaparlardı” der gibi, 
mânalı mânalı göğüs geçirdi.

Bu başkaları Avdotya Vasiliyevna’ya haksızlık edi-
yorlardı. Babamıza karşı beslediği ihtiraslı ve fedakâr 
aşkı her sözünde, hareket ve bakışlarında hissedili-
yordu. Ama onun bu aşkı tapındığı kocasından ayrı 
kalmamak arzusu ile beraber madam Annet’den fev-
kalâde bir başlık, maviye boyalı deve kuşu tüyleriyle 
süslenmiş bir şapka, şimdiye kadar kocası ve oda hiz-
metçisinden başka kimsenin görmediği beyaz göğsiy-
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le ellerini gayet cazip bir şekilde gösterecek Venedik 
kadifesinden dekolte bir rop istemesine de engel ol-
muyordu. Şüphesiz ki Katenka annesinin tarafını tu-
tuyordu. Halbuki üvey anamızla aramızda, ilk geldiği 
günden beri ciddî olmıyan tuhaf bir münasebet peyda 
olmuştu. O, kupa arabasına biner binmez Volodya’nın 
yüzü ciddîleşti, gözlerini süzdü ve iki tarafa sallanıp 
selâm vererek, başka birisini takdim ediyormuş gibi 
elini öpmek için yaklaştı:

— Sevgili annemizin teşriflerini tebrik eder, ellerini 
öperiz, dedi. Avdotya Vasiliyevna güzel ve yeknasak 
tebessümü ile:

— Oh, sevgili, oğlum! dedi. Elimde olmadan Vo-
lodya’nın sesini ve yüzünün ifadesini taklidederek eli-
ni öpmek üzere yaklaştım:

— İkinci oğlunuzu da unutmayın, dedim. 
Eğer biz, üvey annemiz, karşılıklı samimiyetimiz-

den emin olsaydık, bu karşılaşma, sevgimizin tezahü-
rü bakımından kusur sayılırdı. Eğer aramız açık olsay-
dı, bu harekete, bir alay veya yalana karşı bir nefret 
yahut babamızdan, asıl münasebetlerimizle beraber 
diğer duygu ve fikirlerimizi gizlemek isteği denilebi-
lirdi, halbuki şu dakikada Avdotya Vasiliyevna’nın pek 
hoşuna giden bu hal, hiçbir şey ifade etmiyor ve an-
cak aramızda hiçbir münasebet olmadığını örtüyordu. 
Aralarındaki asıl münasebetlerin pek hoş olamıyacağı-
nı sezen bazı aile fertlerinin birbirlerine karşı böyle şa-
kacı tavırlar takındıklarına sonraları pek sık rasladım. 
İşte Avdotya Vasiliyevna ile aramızda haberimiz olma-
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dan böyle bir münasebet meydana gelmişti. Bu şakacı 
tavırları hemen hiçbir vakit bırakmıyarak ona fazlasi-
le saygı gösteriyor, fransızca konuşuyor, reveranslar 
yapıyor ve Chère maman diye çağırıyorduk. O da her 
zaman aynı neviden şakalarla ve yeknasak gülümseyi-
şi ile mukabele ediyordu. Yalnız, her şeyden alınarak 
ağlamağı âdet edinen çarpık bacaklı ve sâf konuşan 
Lüboçka üvey annemize ısındı ve sâfça bazen da bece-
riksizce teşebbüslerle onu bütün aile ile kaynaştırmaya 
çalışıyordu. Avdotya Vasiliyevna’nın da buna karşılık 
babama beslediği büyük ve ihtiraslı aşktan başka bü-
tün dünyada zerre kadar bağlılık duyduğu biri varsa, 
o da Lüboçka idi. Avdotya Vasiliyevna, tuhaf değil mi, 
Lüboçka’ya karşı bir nevi hayranlık ve sıkılganca bir 
saygı gösteriyordu.

Avdotya Vasiliyevna ilk günlerinde kendisini 
üvey ana diye vasıflandırarak çocukların ve ev halkı-
nın üvey anayı daima yanlış anladıklarını ve bundan 
dolayı üvey anaların zor bir duruma düştüğünü ima 
ederek, sık sık söylemeği severdi. Böyle bir durumun 
ne kadar can sıkıcı olduğunu bildiği halde, bunu ber-
taraf etmek için kimimizi okşamak, kimimizle ilgilen-
mek, söylenmemek gibi şeylerin, -iyi kalbli ve sakin 
yaratılışı olduğundan, bunları çok kolay yapabilir-
di- hiçbirisini yapmadı. Hiçbirisini yapmadığı gibi, 
durumunun pek hoş olmıyacağını anlayınca kimse 
taarruz etmeden o, müdafaaya hazırlandı ve bütün 
evdekilerin şu veya bu şekilde kendisini kızdırmak ve 
incitmek istediklerini zannederek her şeyde bir kasıt 



