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İYİ YANLARIMI GÖSTERİYORUM 
 
Çay içileceği zaman okumadan vazgeçildi; hanımlar aralarında, tanımadığım insanlardan, bilmediğim 
şeylerden konuşmaya başladılar. Bana sevgi ve içtenlik göstermekle birlikte, bu konuşmayı toplumsal 
durumumu ve yaş farkımı anımsatmak için yaptıklarını sanıyordum. 
Biraz önce susmanın acısını çıkartmak için aramızda geçen ve benim de katılabileceğim bir konuda 
konuşurken, üzerimdeki üniformanın onurunu düşünerek çok zeki olduğumu ve özgün düşüncelerim 
bulunduğunu göstermek istiyordum. 
Yazlıkla ilgili bir konu açılır açılmaz, ben birdenbire Prens İvan İvanoviç'in Moskova yakınlarında bir köşkü 
bulunduğunu ve bu köşkü görmek için Londra ve Paris'ten bile gelenler olduğunu; çevresinin üç yüz seksen 
bin ruble değerinde bir parmaklıkla çevrildiğini; Prens İvan İvanoviç'in çok yakın bir akrabam olduğunu; 
bugün orada yemek yediğimi; beni de bütün yazı geçirmek üzere oraya çağırdığını sıralayıverdim. Sonra çok 
gittiğim için köşkü çok iyi tanıdığımı; bütün bu parmaklıkların, köprülerin gösterişinin, lüksün, hele köy gibi bir 
yerde olunca, hiç hoşlanmadığım için beni ilgilendirmediğini söyledim. Köyde olunca insanın her şeyinin 
köye yakışır bir biçemde olmasını sevdiğimi ekledim. Bu görkemli ve katmerli yalanı söyledikten sonra, öyle 
utanıp kızardım ki sanırım herkes söylediklerimin yalan olduğunun farkına varmıştır. O sırada bana çay 
fincanını uzatmakta olan Varenka ile yüzüme bakan Sofya İvanovna; ikisi de, benden başlarını çevirerek 
başka bir konuda konuşmaya başladılar. Yüzlerinde, sonraları sık sık rasladığım iyi yürekli insanların, 
kendilerine aslı astarı olmayan şeyler anlatan gençlerin söyledikleri karşısında yüzlerinde beliren, "Nasılsa 
yalan söylediğini biliyoruz; bunu niçin yapıyorsun a zavallı çocuk?" gibi bir anlam vardı. 
Prens İvan İvanoviç'in bir köşkü olduğunu anlatışım bugün onda yemek yediğimi, onunla akraba 
olduğumuzu göstermek için daha iyi bir neden bulamadığımdandır. Ancak üç yüz seksen bin ruble 
değerinde olan parmaklığından ve Prens İvan İvanoviç'e sık sık gittiğimden niçin söz ettim? Bunu kendim de 
iyi bilmiyordum. Prens ya Moskova'da ya da Napoli'de yaşadığı için ona gitmediğim gibi gidemeyeceğimi de 
Nehludovlar çok iyi biliyorlardı. Çocukluğumda, yeniyetmeliğimde, sonraları olgun çağımda da yalan 
söylediğimi asla anımsamıyorum; tersine, aşırı içten ve açık konuşma alışkanlığım vardı, diyebilirim. Ama 
gençliğimin bu ilk yıllarında, sık sık içimde tuhaf bir duyguyla, hiç nedeni yokken inanılmayacak derecede 
yalan söylemek isteğini duyardım. "İnanılmayacak derecede" diyorum, çünkü öyle abartılı konuşuyordum ki, 
bunların yalan olduğu hemen ortaya çıkıyordu. Bu garip eğilimin başlıca nedeni, bence kendimi olduğumdan 
bambaşka bir insan gösterme isteğiyle yalanlarımı söyleyerek bir türlü gerçekleşmeyen, o erişilmez insan 
olmak isteğiydi. 
Akşama doğru yağmur dinmişti. Çaydan sonra, havanın dingin ve açık olduğunu gören kontes, hepimize çok 
sevdiği aşağı bahçeye inip gezmeyi önerdi. Her zaman özgün kalmak amacına bağlı olan ben, kendim ve 
kontes gibi aklı başında insanların, sıradan incelik gösterme tavrının üstünde olmamız gerektiğini 
düşünerek; amaçsız hiçbir gezinti yapmayı sevmediğimi ve ancak yalnız başıma gezmekten hoşlandığımı 
söyledim. Söylediklerimin doğrudan doğruya bir kabalık olduğunu düşünememiştim; hem o zamanlar 
sıradan iltifatlar etmek ne kadar ayıpsa, bazı şeyleri de kabalık derecesine varan bir açıklıkla söylemenin 
öyle özgün ve hoş bir şey olduğunu sanıyordum. Bununla birlikte, verdiğim yanıtlardan hoşnut kalarak 
herkesle birlikte gezmeye çıktım.  
Kontesin sevdiği yer ta aşağıda, bahçenin en ıssız yerinde bulunan oval havuzun üstündeki küçük bir 
köprüydü. Buradan görünen görünüm, küçük olmakla birlikte hoş ve anlamlıydı. Biz sanatı doğayla 
karıştırmaya öyle alışmışız ki, sanatta raslamadığımız doğa olguları çoğu zaman bize doğal gelmez; 
resimlerde gördüğümüz doğa sanki yapay gibidir;  bize hep basmakalıp görünür. Kimi gerçekçi doğa 
resimleri de, çoğu kez bir örnek olup aynı şeyi anlattığından bize çok sıradan gelir. Kontesin sevdiği yerden 
görünen görünüm de bunlardan biriydi. Çevresini otların bürüdüğü küçük bir havuz vardı, onun hemen 
arkasında değişik yeşillerin birbirine karıştığı, çalılıklar ve kocaman yaşlı ağaçlarla örülü dik bir tepe 
yükseliyordu. Bu tepenin eteğinde, havuzun üstüne eğilen ve kalın köklerinin bir bölümüyle havuzun 
kıyısındaki nemli topraklara tutunan, tepesini uzun akçakavak ağacına dayayıp kıvırcık dallarını havuzun 
durgun suları üzerine sarkıtmış bir kayın ağacı vardı. Havuzun durgun yüzüne sarkan bu dallar ve çevredeki 
yeşillikler suya yansıyordu. 
Kontes başını sallayarak, hepimize birden:  
- Bakın ne güzel! dedi. 



Her şey konusunda kendime özgü bir yargım olduğunu göstermek isteğiyle: 
- Evet, olağanüstü; ama fazlasıyla yapma bir dekoru andırıyor, dedim. 
Kontes söylediklerimi hiç duymamış gibi görünümü zevkle seyrediyor ve kız kardeşiyle Lubov Sergeyevna'ya 
dönerek, görünümün en çok hoşuna giden bazı yerlerini, sarkan eğri bir dalı ve onun sudaki yansımalarını 
gösteriyordu. Sofya İvanovna bunların hepsinin çok güzel olduğunu ve kız kardeşinin de burada saatlerce 
vakit geçirdiğini söylüyordu ama bunu yalnızca kontesi hoşnut etmek için yaptığı belliydi. Çok sevmek 
özelliği olan insanların, doğa güzelliklerine çoğu kez ilgisiz kaldıklarına tanık olmuşumdur. Lubov 
Sergeyevna da bizim gibi hayran olmakla birlikte, arada sırada, "Bu kayın ağacı nasıl oluyor da devrilmeden 
duruyor? Bu durumda daha çok durabilir mi?" gibi sorular soruyor ve sürekli, yaşamında sokağa ilk kez 
çıkmış gibi büyük bir telaşla tüylü kuyruğunu sallayarak eğri bacaklarıyla köprünün üstünde aşağı yukarı 
koşan Suzetka'ya bakıyordu. Dimitri annesiyle, ufkun dar bir çerçevesi içine giren bir görünümün hiçbir 
zaman güzel olmayacağını tartışarak onu inandırmaya çalışıyordu. Varenka, hiçbir şey söylemiyordu. 
Başımı çevirip ona baktığımda, köprünün parmaklığına dayanmış, bana yan durmuş olarak önüne baktığını 
gördüm; sanırım bir şey dikkatini çekiyor, dahası, onu heyecanlandırıyordu. Çünkü kendisini unuttuğu gibi, 
çevreden kendisine bakanların da ayrımında değildi. İri gözlerinde öyle bir dikkat, öyle dingin ve açık 
düşüncelerin yansımaları okunuyordu, duruşunda öyle bir özgürlük vardı ki, ufak tefek olmasına karşın 
görkemli ve ağırbaşlı görünüyordu. Onun bu görünümü beni birdenbire öyle şaşırtmıştı ki, yine içimden, 
"Acaba başlıyor mu?" diye sordum ve bu soruya yanıt olarak, kendi kendime, Soniçka'ya âşık olduğumu, 
Varenka'nın da yalnızca bir küçükhanım ve arkadaşımın kız kardeşi olduğunu düşündüm. Ama Varenka o 
anda pek hoşuma gitmişti ve bunun için de onu üzecek bir şey söylemek ya da yapmak gibi, içimde ne 
olduğunu  kendim de anlayamadığım bir istek uyandı. 
Söylediklerimi Varenka'nın duyabilmesi için ona daha da yaklaşarak arkadaşıma: 
- Biliyor musun Dimitri, bence sivrisineksiz de olsa, burası güzel değil, ama şimdi  (elimi alnıma vurarak 
gerçekten bir sivrisineği öldürdükten sonra) burası büsbütün kötü dedim. 
Varenka bana bakmadan: 
- Sanırım doğayı sevmiyorsunuz, dedi. 
Ben: 
- Bence bu yararsız ve boş zaman geçirmekten başka bir şey değildir, diye yanıt verdim.  
En sonunda onu kızdıracak, aynı zamanda da özgün bir şey söyleyebildiğim için hoşnut oldum. Varenka 
bana acıyormuş gibi kaşlarını hafifçe kaldırarak, deminki gibi sessizce ileri bakmaya başladı. 
Ona biraz gücenmiştim. Bununla birlikte, onun dayanıp durduğu köprünün gri boyalı solmuş parmaklığı, 
eğilmiş kayın ağacının sarkmış dallarıyla birleşmek istiyormuş gibi duran havuzdaki yansımalar, bataklık 
kokusu, alnımdaki sivrisineğin ezilmesinin bende bıraktığı duygu, onun dikkatli bakışları, ağırbaşlı duruşu, 
sonraları hiç ummadığım zamanlarda sık sık düşlemimde canlanırdı. 
 