GENÇLİK • 235

aramağa başladı. En uygun hareketin ses çıkarmadan 
her şeye katlanmak olduğunu düşündü ve bu düşün-
ce ile kendisini bize sevdirmek için hiçbir şey yapma-
dı, bu halde bizi kendisinden uzaklaştırdı. Evimizde 
birbirimizi anlama kabiliyetinin son derece gelişmiş 
olduğunu daha önce de söylemiştim. İşte bu anlayış 
kabiliyetinin üvey annemizde olmaması, onun, evi-
mizde yerleşmiş itiyatların tam aksine alışmış olması  
-sadece bu bile- hepimiz üzerinde aksi tesir yapmağa 
yetiyordu. Bizim intizamlı ve tertipli evimizde o daima 
yeni gelmiş gibi idi: bazen erken, bazen de geç yatıp 
kalkar, öğle yemeğine bazen iner bazen inmezdi, akşam 
yemeklerini isterse yer, istemezse yemezdi. Yarı çıplak 
bir halde dolaşır, sırtında kombinezon, omuzlarında 
atkı ve çıplak kolları ile bize, hattâ uşaklara bile görün-
mekten çekinmezdi. İlk zamanlarda bu teklifsizliği ho-
şuma gitmişti, fakat çok geçmeden bu teklifsizlik, ona 
karşı beslediğim saygının son kırıntılarının da silinme-
sine sebep oldu. Bizim daha çok hayretimizi uyandıran 
bir şey de; onun misafirlerin yanında olduğu zamanla 
misafir olmadığı sırada iki bambaşka kadın gibi görün-
mesi idi. Birisi misafirlerin yanında genç, sıhhatli, gü-
zel giyinmiş, çok akıllı değilse de aptal da görünmiyen, 
fakat neşeli ve gururlu bir güzeldi; diğeri de misafir 
yokken genç görünmiyen, yorgun, üzüntülü, rasgele 
giyinmiş ve canı sıkıntılı olmakla beraber seven bir ka-
dındı. Çok defa ziyaretlerden döndüğü sıralarda kışın 
ayazından yüzü kızarmış, güzelliğinin verdiği gururla 
neşeli bir tavırla şapkasını çıkarıp kendisini seyretmek 
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için gülümsiyerek aynaya yaklaşırken veya muhteşem 
dekolte balo tuvaleti ile, utanmakla beraber uşakların 
yanından azametle arabaya doğru geçerken yahut evi-
mizde küçük suvareler tertibedildiği akşamları narin 
boynunu kuşatan ince dantelli kapalı bir ipekli elbise 
içinde etrafına yeknasak fakat güzel tebessümler sa-
çarken ona baktıkça; kendisine şimdi hayran olanlar, 
onu benim gördüğüm gibi, akşamları evde kalıp gece 
yarısından sonra kocasının kulüpten dönmesini, başı 
taranmamış bir halde ve sırtında lâalettâyin bir sabah-
lık ile yarı karanlık odalarda bir hayalet gibi dolaştığını 
görmüş olsalardı, acaba ne derlerdi, diye düşünüyor-
dum. Bazen piyanoya yaklaşır ve bildiği tek valsi, sı-
kıntılı bir gayretle yüzünü buruşturarak çalar, bazen 
bir roman alıp ortasından birkaç satır okuduktan son-
ra bir tarafa bırakır, bazen de uşakları uyandırmamak 
için büfeye kendisi giderek soğuk dana eti ve salata-
lık çıkarıp büfe odasının penceresi önünde ayakta yer 
ve tekrar yorgun, üzgün, maksatsız bir halde odadan 
odaya dolaşırdı. Bizi en fazla birbirimizden uzaklaş-
tıran şey, onda anlamak kabiliyetinin noksan oluşu 
idi ki bu hali, çoğu zaman kendisi ile anlıyamıyacağı 
şeylerden konuşulurken manalı bir dikkat gösterme-
sinden anlaşılıyordu. Onu ilgilendirmiyen şeyler anla-
tırken (kendisinden ve kocasından başka hiçbir şeyle 
ilgilenmezdi) sadece dudakları ile hafifçe gülümsiye-
rek başını bir tarafa eğmek itiyadına elinde olmadan 
kapılması kendisi için kabahat olamazdı. Ama sık sık 
tekrarladığı bu gülümseme ve baş eğmesi insanı fazla-
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siyle sinirlendirirdi. Kendisiyle, sizinle ve bütün dünya 
ile alay ediyormuş gibi görünen neşesi de, beceriksiz 
olmakla beraber kimseye de sirayet etmezdi. Hassaslı-
ğı da çekilmez bir ifrat derecesinde idi. En mühimi de 
babama olan aşkını herkese ve durmadan, utanmadan 
anlatması idi. Bununla beraber bütün hayatının baba-
mı sevmekten ibaret olduğunu söylerken asla yalan 
söylemiyordu. Zati bu sözlerinin doğruluğunu her ha-
liyle ispat etti. Fakat bizim anlayışımıza göre böyle çe-
kinmeden ve durmaksızın aşktan bahsetmesi çirkin bir 
şeydi ve yabancıların yanında bunlardan bahsederken 
fransızcada hata yaptıkça onun hesabına utanır, çok 
fazla mahcup olurduk.

Dünyada her şeyden fazla kocasını severdi. Kocası 
da onu en çok ilk zamanlarda ve başkaları tarafından 
beğenildiğini gördükçe, daha fazla seviyordu. Hayatı-
nın tek gayesi kocasının sevgisini kazanmak olmasına 
rağmen, kastenmiş gibi kocasının hoşuna gitmiyen her 
şeyi yapıyordu ve güya bunların hepsi, kocasına karşı 
beslediği büyük sevgiyi ve kendini feda etmeğe hazır 
olduğunu göstermek içindi.

Giyinmeğe bayılırdı. Babam da onu, sosyetede 
beğenilen ve hayranlıklar uyandıran güzel bir kadın 
olarak görmesini severdi; babam için giyinmeğe karşı 
olan arzusunu feda ediyor ve gittikçe evde gündelik 
elbise ile dolaşmağa alışıyordu. Aile hayatında eşitliği, 
serbesliği zaruri bir şart bilen babam, sevgilisi Lüboçka 
ile iyi kalbli genç karısının birbirleri ile samimi ve can-
dan arkadaş olmalarını çok istiyordu. Lâkin Avdotya 
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Vasiliyevna, evin asıl hanımı saydığı Lüboçka’ya karşı 
yersiz bir saygı göstermek mecburiyetinde olduğunu 
zannederdi ki bu hal babamı son derece üzerdi. Babam 
bütün kış kumar oynadı ve sonuna doğru çok kaybetti. 
Aile hayatı ile kumarı birbirine karıştırmamağı daima 
göz önünde bulundurduğu için kumarla ilgili şeyleri 
bütün evdekilerden gizlerdi. 

Avdotya Vasiliyevna kendini feda etmek bahsinde, 
bazen rahatsız ve kış sonuna doğru gebe olduğu halde 
başını taramadan, ev elbisesi ile, sabahın saat dördü 
beşi dahi olsa, babamın yorgun, kaybetmiş ve aldığı 
sekizinci cezadan sonra sıkılmış bir vaziyette kulüp-
ten döndüğü zaman, kendisini sallanarak karşılama-
ğı vazife biliyordu. Kayıtsız bir tavırla, oyunda şansı 
olup olmadığını soruyor ve hoşgören bir dikkatle gü-
lümsedikçe başını da sallıyarak babamın kulüpte nasıl 
vakit geçirdiğini anlatmasını, kendisini beklememesi 
ve yatması için yüzüncü defa ettiği ricaları dinliyordu. 
Babamın kazanması, kaybetmesi ve oyuna bağlı olan 
haleti ruhiyesi onu hiç ilgilendirmediği halde, kulüp-
ten dönerken her gece ilk olarak yine o karşılıyordu. 
Bu karşılamaları, kendini feda etmek za’fından başka 
ona çok büyük üzüntüler veren gizli kıskançlık hisle-
rinden ilerigeliyordu. Babamın bu geç vakitlerde başka 
bir kadından değil de kulüpten döndüğünü, dünyada 
ona kimse inandıramazdı. O, babamın yüzünden ho-
vardalığını okumağa çalışıyor ve hiçbir şey çözemeden 
üzüntüsünün verdiği bir hazla oflıyarak talihsizliğine 
katlanmağa çalışıyordu.
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Bunlardan ve birbiri ardınca yapılan diğer fedakâr-
lıklardan dolayı babamın çok kaybettiği için çoğu 
zaman sinirli olduğu bu kışın son aylarında karısına 
karşı takındığı hallerde, arada sırada sakin bir nefret 
göze çarpmağa başladı. Bu, öyle açığa vurmak isteme-
diği bir nefretti ki, bağlandığı bir kimseye her türlü ve 
ufak tefek mânevi üzüntüler vermek isteğini şuursuz-
ca uyandırıyordu.
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XLIII
Yeni arkadaşlarım

Kışın nasıl geçtiğinin farkına bile varmadım; kar-
lar yine erimeğe başladı ve üniversite de sınav günleri 
programı asılmıştı ki, devam ettiğim halde hiç ilgilen-
mediğim, not tutmadığım, birisini dahi hazırlamadı-
ğım, on sekiz dersten imtihana gireceğim hatırıma gel-
di. Çok tuhaf ama, sınavları nasıl vereceğim? Bu çok 
açık suali bir kere bile düşünmemiştim. Artık büyükle-
re karıştığımdan ve comme il faut olduğum düşüncesin-
den o kadar zevk duyuyordum ki, bütün kış boyunca 
kendimden geçmiş bir halde idim ve acaba sınavlarda 
ne yapacağım sorusu aklıma geldikçe, kendimi arka-
daşlarımla karşılaştırarak: “Nasıl olsa onlar imtihanla-
ra girip verecekler, halbuki onların çoğu comme il faut 
bile değil” bu bakımdan onlara üstünüm, böyle olun-
ca sınavları pekâlâ verebilirim diye düşünüyordum. 
Üniversitedeki derslere, ancak alışmış olduğum için 
babamın da evde kalmamı istemeyip beni gönderdiği 
için gidiyordum. Aynı zamanda bir sürü tanıdıklarım 
vardı ve üniversitede çok eğleniyordum. Ders salonla-
rındaki kahkahaları, konuşmaları, gürültüleri, profe-
sör yeknasak sesiyle ders verirken, arka sırada oturup 
hayallere dalmayı, arkadaşları seyretmek veya bazen 
bir kimse ile beraber bir kadeh rakı içerek ağzımıza bir 
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lokma bir şey atmak için bir anda Matern’a gidip gel-
meyi ve bundan dolayı profesörün çıkışacağını bildiği-
miz halde, usulcacık kapıyı gıcırdatarak sınıfa girmeği 
ve sınıfların birbirine karıştığı koridorda, yaramazlık-
lara katılmasını severdim. Bunların hepsi çok eğlenceli 
şeylerdi.

Herkesin derslere muntazam olarak devam etmeğe 
başladığı, fizik profesörünün ders programını bitirip 
imtihanlara kadar vedalaştığı, öğrencilerin de defter-
lerini toplayıp gurup gurup hazırlıklara giriştikleri bir 
sırada, ben de imtihanlar için hazırlanmam gerektiğini 
anladım. Selâmı kesmemekle beraber aramız oldukça 
soğuk olan Operov, önceden de söylediğim gibi yalnız 
notları vermekle kalmadı, kendisiyle, diğer arkadaş-
larla beraber çalışmamızı teklif etti. Teşekkür ederek 
kabul ettim. Beraber çalışmağı kabul etmekle ona bir 
şey lûtfediyorum düşüncesiyle aramızdaki eski kır-
gınlıkları kaldırmağı ümidediyordum. Evim elverişli 
olduğu için, bütün arkadaşların her defasında muhak-
kak bizim evde toplanmalarını rica ettim. Cevap ola-
rak toplantıların sıra ile gah birinde, gah diğerinde en 
yakın olan evlerde olacağını söylediler. İlk olarak Zu-
hin’de toplanmıştık. Bu, Trubnoy bulvarındaki büyük 
bir evde, paravana ile bölünmüş küçücük bir oda idi. 
Kararlaştırılmış olan bu ilk toplantıya gecikerek, oku-
mağa başladıkları zaman varabildim. Küçücük oda du-
man içinde idi; hem de iyi cins sigara değil, Zuhin’in 
içtiği en kötü sigara dumaniyle... Masanın üstünde bir 
şişe rakı, bir kadeh, ekmek, tuz, bir de koyun kemiği 
vardı.
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Zuhin oturduğu yerden, ceketimi çıkarmamı, bir 
kadeh de rakı içmemi teklif ederek:

— Herhalde siz böyle ikramlara alışık değilsiniz, 
diye ilâve etti.

Herkesin sırtında kirli basma gömlekler, yelekler 
vardı. Onları hor gördüğümü göstermemek için ceke-
timi çıkarıp teklifsizce divanın üzerine uzandım. Zu-
hin, arasıra defterlere göz atarak okuyordu; diğerleri 
bir şey sormak için onu bazen durduruyor, o da bu 
soruları akıllıca kesin ve kısa bir şekilde açıklıyarak 
cevaplandırıyordu. Dinlemeğe başladım, fakat okunan 
şeylerin evveliyatını bilmediğim için birçok yerlerini 
anlamadığımdan sualler sordum.

Zuhin:
— Hey arkadaş, mademki bunları bilmiyorsun, bizi 

dinlemekle bir şey kazanamazsınız; defterleri vereyim 
de yarına okuyup hazırlanın bari, yoksa anlatılması 
uzun sürer, dedi.

Bilmediğim için çok utandım ama, Zuhin’in söz-
lerini haklı bularak dinlemekten vazgeçtim ve yeni 
arkadaşlarımı incelemeğe koyuldum. Comme il faut 
olanlarla olmıyanlara ait ölçüme göre herhalde bunla-
rın ikinci guruptan olmaları gerekiyordu. Comme il faut 
olmadıkları halde, kendilerini benimle aynı seviyede 
tutup bana karşı bir nevi samimi bir himaye gösterme-
lerinden, içimde onlara karşı yalnız bir tiksinme değil, 
aynı zamanda tâyin edemediğim şahsi bir hınç da uya-
nıyordu. Bununla beraber, onların ayakları, tırnakları 
kemirilmiş kirli elleri, Operov’un küçük parmağında 
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uzattığı tek uzun tırnağı, pembe gömlekleriyle yelek-
leri, birbirine şakaya getirip kullandıkları küfürler, 
odanın pisliği, Zuhin’in burnunun bir tarafını tutarak 
hafifçe ve sık sık sümkürmesi, bilhassa bazı kelimele-
ri bambaşka bir şekilde söyliyerek kullanma âdetleri 
içimdeki bu duyguları kamçılıyordu. Meselâ onlar bu-
dala kelimesi yerine ebleh; tam yerine tamamen; güzel 
yerine fevkalâde ve saire tarzında kullanmaları bana 
kitabı bayağı ve münasebetsiz gibi geliyordu. Comme 
il faut’luktan doğan nefreti en fazla uyandıran şey de, 
onların konuşurken, bazı Rus, en çok yabancı kelimele-
ri kullanırken yaptıkları vurgulardır. Netekim makina 
kelimesi yerine makine, faaliyet yerine fealiyet, mah-
sus yerine mâsus, ocak yerine ocâk, Şekspir yerine Şey-
kspr kelimelerini kullanıyorlardı.