XXVII 
 
DİMİTRİ 
 
Gezintiden sonra eve döndüğümüz zaman, Varenka bu akşam, her akşamki gibi şarkı söylemek istemedi; 
ben de kendime öyle güveniyordum ki, bu isteksizliğinin benim yüzümden, köprüde söylediklerime karşılık 
vermek isteğinden doğduğunu sanıyordum. Nehludovların akşam yemeği yeme alışkanlıkları yoktu; 
erkenden odalarına dağılırlardı. Bugün de Dimitri'nin dişleri ağrıdığı için (bunu Sofya İvanovna bilmiş gibi 
önceden söylemişti), Dimitri de, ben de onun odasına her zamankinden daha erken çekildik. Ben üstümdeki 
üniformaya yakışır biçimde davrandığım ve herkesin hoşuna gittiğim kanısıyla  pek hoşnuttum. Dimitri ise 
tersine, tartışmadan ve diş ağrısından olacak, hiçbir şey söylemiyor, yüzü gülmüyordu. Masanın başına 
geçip oturdu; yaptığı ve ilerde yapması gereken işleri akşamları yazdığı defteri ve anı defterini çıkardı. 
Durmadan yüzünü buruşturarak, her dakika elini yanağına götürerek, deftere epeyce bir şeyler yazdı. Sofya 
İvanovna'nın gönderdiği, dişlerinin ağrıyıp ağrımadığını ve pansuman yapmak isteyip istemediğini sormaya 
gelen oda hizmetçisine: 
- Beni rahat bırakın, diye bağırdı; sonra yatağımın hemen yapılacağını ve kendisinin de hemen döneceğini 
söyleyerek Lubov Sergeyevna'nın yanına gitti.  
Odada yalnız kalınca, kendi kendime, "Yazık ki Varenka güzel olmadığı gibi Soniçka da değil. Yoksa 
üniversiteyi bitirdikten sonra onlara gidip evlenme önerisinde bulunmak hoş olurdu; ona, 'Kontes artık genç 
değilim ve sizi ateşli bir aşkla sevemem; ama hep bir kardeş gibi seveceğim'; annesine, 'Size karşı şimdiden 
saygı besliyorum'; Sofya İvanovna'ya da, 'Sizin değerinizi biliyorum,' derdim, diye düşündüm; ondan, benim 
karım olmak isteyip istemediğini söylemesini doğrudan doğruya, açıkça rica ederim; o, bana elini uzatarak, 
'Evet,' der; ben de onun elini sıkarak, 'sevgimi sözlerimle değil davranışımla kanıtlarım," diye 
düşlemliyordum. Sonra birdenbire aklıma geldi: Ya Dimitri birdenbire Luboçka'ya âşık oluverirse (Luboçka 
onu seviyor ya) ve onunla evlenmek isterse? O zaman, ikimizden biri evlenmeyecekti. Bu çok güzel olurdu. 



Bakın  o zaman ne yapardım: Bunun hemen ayrımına varır ve Dimitri'ye gidip, "Arkadaş, duygularımızı 
boşuna birbirimizden saklıyoruz. Kız kardeşine olan aşkım ancak benimle birlikte ölecek; ama ben hepsini 
biliyorum. Sen benim en tatlı umutlarımı kırarak mutluluğumu yıktın. Ama Nikolay İrteniyev bütün yaşamını 
alt üst etmene karşılık sana ne diyecek biliyor musun?" Luboçka'nın elinden tutarak yanına götürüp, "Al 
kardeşimi," diyecek; o, "Hayır, bunu kabul edemem," diye yanıt verecek; ama ben, "Hayır, Kont Nehludov... 
siz Nikolay İrteniyev'den daha yüce gönüllü olamazsınız. Dünyada ondan daha yüce gönüllü bir insan 
yoktur!" diyecek ve selam verip dışarı çıkacaktım. Dimitri ile Luboçka gözyaşları arasında özverilerini kabul 
etmemi dileyerek arkamdan bakacaklardı. Varenka'ya âşık olmuş olsaydım, bunu kabul eder ve çok mutlu 
olabilirdim. Bu düşlemlerim öylesine hoştu ki, onları arkadaşıma açmayı çok istiyordum; ama birbirimize her 
şeyi olduğu gibi söylemeye söz verdiğimiz halde, bunu söylemeyi göze alma gücünü kendimde 
bulamıyordum. 
Dimitri, Lubov Sergeyevna'nın yanından dişine ilaç konmuş olarak geldi. Acısı daha artmış, bunun için 
sinirleri büsbütün bozuk dönmüştü. Yatağım henüz yapılmamıştı. Dimitri'nin uşağı, yatağın nereye 
yapılacağını ona sormak üzere geldi. O ayağını yere vurarak: 
- Cehennemin dibine... diye uşağı kovdu; ama çocuk dışarıya 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, dedim. 
Dimitri aynı sinirli sesiyle: 
- Hepsi bir, yatağı yap da nereye olursa olsun, dedi.Vaska yatakları sersene! diye ekledi.  
Ama Vaska, söylenenleri anlamamış gibi kımıldamadan duruyordu. 
Dimitri birdenbire daha da köpürerek: 
- Ne duruyorsun Vaska? Yatakları sersene!.. Sersene! diye bağırdı. 
Ama Vaska hâlâ bir şey duymamış gibi korkudan hiç kımıldamıyordu. 
- Sanırım sen beni çileden çıkarmaya, öldürmeye niyet ettin! 
Dimitri bunları söyledikten sonra iskemlesinden fırlayarak çocuğa doğru koştu ve var gücüyle yumruklarını 
kafasına birkaç  kez indirdi.  Vaska hemen dışarı fırladı. Onun arkasından kapıya kadar gittikten sonra duran 
Dimitri, bir an için bana baktı. Bir dakika önce yüzündeki öfkeli ve sert anlatım birdenbire pek dingin, 
utangaç, acıma dolu, çocukça bir bakışa dönüştü ki, ona acıdım ve bakmamak için kendimi ne kadar 
zorladıysam da bunu yapmak bir türlü elimden gelmedi. Bana hiçbir şey söylemedi; uzun zaman 
konuşmadan, yalnızca ara sıra, bağışlamamı dileyen gözlerle bana bakarak odada aşağı yukarı dolaştı. 
Sonra masanın gözünden bir defter çıkardı, içine bir şeyler yazdı. Ceketini çıkararak özenle katladı; sonra 
kutsal resimlerin asılı olduğu köşeye yaklaşarak büyük beyaz ellerini göğsüne kavuşturdu ve dua etmeye 
başladı. Bu dua o kadar uzun sürdü ki, Vaska yatağı getirmeye, benim fısıldayarak söylediğim gibi yere 
sermeye zaman bulabildi. Soyunarak, yere serilen yatağıma uzandım. O hâlâ dua ediyordu. Dimitri'nin biraz 
kamburumsu sırtına, secdeye vardığında tuhaf bir uysallık anlatan önümdeki tabanlarına bakarken, onu 
eskisinden daha çok sevmeye başladım; sürekli, "Kız kardeşlerimiz konusundaki düşüncelerimi söylesem 
mi, söylemesem mi?" diye düşünüyordum. Duayı bitirdikten sonra o da yanıma uzandı, başını eline 
dayayarak uzun zaman sessizce, sevecenlikle ve çekingen bir bakışla bana baktı. Bu durum ona pek ağır 
geliyor gibiydi, ama onda kendisini cezalandırmak isteyen bir durum vardı. Bakarken gülümsedim, o da 
gülümsedi: 
- Kötü bir davranışta bulunduğumu niçin söylemiyorsun? Şimdi sen de bunu düşünüyordun değil mi? 
Başka bir şey düşündüğüm halde, gerçekten bunu düşünüyormuşum gibi davranarak: 
- Evet, yaptığın çok kötüydü. Bunu senden asla beklemiyordum (o dakika ona sen diye seslenmekten büyük 
bir hoşnutluk duyuyordum). Dişlerin nasıl? diye ekledim. 
- Biraz hafifledi, dedi. Sonra birdenbire, ah Nikolinka dostum! Ne kötü bir insan olduğumu biliyorum, Tanrı da 
bunu görüyor, ama iyi olmayı nasıl istiyorum bir bilsen; Tanrı'ya her dakika bunun için dua ediyorum, dedi. 
(Bunları söylerken sesi öyle dokunaklıydı ki, neredeyse parlayan gözlerinden yaşlar dökülecekti.)  Ama ne 
yapayım, çok kötü, iğrenç bir huyum var. Ne yapmalı bilmem ki? Kendimi tutmaya, düzeltmeye çalışıyorum; 
ama birdenbire olamıyor doğallıkla; hem bunu yalnız başıma başarmaya da olanak yok. Birinin bu yönden 
beni desteklemesi ve yardım etmesi gerek. İşte Lubov Sergeyevna beni anlıyor ve bu konuda bana çok 
yardım ediyor. Bir yıl içinde ahlak bakımından epeyce düzeldiğimi anı defterindeki notlarımdan anlıyorum, 
diye ekledi;  yaptığı bu açıklamadan sonra, daha dingin bir sesle ve o zamana dek görmediğim bir 
sevecenlikle, böyle bir kadının etkisinin ne büyük bir değeri var, görüyor musun? Aman Tanrım, onun gibi bir 
arkadaşla yaşamımı kazandığım zaman baş başa yaşamamız ne zevkli olacak; onun yanındayken 
bambaşka bir insan oluyorum, dedi. 
Bundan sonra Dimitri evlenmesi, köyde geçirecekleri yaşam ve kendisini olgunlaştırmak için yapacağı 
çalışmalar konusundaki tasarılarından söz etmeye başladı ve birdenbire: 
- Ben köyde yaşayacağım, sen de bana konuk geleceksin; belki o zamana dek Soniçka'yla evlenmiş 