O zamanlarda onların dış görünüşlerinden duydu-
ğum ve bir türlü yenemediğim bir tiksinmeye rağmen, 
bu insanlarda iyi taraflar olduğunu seziyor ve onları 
birbirine bağlıyan neşeli arkadaşlıklarına gıpta ederek 
onlara karşı bir sempati duyuyor ve kendim için ne ka-
dar zor olduğunu bildiğim halde, onlarla kaynaşmak 
istiyordum. Çok uysal ve dürüst bir insan olan Ope-
rov’u zaten tanıyordum; şimdi de bu gurupun başı 
sandığım, çok akıllı ve ateşli bir genç olan Zuhin pek 
hoşuma gidiyordu. Bu, ufak tefek, sağlam yapılı, biraz 
şiş ve parlak gibi görünmekle beraber çok akıllı, canlı 
yüzlü bir esmerdi. Bu görünüşü, bilhassa pek yüksek 
olmıyan çukur siyah gözlerinin üstünde çıkık gibi du-
ran alnı, fırça gibi dik kısa saçları ve daima hiç tıraş ol-
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mamış gibi görünen, sık kara sakalı idi. Sanki kendisiy-
le hiç ilgili değilmiş gibiydi “ki insanların bu tarafı da-
ima pek hoşuma gidiyordu” ama kafasının durmadan 
işlediği belliydi. Onun yüzü öyle manalı yüzlerdendi 
ki, ilk gördüğünüzden birkaç saat sonra onu bambaşka 
bir şekilde görmeğe başlarsınız. İşte bu akşam sonuna 
doğru böyle bir ifade değişikliğini Zuhin’in yüzünde 
fark ettim. Birdenbire yüzünde yeni çizgiler belirdi, 
gözleri daha çukura kaçtı, gülmesi değişti ve yüzü o 
kadar başkalaştı ki onu çok zor tanıyabilirdim. 

Okuma bitince Zuhin, diğer arkadaşlar ve ben de 
onlara uymak için birer kadeh votka içtik, şişenin di-
binde az bir şey kalmıştı. Zuhin, kendisine hizmet 
eden ihtiyar kadını votkaya göndermek için lüzumlu 
olan 25 kuruşu kimin verebileceğini sordu. Tam ben 
para vermeği teklif ederken, Zuhin söylediğimi işitme-
miş gibi Operova döndü, o da boncuk işlemeli kesesini 
çıkararak gerekli parayı verdi.

Hiç içki kullanmıyan Operov parayı verirken:
— Bana bak, sakın ipin ucunu kaçırmıyasın, dedi.
O sırada koyun kemiğinin iliğini emmeğe uğraşan 

Zuhin: (O dakika, Zuhin’in böyle çok ilik ve beyin ye-
diğinden, bu kadar akıllı olduğunu aklımdan geçirdi-
ğimi hatırlıyorum.)

— Korkma, dedi -hafifçe gülümsemeğe devam ede-
rek- (bu gülümsemesi o kadar hoştu ki, siz elinizde ol-
mıyarak onun farkına varıyor ve böyle gülümsemesin-
den dolayı da ona minnetli oluyorsunuz). Korkma ka-
çırsam da zararı yok; bundan sonra bakalım kim kimi 
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yere serecek: o mu beni, ben mi onu? dedi, sonra öğü-
nüyormuş gibi, eliyle alnına bir fiske vurarak: arkadaş, 
burası artık tamamiyle hazırdır; yalnız Semyonov’un 
çakmasından korkuyorum, galiba kendisini pek içkiye 
verdi, diye ilâve etti. 

Gerçekten, giriş sınavlarını ikincilikle veren, ilk 
sınav günlerinde dışı benden daha beter görünüşiyle 
beni sevindiren, birinci ayda derslere muntazam de-
vam eden işte bu ak saçlı Semyonov öğrencilerin daha 
mütalâalara başlamadan kendini içkiye vererek yıl so-
nuna doğru da üniversitede hiç görünmez oldu.

İçimizden biri:
— O nerelerde acaba? dedi.
Zuhin sözüne devamla:
— Çoktandır görmüyorum. Son defa Lisabon lokan-

tasının altını üstüne getirirken beraberdik. Fevkalâde 
eğlenceli oldu. Sonra duyduğuma göre onun bir mese-
lesi daha meydana çıktı... İşte kafa dediğin böyle olma-
lı. O ne ateşli ruh, o ne akıl. Mahvolursa yazık olacak. 
Ama mahvolması da muhakkaktır. Öyle, üniversitede 
uslu uslu oturacak gençlerden değil. 

Biraz daha konuştuktan sonra, gelecek günler-
de yine Zuhin’de toplanmağı kararlaştırarak (çünkü 
onun evi hepimize daha yakındı) dağılmağa başladık. 
Sokağa çıktık, herkes yaya gidecekti, bense araba ile 
gidecektim, bundan bir nevi utanç duyuyordum. Çe-
kinerek Operov’u evine kadar götürmeği teklif ettim. 
Zuhin de bizimle beraber çıktı, Operov’dan bir ruble 
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ödünç alarak, geceyi misafir olarak başka bir yerde ge-
çirmek üzere ayrıldı. Operov, yolda giderken, Zuhin’in 
hayatı ve karakteri üzerinde birçok şeyler anlattı. Eve 
gelince, yeni tanıdığım bu insanları düşünerek uzun 
zaman uyuyamadım. Uykum kaçmıştı, saatlerce, içim-
den onlara karşı sevgi uyandıran bilgileriyle, sadelik-
leriyle, dürüstlükleriyle, yiğitlikleriyle, gençliğin şairce 
taraflariyle; beni iğrendiren dış görünüşlerindeki baya-
ğılık arasında bocalayıp duruyordum. Bütün isteğime 
rağmen, onlarla kaynaşmama imkân ve ihtimal yoktu. 
Aramızda çok büyük görüş farkları vardı. Benim için 
hayatın bütün gayesini, güzelliklerini, teşkil eden bir 
sürü incelikler vardı ki onlar bunu bir türlü anlıyamaz-
lardı, netekim ben de onları anlıyamıyordum. Ama 
anlaşamamazlığın başlıca sebebi, ceketimin 25 ruble-
lik kumaştan olması, arabam ve Holânda keteninden 
frenk gömleklerimdi. Bence bunların büyük bir önemi 
vardı; elimde olmıyarak zengin görünüşümle onları 
incitiyorum gibi geliyordu. Günahım olmadığı halde 
karşılarında kendimi bir suçlu gibi görmek, bazen beni 
isyan ettiriyor, bazen bana boyun eğdiriyor, neticede 
kendime güvenme hissine kapılarak, bir türlü onlarla 
samimi ve dürüst münasebetler kuramıyordum Zu-
hin’in kaba ve kötü tarafları, o zamanlar onda sezme-
ğe başladığım yiğitliğin, kuvvetli şairane taraflariyle 
o kadar örtülüyordu ki, bende hiçbir tepki uyandır-
mıyordu. İki hafta kadar, hemen her akşam Zuhin’e 
çalışmağa gidiyordum. Evvelce söylediğim gibi arka-
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daşlarımdan geri kaldığımdan ve onlara yetişmek için 
kendimde bir kuvvet bulamadığımdan, hemen hemen 
hiç çalışmıyor, ancak onların okuduklarını anlıyor ve 
dinliyor gibi davranıyordum. Zannedersem, arkadaş-
lar da bu yapmacığımın farkındaydılar, çünkü çoğu 
zaman bildikleri yerleri atlıyarak ve bana bir şey sor-
madan geçiyorlardı.

Gün geçtikçe âdetlerine, yaşayış tarzlarına alışıyor 
ve bu yaşayışta çok şairane taraflar bularak kabalıkları-
nı hoş görmeye başlıyordum. Ancak, Dimitriy’e, onlar-
la beraber hiçbir yere gidip içki içmiyeceğime verdiğim 
söz beni eğlencelerine katılmaktan alıkoyuyordu.

Bir gün, onlar arasında, edebiyattaki, hele Fran-
sız edebiyatındaki bilgilerimi göstermek isteğiyle, bu 
konu üzerinde söz açarak, konuşmaya başladım. Ya-
bancı eserlerin adlarını Rusça söylemelerine rağmen, 
onların benden çok daha fazla okuduklarını, İngiliz 
hattâ İspanyol yazarlarını ve o zamana kadar adını 
bile duymadığım Lesage’ı okuyarak, kıymetlerini de 
bildiklerini hayretle gördüm. Benim için, çocukluğum-
da okuyup ezberlediğim, sadece birer sarı kaplı kitap 
olan Puşkin ve Jukovskiy, onlar için birer edebiyat ör-
neği idi. Dumas, Sue, Feval’den ise aynı ölçüde nefret 
ediyorlar ve -itiraf etmeliyim ki- edebiyat hakkında, 
hele Zuhin benden bin kat daha iyi, daha isabetli fi-
kirler yürütebiliyorlardı. Müzik bilgisinde de, onlara 
hiçbir üstünlüğüm yoktu. Hattâ Operov’un keman 
çaldığını ve beraber çalıştığımız başka bir arkadaşın 
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da viyolenselle piyanoya çalıştığını, ikisinin de üni-
versite orkestırasında çaldıklarını, müzikten oldukça 
anladıklarını, klâsik müziğin değerini de bildiklerini, 
yine hayretle öğrendim. Bir kelime ile, onlardan üstün 
olduğumu sandığım her şeyde, Fransızca ve Almanca 
konuşma tarzım bir yana, benden daha iyi idiler ve bu 
üstünlüklerinden hiç övünmüyorlardı. Yüksek taba-
kadan oluşumdan gelen tavırlarımla övünebilirdim, 
ama bu yönden de Volodya derecesinde değildim. O 
halde onlara böyle yüksekten bakışımın acaba sebe-
bi ne idi? Prens İvan İvanoviçle olan tanışıklığım mı? 
Fransızcayı iyi konuşmam mı? Arabam mı? Holânda 
keteninden gömleklerim mi? Yoksa tırnaklarım mı? 
Acaba bunların hepsi birer saçma mıdır? İşte böyle bir 
şüphe, onların saf ve taşkın neşelerini, samimi arka-
daşlıklarını gördükçe, kıskançlık tesiriyle içimde uyan-
dı ve belirsiz bir şekilde zihnimi kurcalamağa başladı. 
Onlar aralarında senli benli idiler. Münasebetlerinde-
ki sadelik, kabalık derecesine varıyordu ama yine de 
bu kaba görünüş altında da birbirlerine karşı daima 
en ufak bir incitmeden sakınma korkusu seziliyordu. 
Şakalarında kullandıkları alçak, kalleş gibi kelimeler, 
kulağımı tırmalıyor ve içimden onlarla alay etmeğe de 
birer vesile oluyordu. Fakat bu kelimeler onları kırma-
dığı gibi samimi arkadaşlıklarına da engel olmuyordu. 
Münasebetlerinde birbirine karşı, ancak çok yoksul, 
toy ve genç delikanlılar arasında görülen bir dikkat 
ve nezaket vardı. Zuhin’in karakterinde ise Liseban 
lokantasındaki maceralarında kendini gösteren büyük 
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bir taşkınlık ve ele avuca sığmıyan bir hal seziliyordu. 
Bu arkadaşların içki âlemlerinin iştirak ettiğim baron 
Z., evindeki yapmacıklı, yanmış, rom şampanyalı içki 
âlemlerinden bambaşka bir şey olduğunu anlıyordum.
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XLIV
Zuhin ile Semyonov

Zuhin’in hangi tabakadan olduğunu bilmiyordum. 
Yalnız, S. lisesini bitirdiğini, zengin de olmadığını bili-
yordum. Galiba asîl de değildi. O sıralarda on sekizin-
de olduğu halde, daha yaşlı görünüyordu. Çok akıllı 
ve bilhassa anlayışlı idi. Karışık bir problemi bütün 
ayrıntılariyle, neticeleriyle birdenbire kavramak, ona 
bu neticelere varabilmek için lüzumlu olan kanunları 
şuurla muhakeme etmekten çok daha kolay geliyordu. 
Akıllı olduğunu biliyor, bununla öğünüyordu. Gu-
rurlu olduğu için de herkese aynı derecede samimi ve 
sade davranıyordu. Hayatında başından birçok şeyler 
geçtiği belli idi. Onun canlı, duygulu tabiatında aşkın, 
dostluğun, paranın, hattâ mücadeleli bir hayatın izleri 
vardı. Kabiliyetli olduğu için bir şey hakkında hüküm 
yürütmek ona kolay geldiğinden, küçük ölçüde de 
olsa, cemiyetin aşağı tabakasında da olsa, tecrübe edip 
ya nefret veya bir nevi kayıtsızlık duymadığı bir şey 
yoktu. İnsana öyle geliyordu ki, yeni bir şeye büyük 
bir hevesle atılmağı, ancak gayesine ermek ve erdikten 
sonra da gayesine ulaştırdığı gibi, nefret etmeğe de hak 
kazandırıyordu. Bilgi bakımından da durumu aynı idi. 
Hiç not tutmuyor, az çalışıyor, ama matematiği o ka-
dar iyi biliyordu ki, profesöre bile taş çıkartırım dediği 
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zaman dahi onda bir tabiîlik vardı. Profesörlerin ders-
lerinde birçok şeyler ona saçma geliyor, fakat doğuştan 
pratik zekâsiyle onların neler istediklerini derhal seze-
rek o şekilde hareket ediyordu ki, bütün profesörler 
onu seviyordu. Üniversite idarecileri karşısında gayet 
açık davrandığı, bir şeyden çekinmediği halde, yine 
de idarece sayılıyordu. Bilime karşı ne bir sevgisi ne 
de saygısı vardı. Bunların hepsini çok kolay elde ettiği 
için, kendini ciddî olarak bilime verenleri küçümserdi. 
Bilim onun, görüşüne göre, kabiliyetinin onda birini 
bile tatmin etmiyordu; talebelik âlemindeki hayatında, 
bütün benliğine yetecek bir taraf bulamıyordu. Ken-
di söylediği gibi ateşli cahil yaratılışı daima yaşama 
isteğiyle tutuşuyordu. İçten gelen büyük ve ateşli bir 
ihtirasla bütün uzvi kuvvetlerini harcamak isteğiyle, 
maddi imkânların elverişli nispetinde, sefahat âlemle-
rine dalıyordu. Şimdi de tam sınavların başlıyacağı bir 
sırada, Operov’un kehaneti doğru çıktı, iki hafta kadar 
ortalıkta hiç gözükmediği için son zamanlarda başka 
bir arkadaşın evinde toplanmağa başladık. Bununla 
beraber sınavların ilk günü soluk bir yüzle, zayıflamış, 
yorgun, titrek elleriyle salona çıkageldi ve parlak bir 
sınav vererek ikinci sınıfa geçti.