olursun; çocuklarımız da birlikte oynayacaklar. Bunların hepsi de çok saçma ve gülünç; ama, olmayacak 
şeyler de değil, dedi. 
Ben gülümsedim. Kız kardeşiyle evli olmamın daha iyi olacağını düşünerek: 
- Elbette. Niçin olmasın? dedim. 
O biraz sustuktan sonra: 
- Biliyor musun; sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Soniçka'ya âşık olduğunu sanıyorsun ama, bunların hepsi 
boş şeyler, asıl aşkın ne olduğunu sen daha bilmiyorsun. 
Onunla hemen hemen düşündeş olduğum için, hiç karşı çıkmadım. İkimiz de bir an için sustuk; söze o 
başladı: 
- Bugün çok sinirli olduğumu, Varenka ile kötü bir biçimde tartıştığımı sanırım sezmişsindir. Bunların, 
özellikle senin yanında olması hiç de hoşuma gitmedi. Kimi  konularda yanlış düşünceleri olmakla birlikte, o 
çok iyi, çok sevimli bir kızdır. Yakında sen de onu daha iyi anlarsın. 
Konuşurken, benim âşık olmadığım konusunu, kız kardeşini övmeye çevirmesi beni çok sevindirerek 
yüzümün kızarmasına yol açtı. Ama ben yine de kız kardeşinden hiç söz etmedim ve başka şeylerden 
konuştuk. 
Böylece horozların ikinci kez ötüşüne dek söyleştik; Dimitri mumu söndürüp de yatağına girdiğinde tan 
atmaya başlamıştı. 
- Artık uyuyalım, dedi. 
Ben de tek bir sözcükle: 
- Uyuyalım, dedim. 
- Eh... Demek böyle... 
- Evet. Yaşamak çok zevkli, değil mi? 
O, neşeli, okşayıcı gözlerini ve çocukça gülümsemesini karanlıkta gözlerimde canlandıran bir sesle: 
- Evet. Yaşamak çok zevkli, dedi. 
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KÖYDE 
 