Ders yılı başında Zuhin’in başında bulunduğu ay-
yaş gurupu sekiz kişi kadardı, önceleri aralarında İko-
nin ile Semyonov da vardı. İkonin onların daha yıl ba-
şından beri kendilerini iyice verdikleri bu batak sefahat 
âlemlerine dayanamıyarak guruptan ayrıldı. Semyo-
nov da bu âlemi kendine yeter bulmadığı için çekildi. 
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İlk zamanlarda sınıfta bunlara herkes dehşetle bakıyor, 
yaptıkları kabadayılıkları birbirlerine anlatıyorlardı.

Bu maceraların başlıca kahramanı önce Zuhin, yıl 
sonunda da Semyonov’du. Son zamanlarda herkes 
Semyonov’a korku, hattâ dehşetle bakıyor ve binde bir 
geldiği ders günlerinde, sınıfı bir heyecan sarıyordu.

Tam sınavlar başlarken, Semyonov’un bu sefil ha-
yatını, nasıl enerjik ve orijinal bir şekilde bıraktığını; 
Zuhin’le tanışık olduğum için; gördüm. Bakın bu nasıl 
olmuştu. Bir akşam hepimiz Zuhin’in evinde toplan-
mıştık. Operov, başını, defteri üzerine eğdi, şamdan-
lıkta duran iç yağı mumundan başka, önüne bir şişeye 
oturtturulan bir mum daha koyarak, ufacık yazısiyle 
yazılmış fizik defterindeki notları, incecik sesiyle oku-
mağa başladığı sırada odaya ev sahibi kadın girdi ve 
Zuhin’e birisinin bir pusula getirdiğini söyledi.

Zuhin dışarı çıktı ve hemen, başı eğik, düşünceli bir 
tavırla, elinde paket kâğıdı üzerine yazılmış bir pusula 
ile iki tane on rublelik bankınot olduğu halde döndü.

Başını kaldırdı ve âdeta vakarlı bir ciddîyetle yüzü-
müze bakarak:

— Efendiler, fevkalâde bir hâdise, dedi. 
Defter sahifelerini çevirmekte olan Operov: “her-

halde anlaşma gereğince bir yerden para aldım” dedi. 
Başka birisi de: “haydi okumaya devam edelim” dedi 
ise de Zuhin sesinin tonunu değiştirmeden: “Hayır ço-
cuklar, artık ben okumıyacağım, size demin söyledim 
ya, görülmemiş bir hâdise. Semonov vaktiyle benden 
almış olduğu 20 rubleyi bir erle göndermiş ve şayet 
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kendisini görmek istiyorsam kışlaya gitmemi yazmış.” 
dedi ve hepimize birden bakarak: “ Bunun ne olduğu-
nu biliyor musunuz?” diye ilâve etti. Hepimiz susuyor-
duk. Zuhin devamla: “Ben şimdi ona gidiyorum, isti-
yen benimle gelebilir.” dedi. Biz de derhal ceketlerimi-
zi giyerek Semyonov’la gitmek üzere hazırlanıyorduk 
ki, Operov incecik sesiyle: “görülmemiş bir şeyi seyre 
gidiyormuş gibi, böyle hep birden gitmek tuhaf olmaz 
mı?” dedi. Bilhassa ben, Semyonov’u pek tanımadığım 
için, tamamiyle Operov’un fikrinde idim. Ama bütün 
arkadaşların katıldığı bu işe ben de katılmağa can atı-
yor ve Semyonov’u o kadar görmek istiyordum ki, 
Operov’un bu sözlerine hiç ses çıkarmadım. Zuhin:

— Saçma. Nerede olursa olsun bir arkadaşa hepi-
mizin gidip vedalaşmasını hiç de tuhaf bulmuyorum. 
Sanki bu da bir şey mi? Haydi istiyen gelsin, dedi. 

Arabaları tuttuk, eri de alarak yola koyulduk. Nö-
betçi başçavuşu, bizi önce kışlaya sokmak istemiyordu 
ise de, Zuhin, nasılsa onu kandırdı ve pusulayı geti-
ren er hepimizi hemen hemen karanlık denecek kadar, 
gece kandili ile hafif aydınlatılmış, iki taraflı ranzalar-
da tıraşlı başları, sırtlarında boz kaputlariyle kimi otur-
muş, kimi de yatmış bir vaziyette, yeni askere alınmış 
kimselerin bulunduğu büyük odaya getirdi. Kışlaya 
girer girmez karşılaştığım çok ağır bir koku ve yüz-
lerce insanın horlaması tuhafıma gitti kılavuzumuz ve 
ranzaların arasından sert adımlariyle hepimizin önün-
de giden Zuhin’in arkasından ilerlerken, ranzalarda 
yatan her erin vaziyetine heyecanla bakıyor ve hatırım-
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da kalan, Semyonov’un hemen hemen kırlaşmış saçları 
renksiz dudakları, ihtirasla parlıyan gözleriyle yüzünü, 
adaleli vücudunu onlara benzeterek arıyordum. Ko-
ğuşun bir ucunda koyu renkte yağ dolu toprak bir kab 
içinde oturtturulmuş dumanlar çıkartarak çoktan beri 
yanmakta olan sarkık fitilli son kandilin durduğu kö-
şede, Zuhin adımlarını sıklaştırarak birdenbire durdu.

Diğerleri gibi alnının üstü kazınmış; sırtında kalın 
er çamaşırı, omuzunda atılmış boz kaputu ile ayakları-
nı toplayıp ranzada oturarak bir şeyler yiyip yanındaki 
ile konuşan bir ere:

— Nasılsın Semyonov? dedi.
Bu Semyonov’du, kır saçları makina ile iyice kazın-

dığından alnının üst tarafı gömgök gözüküyordu; yü-
zünde de her zamanki somurtkan, canlı bir ifade vardı. 
Bakışlarım onu incitir korkusiyle başka taraflara bakı-
yordum. Galiba benim gibi düşünen Operov da herke-
sin arkasında duruyordu. Vaktaki o, her zamanki gibi 
kendisine has kesik cümlelerle Zuhin’in ve bizim hatı-
rımızı sormağa başladı, sesinin ahengi hepimizi ferah-
lattı. Öne çıkıp ben elimi, Operov da tahtasını uzatma-
ğa acele ederken, Semyonov bizden daha çabuk davra-
narak kocaman esmer elini uzattı. Böylelikle ona şeref 
veriyormuş gibi meydana çıkacak olan bir durumdan 
bizi kurtardı. Daima konuştuğu, o isteksiz ve sakin bir 
sesle: “Nasılsın Zuhin, geldiğine teşekkür ederim. Siz 
de hoş geldiniz çocuklar, oturun bakalım, dedi -Biraz 
önce konuşup yemek yediği ere dönerek- Kudriyaşka, 
biraz bu tarafa çekil, seninle daha sonra konuşuruz, 
dedikten sonra, otursanız ya, dedi. Ey Zuhin, halime 
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şaştın, değil mi.” diye sordu. Fakat Zuhin, doktorun 
bir hasta yatağına oturmasına benzer bir tavırla yanı-
ma oturarak: “yaptıklarının hiçbirine şaşmam, belki 
sınavlara gelmiş olsaydın, o zaman şaşardım, ya, öyle 
işte” diye cevap verdi. Sonra; “anlat bakalım şimdi, ne-
relerde idin bunlar nasıl oldu?” diye sordu. Simyonov 
kuvvetli gür sesiyle: “Nerelerde mi idim? Lokantalarda, 
meyhanelerde ve buna benzer yerlerde.” dedikten son-
ra bize döndü: “çocuklar otursanız a, yer hepinize yeti-
şecek kadar geniş.” Solundaki ranzanın üzerinde başını 
dayıyarak uzanan ve tembel bir merakla bizi seyreden 
bir ere, bir an için beyaz dişlerini göstererek, emreder 
gibi: “Hey ayaklarını toplasana” dedi. “İşte hovarda-
lık ediyordum; hem iyi hem fena.” Bu kesik cümleleri 
söylerken her an yüzündeki canlı ifade değişiyordu: 
“Tüccarla olan meseleyi biliyorsun: öldü kerata. Üni-
versiteden koğulacaktım. Elde avuçta olan bütün para-
ları har vurup harman savurdum. Bunlar bir şey değil, 
işin kötüsü gırtlağıma kadar borçlandım, hem de nasıl 
kimselere, ödiyecek param yoktu velhasıl işte böyle.” 
- “Peki bu asker olmak da aklına nereden esti?” diye so-
ran Zuhin’e “Bir gün Stojenka’daki, Yaroslavl meyhane-
sini biliyorsun ya, işte orada tüccarlardan birisiyle içip 
eğleniyorduk. Bu tüccarın işi gücü para karşılığında er 
toplamakmış, ben de ona: “Bin ruble verirsen asker olu-
rum, dedim, oldum da” diye cevap verdi. Zuhin ona: 
“Peki senin asilliğin de var, nasıl yaptınız” dediyse de 
o: “Bunların hepsi boş, Kiril İvanoviç hepsini kitabına 
uydurdu” 
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— “Bu Kiril İvanoviç dediğin de kim?” 
— “Kim olacak, beni satın alan adam işte” (Bunları 

söylerken, onun, sanki gülüyormuş gibi tuhaf alaylı bir 
şekilde gözleri parladı). “Senato’dan izin bile çıkardı-
lar. Biraz daha eğlendim, borçları ödedim, ondan son-
ra da haydi askerliğe. Hepsi bu kadar. Nasıl olsa dayak 
atamazlar... Beş rublem var... İlerde belki bir harb... 
diye sözü bitirdi.

Sonra enerjik yüzünün ifadesini durmadan değiş-
tirerek, kıvılcımlı gözleriyle bakarak Zuhin’e tuhaf ve 
akıl almaz maceralarını anlatmağa başladı.

Artık kışlada daha fazla kalamıyacağımızdan ve-
dalaşmağa başladık. O elini uzatarak hepimizin ayrı 
ayrı ellerimizi sıktı ve bizi geçirmek için ayağa kalk-
maksızın oturduğu yerden: “Yine uğrayın çocuklar, 
söylediklerine bakılırsa, bizi ancak gelecek ay sevk 
edecekler” dedi ve yine yüzü gülümser gibi oldu. Fa-
kat Zuhin, birkaç adım yürüdükten sonra, geriye dön-
dü. Onların vedalaşmasını görmek istiyordum. Onun 
için biraz durakladım. Zuhin’in cebinden para çıkarıp 
ona uzattığını, Semyonov’un da kabul etmiyerek eliyle 
ittiğini ve sonra da öpüştüklerini gördüm. Zuhin bize 
yaklaşırken, oldukça gür bir sesle: “Elveda aslanım, 
herhalde ben daha üniversiteyi bitirmeden sen subay 
olursun” diye bağırdığını duydum. Hiçbir vakit gülmi-
yen Semyonov, cevap olarak alışık olmadığımız çınla-
tıcı bir kahkaha salıverdi. Bu kahkaha içimi parçaladı. 
Ayrıldık. 
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Eve giderken yolda Zuhin hiç konuşmadı, par-
mağiyle burnunun gâh bir tarafını, gâh öbür tarafını 
tutarak durmadan hafifçe sümkürdü. Eve döner dön-
mez, bizi bırakıp çıktı ve o günden ta sınavların başla-
masına kadar durmadan içti.
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Çakıyorum

Nihayet diferansiyel integral ile başlıyan ilk sınav 
günü geldi. Halbuki ben hâlâ dumanlar içinde geziyor-
muş gibi beni bekliyen şeylerin önemini kavrıyamıyor-
dum. Akşamları Zuhin’in ve diğer arkadaşların top-
lantısından döndükten sonra prensiplerimde bazı iyi 
olmıyan taraflar bulunduğunu ve bazı kanaatlerimi de 
değiştirmek gerektiğini düşünüyordum. Fakat sabahın 
ilk ışıkları ile beraber ben tekrar comme il faut oluyor 
ve bundan çok hoşnut olarak hiçbir değişiklik ihtiyacı 
hissetmiyordum.

İşte ilk sınava geldiğim vakit böyle bir ruh hali için-
de idim. Prenslerin, kontların, baronların tarafında bir 
sıraya oturup kendileri ile Fransızca konuşmağa baş-
ladım. (Söylemesi biraz garip olacak ama, hiç bilmedi-
ğim bir dersten biraz sonra imtihana gireceğimi aklıma 
bile getirmiyordum.) Sınav sırası gelenlere soğukkan-
lılıkla bakıyor ve hattâ bazıları ile alay edecek kadar 
ilerigidiyordum.