Ertesi gün, Volodya ile birlikte posta arabasıyla köye doğru yola çıktık. Yolda Moskova'yla ilgili anılarımı 
yoklarken Soniçka Valahina'yı ancak beş istasyon geçtikten sonra geç vakit anımsadım. Kendi kendime, 
"Çok tuhaf değil mi? Âşık olduğumu tümüyle unuttum, sevgilimi düşünmeliyim," diyordum. Onu yolda 
düşünülebileceği gibi, karmakarışık ama canlı olarak düşlemlemeye başladım. Bu düşlemlerimi de o 
dereceye vardırdım ki, köye geldikten sonra bir iki  gün nedense bütün evdekilere, özellikle yüreğimdeki 
duyguları kendisine biraz çıtlattığım ve bu gibi işlerde bilgisi olduğuna inandığım Katenka'ya karşı çok 
düşünceli ve üzgün görünmeyi gerekli gördüm. Bu konuda kendimi ve başkalarını ne denli aldatmaya 
çalıştımsa da, âşıklarda göre çarpan davranışlara bilerek öykünmeye ne denli yeltendimse de, ancak iki gün 
kadar, o da ara sıra, en çok akşamları âşık olduğumu anımsadım; sonunda benim için yeni olan köy 
yaşamına ve uğraşlarına dalınca, Soniçka'ya olan sevgimi büsbütün unutuverdim. 
Petroskoe'ye gece yarısı gelmişiz. Ben öyle derin bir uykuya dalmıştım ki ne evimizi, ne kayın ağaçlı yolu ve 
ne de çoktan dağılıp yatmaya giden evdekileri gördüm. Kamburu çıkmış yaşlı Foka, yalınayak, sırtında 
karısının pamuklu hırkası, elinde mum olduğu halde bize kapıyı açtı. Bizi görünce sevincinden titreyerek 
omuzlarımızdan öptü, ivedi yatağını topladı ve giyinmeye başladı. 
Sofayla merdivenleri geçerken uykum henüz açılmış değildi. Ama, girişte kapının kilidiyle sürmesi, çapraz 
olarak yayılan yolluk, sandık, eskisi gibi eriyen mum yağlarıyla dolu eski şamdan, henüz yakılmış olan eğri 
ve soğuk mumdan düşen gölgeler, anımsadığıma göre arkasında üvez ağacı bulunan ve her zaman tozlu 
olup hiç açılmayan iki katlı pencere; bunların hepsi bana öyle yakın, öyle anı dolu, tek bir anlamı olacak denli 
birbirine kaynaşmış gibi geldi ki, birdenbire bu eski sevimli evin okşayışını üstümde duyumsadım. Elimde 
olmayarak, kendi kendime, "Nasıl oldu da böyle uzun zaman biz, yani ben ve evimiz birbirimizden ayrı 
kalabildik?" diye sordum; öteki odalarda bir değişiklik olup olmadığını anlamak için kapıdan fırladım. Her şeyi 
eskisi gibi, yalnızca biraz küçülmüş, kendimi de büyümüş, ağırlaşmış, kabalaşmış gibi buldum. Böyle 
olmakla birlikte, evimiz beni olduğum gibi, sevecen kucağına sevinçle alarak, gördüğüm her yaygı, her 
pencere, merdivenin her basamağı, evdeki bütün sesleri içimde sonsuza dek yiten mutlu günlerin birçok 
yüzlerini, duygularını, olaylarını canlandırıyordu. Bizim çocukken yattığımız odaya geçtik. Çocukları korkutan 
düşlemler, eskisi gibi köşelerde ve kapı arkalarında gizleniyorlardı. Konuk odasına girince, oradaki hâlâ 
değişmemiş olan bütün o eşyalarda annemizin okşayıcı, sevecen sevgisinin izlerini duyumsadım. 
Salondayız, burada çocukluğumuzun gürültülü, şakrak neşesi, kendisinin yeniden uyandırılmasını 
bekliyormuş gibi duruyordu. Foka'nın bizi götürdüğü ve yataklarımızı hazırladığı dinlenme odasında her şey; 
ayna, paravana, eski kutsal resim, beyaz kâğıtla sıvalı olan duvarın her pürüzü, artık asla geriye 
dönmeyecek olan şeyleri; acıları ve ölümü anımsatıyor gibiydi. 