Sınavını verip dönen İlinka’ya:
— Ey Grap, dedim. Epeyce heyecan geçirmiş olma-

lısınız.
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Üniversiteye girdi gireli üzerinde kurduğum hâki-
miyete artık isyan ederek benimle konuşurken gülüm-
semiyen ve bana düşman gibi bakan İlinka:

— Biraz sonra sizi de göreceğiz, dedi.
Vaziyetime karşı gösterdiği şüphe, bir an için beni 

korkutmakla bereber, cevap olarak sadece gülümse-
dim. Ama biraz sonra, içinde bulunduğum dumanlı 
hava bu duygumu dağıttı ve ben eskisi gibi dikkatsiz, 
ilgisiz bir halde oturmağa başladım, hattâ -sanki çok 
önemsiz bir şeymiş gibi- sınavdan çıktıktan sonra Ma-
tern’e gidip bir şeyler yemek için Baron Z.ye söz ver-
dim. İkonin’le beraber çağırıldığımız zaman ünifor-
manın eteklerini düzelterek büyük bir soğukkanlılıkla 
sınav masasına yaklaştım ve ancak giriş sınavlarında 
beni imtihan eden genç profesör yüzüme baktığı anda 
ve sual kâğıtlarına elim değer değmez korkudan doğan 
soğuk bir ürperme duydum. İkonin, önceki sınavlarda 
yaptığı gibi, bütün vücudu ile sallanarak sual kâğıdını 
çektiyse de fena olmasına rağmen yine bir şeyler söy-
liyebildi; bana gelince, onun ilk sınavlarda yaptığını, 
hattâ daha fenasını yaptım. Çünkü ikinci bir sual kâğı-
dı çektiğim halde yine bir kelime söyliyemedim. Profe-
sör acınarak yüzüme baktı ve hafif ama kesin bir sesle:

— Mösyö İrtenyev, ikinci sınıfa geçemiyeceksiniz, 
sınavlara girmekten vazgeçseniz daha iyi edersiniz. Fa-
külteyi ayıklamalı, dedi ve siz de mösyö İkonin, diye 
ilâve etti.

İkonin sadaka dilenir gibi, bir defa daha sınava gir-
mek için yalvardıysa da, profesör bir sene zarfında ya-
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pamadığı şeyi iki gün içinde yetiştiremiyeceğini ve sı-
nıfı geçemiyeceğini söyledi. İkonin yeniden küçülerek 
acıklı bir halde yalvardı; profesör yine reddetti ve aynı 
hafif fakat kati sesiyle:

— Gidebilirsiniz efendim, dedi.
Ancak bu sözlerden sonra masadan ayrılabildim. 

İkonin’in küçülerek yalvardığı sırada benim de ya-
nında bulunuşumdan, onun yalvarmalarına iştirak et-
mişim gibi utandım. Talebeler arasından geçip salona 
nasıl geldiğimi, suallere nasıl cevaplar verdiğimi, ant-
reyi nasıl geçtiğimi ve eve nasıl vardığımı hatırlıyamı-
yorum. Hakarete uğramış, küçülmüş ve tam mânasiyle 
bahtsız olmuştum. 

Üç gün odamdan çıkmadım, kimselerle görüşme-
dim ve çocukluğumda olduğu gibi teselliyi göz yaşla-
rımda bularak ağladım, ağladım. Şayet ilerde kendimi 
vurmak için içimde bir arzu uyanırsa bunu yerine ge-
tirmek için şimdiden tabanca aramağa başladım. İlinka 
Grap’la karşılaştığımız zaman yüzüme tüküreceğini, 
bunu yapmağa hakkı olduğunu; Operov’un benim 
felâketimden sevinç duyduğunu ve bunu herkese an-
lattığını; Kopikov’un Yar lokantasında beni rezil et-
mekte çok haklı olduğunu; Prenses Kornakovla konu-
şurken söylediğim saçmalardan, başka bir netice çıka-
mayacağını v.s. v.s. düşünüyordum. Hayatımın en ağır 
ve onurumun en çok kırıldığı dakikaları birbiri ardınca 
başımda sıralanıyordu. Felâketimin sebebini birisine 
yüklemek istiyordum. Bunu, birisinin bile bile yaptığı-
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nı, bana karşı hazırlanmış büyük bir entirika olduğunu 
kuruyordum. Profesörlerle arkadaşlarıma, Volodya’ya, 
Dimitriy’e ve beni üniversiteye veren babama bile kızıp 
söyleniyordum. Bana böyle yüz karası günler gösteren 
talihe lanet ediyordum. Beni tanıyanların gözünde ta-
mamiyle mahvolduğumu hissederek süvari alayına 
yazılmam veya Kafkasya’ya gitmem için babamdan 
müsaade istedim. Babam benden hiç memnun değildi, 
ama büyük üzüntümü görüp durumumun -çok fena 
olmasına rağmen- başka fakülteye geçmekle düzele-
bileceğini söyledi. Felâketimde bir fevkalâdelik gör-
miyen Volodya da, fakülte değiştirmekle hiç olmazsa 
yeni arkadaşlar arasında utanmıyacağımı söylüyordu.

Hanımlarımız sınavların ne demek olduğunu ve 
sınıfta çakmanın mânasını ya anlamak istemiyorlardı, 
yahut anlıyamıyorlardı. Yalnız benim üzüntümü göre-
rek halime acıyorlardı.

Dimitriy her gün bana geliyor, yanımda kaldığı 
müddetçe çok şefkatli, çok uysal görünüyordu. Böyle 
olması bana, benden soğumuş gibi geliyordu. Yukarı 
çıkıp bir doktor ağır hastası yanına nasıl gelirse bana 
öylece yaklaşarak sessizce oturması ile beni incitiyor, 
kırıyordu. Sofya İvanovna ile Varenka kendisiyle ev-
velce okumak istediğim kitapları göndererek beni evle-
rine davet ettiler, ama ben, çok düşmüş bir insana karşı 
gösterilen bu ilgide, onurumu kıran ve beni inciten bir 
hoşgörürlük seziyordum. İki üç gün sonra biraz ken-
dime geldiysem de köye hareket ettiğimiz güne kadar 
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evden hiçbir tarafa çıkmadım ve durmadan felâketimi 
düşünerek hiçbir şeyle uğraşmadan evdekilerle karşı-
laşmamak gayreti ile odadan odaya dolaştım.

Düşündüm, taşındım, nihayet bir gün akşamın geç 
vaktinde Avdotya Vasilyevna’nın çaldığı valsi dinli-
yerek aşağıda otururken birdenbire ayağa kalktım, 
yukarı çıktım ve üstünde “Hayatımın kuralları” diye 
yazılı olan defteri çıkardım, açtım. Ve birden içimde bir 
nedamet ile ruhi bir kalkınma uyandı. Ağlamağa baş-
ladım, ama bu sefer bunlar umutsuzluğun göz yaşları 
değildi. Kendime geldim ve tekrar hayat kurallarımı 
yazmağa karar verdim: bundan sonra artık hiçbir kötü 
hareket yapmayacağıma, bir dakikayı bile boş geçirmi-
yeceğime; kurallarıma hiç ihanet etmiyeceğime kuv-
vetle inanıyordum.

Bu mânevi hamlenin ne kadar sürdüğünü, ne olaca-
ğını ve benim mânevi gelişmemin hangi yeni temellere 
dayandığını, bundan sonra daha mesut geçen gençli-
ğin ikinci yarısında anlatacağım.

SON