Biz yataklarımıza uzandık, Foka da iyi geceler dileyerek yanımızdan ayrıldı. Volodya: 
- Maman bu odada ölmüştü, dedi. 
Ona karşılık vermeyerek kendimi uyur gibi gösterdim. Bir şey söylemiş olsaydım, kesinlikle ağlardım. Ertesi 
sabah uyandığımda babam daha giyinmemiş, ayağında yumuşak çizmeler, sırtında sabahlık ve ağzında 
sigarasıyla Volodya'nın yatağına oturmuş, onunla konuşup gülüşüyordu. Neşeli bir tavırla Volodya'nın 
yanından kalkarak bana yaklaştı, iri eliyle yanağıma vurduktan sonra yanağını dudaklarıma uzattı. 
Kendine özgü neşeli bir okşayışla, parlayan küçük gözleriyle beni dikkatle süzerek: 
- Aferin diplomat, teşekkür ederim. Volodya, sınavları iyi verdiğini söyledi. Bravo delikanlı... Görüyorum ki, 
kendini yaramazlığa kaptırmasan, sen de iyi bir çocuksun, teşekkür ederim dostum. Şimdi burada 
zamanımızı iyi geçirmeye bakalım; kışa doğru da belki Petersburg'a taşınırız; yazık ki av mevsimi geçti. 
Yoksa sizleri çok iyi eğlendirirdim. Voldemar, sen tüfekle ava çıkabilir misin? Çevrede istediğinden çok kuş 
var, belki bir gün ben de seninle gelirim. Kışın da umarım Petersburg'a taşınırız. Sizler birçok insan tanır, 
ilişkiler kurarsınız. Artık büyüdünüz. Biraz önce Voldemar'a söylediğim gibi, kendinize bir yol seçmiş 
bulunuyorsunuz; benim size karşı olan görevim bitti. Artık seçtiğiniz yolda yalnız yürüyebilirsiniz. Herhangi 
bir konuda danışacak bir şeyiniz olursa hemen bana sorun. Şimdi artık ben sizin babanız değil, bir dostunuz, 
bir arkadaşınız, yerine göre de danışmanınızım. İşte bu kadar. Söyle bakalım Koko, bunu nasıl buluyorsun? 
Felsefene göre bu iyi mi, kötü mü? Ne dersin? 
Doğallıkla bunun olağanüstü bir şey olduğunu söyledim. Gerçekten böyle düşünüyordum. Babamın o gün 
olağanüstü çekici, neşeli ve mutlu bir görünüşü vardı. Bu benim için yeni olan ve aramızda ayrım 
gözetmeyen arkadaşça davranışı, ona karşı beslediğim sevgiyi büsbütün artırmıştı. Babam: 
- Anlat bakalım, dostları, akrabaları dolaştın mı? İvinlere gittin mi? Yaşlı İvin'i gördün mü? Seni görünce ne 
dedi? Prens İvan İvanoviç'i ziyaret ettin mi? diye soru yağdırıyordu.  
Giyinmeden daldığımız bu konuşma öyle uzun sürdü ki, güneş oda penceresinden çekilmeye başladı. 
Eskiden ne denli yaşlıysa öylece yaşlı kalan; her zamanki gibi ellerini arkasına bağlayarak parmaklarını 
oynatan ve "yine de" sözcüğünü sık sık kullanarak konuşan Kâhya Yakov odamıza girdi, arabanın hazır 
olduğunu haber verdi. 
Benim: 
- Nereye gideceksin? soruma, babam hafifçe öksürerek ve canının sıkıldığını belirten bir tavırla omzunu 
silkerek: 
- Az daha unutuyordum. Bugün Yepifanovlara gitmeye söz vermiştim. Sanırım anımsarsın; şu "La belle 
Flamande" (1) dediğimiz kadın. O daha annenin sağlığında buraya gelir giderdi. İyi insanlardır, diye yanıt 
verdikten sonra,  bana utanıyormuş gibi gelen bir omuz silkme devinimiyle odadan çıktı. 
Biz gevezelik ederken, Luboçka birkaç kez kapıya gelerek, "İçeri girebilir miyim?" diye sordu, ama babam 
her seferinde ona, "Asla olmaz, çünkü henüz giyinmiş değiliz," diye yanıt veriyordu. 
- Ne zararı var, seni sabahlıkla görmemiş değil ya? 
Babam: 
- Hayır, olamaz. Üstlerinde don gömlek olan kardeşlerinle nasıl konuşursun? diye bağırıyordu. İstersen 
konuşma yerine her biri sana kapıyı vursun, yetmez mi?  
Sonra bize dönerek: 
 - Haydi çocuklar kapıya vurun, ama sakın konuşmayın; böyle giyinmemiş bir durumda konuşmanız bile 
uygun değildir, dedi. 
Kapının arkasından hâlâ ayrılmayan Luboçka:  
- Aman, ne çekilmez şeylersiniz... Hiç olmazsa biraz çabuk olun da konuk odasına gelin. Mimi sizleri görmek 
için sabırsızlanıyor, diye bağırıyordu.  
Babam odadan çıkar çıkmaz ben çabucak resmi öğrenci ceketimi giydim ve konuk odasına indim. Volodya 
ise tersine, yavaştan alarak, Yakov'a çulluk ve başka av kuşlarının bulundukları yerleri sorarak, uzun zaman 
daha yukarda kaldı. Önceden de söylediğim gibi onun dünyada, kendi deyişiyle babacığına, kardeşçiğine ve 
kız kardeşçiğine karşı aşırı içtenlik ve sevecenlik göstermekten daha çok çekindiği bir şey yoktu. Bunu 
yapmaktan kaçınırken, karşıtlık oluşturan soğuk bir ilgisizlik göstermiş oluyordu ki, bu durum, nedenini 
bilmeyen birçok kimseyi incitiyordu. Koridorda babamla karşılaştım, küçük ve hızlı adımlarla arabaya doğru 
ilerliyordu. Sırtında yeni modaya uygun, Moskova'da yaptırdığı ceketi vardı. Lavanta kokuyordu. Beni 
görünce, "Görüyorsun ya, ne hoş!" der gibi neşeli neşeli başını salladı, gözlerinde daha sabahleyin ayrımına 
vardığım o mutlu anlatımı yeniden görmek beni şaşırtmıştı. 
Konuk odası eskisi gibi bol ışıklı, sarı İngiliz piyanosuyla, açık duran büyük pencerelerden bahçenin yeşil 
ağaçlarını ve sarı, kızılımtırak bahçe yollarının içerisini neşeyle seyrettikleri yüksek tavanlı bir odaydı. Mimi 
ve Luboçka ile öpüştükten sonra Katenka'ya yaklaşırken, birdenbire onunla öpüşmenin ayıp olduğunu 
düşünerek hiçbir şey söylemeden, yüzüm kıpkırmızı olmuş duruyordum. Katenka, hiç sıkılmadan bana apak, 
küçücük elini uzatarak üniversiteye girişimi kutladı. Konuk odasına girip Katenka ile görüşürken, Volodya da 
aynı durumda kaldı. Gerçekten düşünecek olursanız, bir evde büyüyüp her gün bir arada yaşarken, ilk 
ayrılıştan sonra karşılaşmamızın nasıl olacağını kestirmenin güçlüğünü anlarsınız. Katenka hepimizden 



daha çok kızarmıştı; Volodya hiç renk vermeden, onu belli belirsiz selamladıktan sonra Luboçka'ya yaklaştı, 
onunla biraz öteden beriden konuştu ve yalnız başına gezmek üzere dışarı çıktı. 
 
XXIX 
 
KIZLARLA ARAMIZDAKİ İLİŞKİLER 
 
Volodya kızlarla karınlarının tokluğu, iyi uyumaları, giyimlerinin yerinde oluşu konusunda Fransızca 
konuşurken, onların yabancıların yanında kendisini utandıracak derecede yanlış yapmalarına ilgi gösteren; 
ama kızların da başka insanlar gibi düşünmesini, duymasını, en önemlisi de kendisiyle konuşurken bir 
konuda düşüncelerini söylemelerini olanak dışı gören tuhaf düşünceleri vardı. Kazara onlar ciddi bir konuyla 
ilgili bir şey (ki böyle şeyler yapmaktan çekinmeye başlamışlardı), örneğin bir roman konusunda düşüncesini 
ya da üniversitedeki dersleriyle ilgili bir şey sorduklarında, o, yüzünü tuhaf bir biçimde buruşturur; susar ve 
uzaklaşır ya da altını üstüne getirdiği bir Fransızcayla, "Kom siotri joli" gibi bir takım tümceler söyleyerek 
yüzüne ciddi ama aptalca bir anlatım verir, hiçbir anlamı olmayan ve sorulanlarla da ilgisi bulunmayan bir 
sözcük fırlatır; daha olmazsa gözlerini şaşılaştırarak "francala, gittiler, lahana" gibi sözcükleri  sıralardı. Kimi 
zaman Luboçka'nın ya da Katenka'nın bana söyledikleri sözleri ona söylediğimde, o: 
- Hımm, demek ki onlarla ciddi şeyler üzerine konuşuyorsun, öyle mi? Hayır arkadaş, görüyorum ki sen daha 
olgunlaşmamışsın, derdi. 
Volodya'nın ağzından dökülen bu tümcelerdeki derin ve sonsuz nefretin derecesini anlamak için, ancak onu 
dinleyip görmek gerekti. Volodya iki yıldan beri artık büyümüş sayılıyor ve karşılaştığı bütün güzel kadınlara 
durmadan gönül veriyordu. Ama iki yıldan beri uzun giysiler giyip günden güne güzelleşen Katenka'yı her 
gün gördüğü halde, ona âşık olmayı aklından bile geçirmiyordu. Bu durumun cetvel, yatak çarşafı 
yaramazlıkları gibi basit çocukluk anılarının daha pek taze olduklarından mı, yoksa gençlerin evdeki her 
şeye karşı duydukları nefretten mi; yoksa bütün insanlara özgü, ilk karşılaştıkları çok güzel ve iyi şeylere 
aldırış etmeden, "Adaam sen de! Böyle şeyleri daha çok görürüz," düşüncesiyle mi, yapıyordu bilmiyorum. 
Ama, Volodya o güne dek Katenka'ya kadın gözüyle bakmamıştır. 
Bütün bu yaz boyunca Volodya'nın çok sıkıldığını sanıyorum; bu can sıkıntısı, bize karşı beslediği ve 
saklamaya hiç gerek görmediği nefretten ileri geliyordu. Her dakika yüzünde, "Aman, nasıl da sıkılıyorum! 
Çevremde konuşacak tek bir insan bile yok!" anlamı okunuyordu. Çoğu kez, erkenden tüfeğini alıp ava gider 
ya da giyinmeden, öğle yemeğine dek odasına çekilip kitap okurdu. Babamın evde olmadığı günler yemeğe 
kitapla iner ve hiçbirimizle konuşmadan (bunda hepimiz, ona karşı kendimizi suçlu duyuyorduk) kitap 
okumayı sürdürürdü. Akşamları konuk odasında, olduğu gibi ayakkabılarıyla divana uzanır, başını koluna 
dayayıp uyur ya da ciddi bir yüzle öyle şeyler, kimi zaman  insanı utandıracak öyle saçmalar söylerdi ki, 
Mimi öfkesinden kıpkırmızı kesilir, biz de gülmekten katılırdık; bütün ailede, babamdan ve ara sıra da 
benden başka kimseyle ciddi konuşmaya gönül indirmezdi. Ben, elimde olmayarak onun kızlar konusundaki 
düşüncelerini  örnek alıyordum;  ama onun tersine sevecenlik göstermekten çekinmiyordum; kızlara karşı 
nefretim de onunki gibi kesin ve derin değildi. Dahası, bu yaz can sıkıntısından birkaç kez Luboçka ve 
Katenka ile konuşarak yakınlığımızı artırmak istedim, ama her seferinde para, üniversitede neler öğretildiği, 
savaşın anlamı gibi en sıradan  şeyleri bilmediklerini, mantıklı düşüncelerden çok uzak olduklarını ve bunları 
kendilerine anlatmaya çalışırken enikonu ilgisiz kaldıklarını gördükçe, onlar için beslediğim olumsuz kanı 
giderek güçleniyordu. 
Aklımda kaldığına göre, bir akşam Luboçka piyanoda bıkkınlık veren bir parçayı belki yüzüncü kez çalıyordu. 
Volodya konuk odasındaki divanda uzanmış, uyukluyor ve ara sıra sanki kendi kendine, "Amma da çalıyor... 
müzisyen diye işte buna derler... Beethooven!.. (bu adı özellikle alayla, böyle  söylüyordu) Çok güzel... Bir 
kez daha... Ha... Böyle işte!" ve buna benzer bir şeyler mırıldanıyordu. Katenka ile ben çay masasının 
başında oturuyorduk, nasıl olduğunu anımsayamıyorum, konuşmamızı çok sevdiği aşk konusuna 
çevirivermişti. O anda felsefe  konularının bile beni sıkmayacağı bir ruh durumundaydım. Aşkın kendimizde 
olmayan şeyleri başkalarında görüp elde etmek isteğinden ileri geldiğinden dem vurarak anlatmaya 
başladım. Ama Katenka, bir kızın zengin biriyle evlenmek istemesinde aşkın rolünün ve kendi kanısınca 
servetin hiçbir öneminin olmadığını ve gerçek aşkın, özleme dayanabilen güçlü bir sevgi olduğunu söyledi 
(bunu söylerken Dubkov'a karşı olan aşkını kastediyordu). Konuşmamızı belki de duymuş olan Volodya, 
başını kaldırarak, küçümsemeyle, "Katenka! Rusları mı?" diye bağırdı. 
Katenka: 
- Her zaman saçmalar... dedi. 
Volodya, bütün sesli harfleri vurgulayarak konuştu: 
- Biberliğin içine mi?  
Ben de Volodya'nın bu konuda tümüyle haklı olduğunu düşünmekten kendimi alamadım. 
Herkeste olup her bireyde ayrı ayrı bulunan ve kiminde az kiminde çok gelişmiş bulunan düşünce, duyarlık, 
güzelduyuya karşı yetenekten başka, belli toplumsal sınıflarda, en çok da aileler arasında kendilerine özgü 



bir düşünüş biçimi var ki, ben ona anlayış yeteneği diyeceğim. Bu yeteneğin aslı, her konuda belirlenmiş bir 
sınırı aşmamaktan ve her şeye karşı dar ve tek yanlı görüşten başka bir şey değildi. Böyle düşünen aynı 
sınıfın ya da aynı ailenin üyesi olan iki kişi, bir duygunun her zaman ancak belli bir noktaya dek vardığına 
inanır; ondan ötesi, ikisi için de hiçbir anlam taşımaz; aynı anda, ikisi de övgünün nerede bitip alayın nerede 
başladığını ve aşkın nerede bitip yalanın nerede başladığını görürler ki, bunlar aynı düşüncede olmayanlar 
için bambaşka görünebilir. Aynı düşüncedekiler için, her şey çoğu kez gülünç, güzel ya da kirli yönleriyle, her 
ikisine aynı biçimde görünür. Bu aynı anlayışı kolaylaştırmak için aynı toplumsal sınıfın ya da aynı ailenin 
üyesi olan insanlar arasında kendilerine özgü bir dil, anlatış biçimi ve dahası, başkaları için var olmayan kimi 
düşüncelerin inceliklerini gösteren sözcükler vardır. 
Ailede babamız ve biz kardeşler arasında bu türlü bir anlayış biçimi çok gelişmişti. Çevremizle kaynaşmış 
olan Dubkov da bizim bu düşüncelerimize alışmıştı; ama Dimitri ondan çok daha eski olduğu halde, bunu bir 
türlü kavrayamıyordu. Aynı aile çevresinde ve aynı koşullarda büyüyen Volodya ile konuşurken aramızdaki 
bu anlayış yeteneğini kimseyle bu aşamaya çıkarmamıştık. Dahası, babamız bile bu konuda bizden çok geri 
kalmıştı ve bizim için apaçık olan şeyleri, kim zaman babam da anlayamıyordu. Örneğin Volodya ile 
aramızda nasıl oldu da şu sözcükleri kendimize özgü bir anlam vererek kullanmaya başladık bilmiyorum. 
Ama, "üzüm" sözcüğü, paralı olduğunu övünerek gösterme isteğini; "kozalak" (bunu söylerken beş 
parmağını bir araya getirerek Z sesine basmak gerekti) taze, sağlıklı, incelikli ama şık olmayan bir şeyi 
anlatmak için kullanılıyordu; bir tür adının çoğul olarak kullanılması, bu şeye karşı istekli olunduğunu 
gösteriyordu, vb. vb. Bununla birlikte, sözcüklerin anlamı daha çok yüz anlatımına ve konuşulan konuya 
bağlıydı; öyle ki, birimiz bir şeyle ilgili yeni bir söyleyiş biçimi kullanır kullanmaz öteki ufak bir çıtlatmayla onu 
hemen asıl anlamıyla anlardı. Kızlarda bu duyarlılık yoktu. Bu durum ruhsal anlaşmamıza en önemli engeli 
oluşturduğu gibi, onlara karşı küçümseme duygusunu beslememizin başlıca nedeniydi. 
Belki aralarında kendilerine özgü bir anlayış biçimi vardı, ama bu anlayış bizimkiyle o denli farklıydı ki, bizim 
için anlamsız olan şeyleri onlar bir duygu belirtisi olarak kabul ediyor; alay ederek söylediğimizi de ciddiye 
alıyorlardı. Ama o zamanlar onların böyle düşüncelerinde hiç de suçlu olmadıklarını ve bu yeteneğin 
eksikliğinin, onların akıllı, iyi kızlar olmalarına engel oluşturmayacağını düşünemiyor, onları aşağı 
görüyordum. Aynı zamanda, ben her şeyi olduğu gibi açık söyleme düşüncesine kapılıp bunu uygulamayı 
çok ileri vardırdığım zaman, kendi kendime, ruhsal eğilimlerini karıştırıp incelemeye hiç gerek görmeyen 
dingin ve içten ahlaklı Luboçka'yı bir şeyler gizlemek ve yapmacık tavırlar takınmakla suçluyordum. Her 
gece babamdan ayrılırken, Luboçka'nın onu kutsayarak bir haç çıkartması, annemizin mezarına gidip ayin 
yaptığımız zamanlar Katenka ile birlikte ağlamaları, Katenka'nın piyano çalarken gözlerini yukarıya kaldırıp 
bakması, bunların hepsi bana yapmacık gibi geliyor ve kendi kendime, "Böyle büyükler gibi övünmeyi ne 
zaman öğrendiler; bunu yapmaya utanmıyorlar mı?" diye söyleniyordum. 
 
XXX 
 
İLGİLENDİĞİM ŞEYLER 
 
Böyle düşünmekle birlikte, bu yaz içimde müziğe uyanan ilgiden dolayı, geçen yıllara oranla, kızlarla 
eskisinden daha senli benli oldum. 
İlkyazda köyümüze kendisini tanıştırmak için genç bir komşumuz gelmişti. Konuk odasına girer girmez 
piyanoya bakmaya başlamıştı, Mimi ve Katenka ile konuşurken, belli etmeden iskemlesini piyanoya doğru 
itiyordu. Havadan, köy yaşamının hoş yönlerinden söz ederken, konuşmayı ustalıkla piyano akordu ve 
müziğe çevirdi; sonra, piyano da çaldığını ekleyerek, bize çabucak üç vals çalıverdi. O çalarken Luboçka, 
Mimi ve Katenka piyano başında durmuş ona bakıyorlardı. Bundan sonra bu genç evimize bir daha gelmedi; 
ama onun çalış yöntemi, piyano başında oturuşu, dağılan saçlarını başını arkaya sallayarak düzeltmesi, hele 
sol elinin başparmağıyla serçeparmağını hızla gererek oktav alması, sonra yavaş yavaş parmaklarını 
toplayarak yeniden hızla açması, hoşuma gitmişti. Bu ince davranışları, gelişigüzel oturuşu, saçlarını 
düzeltmesi, hanımlarımızın onun müzik yeteneğine gösterdikleri ilgi, bende piyano çalma hevesi uyandırdı. 
Bu hevesle müziğe karşı yeteneğim ve merakım olduğunu düşünerek, müzik öğrenmeye başladım. Bu 
alanda iyi bir öğretmenden ders almadan, bir sanattan en geniş ölçüde yararlanmak için onu nasıl öğrenmek 
gerektiğini bilmeyen ve gerçek yeteneği olmayan binlerce erkek ve kız öğrenci gibi yaptım. Benim için müzik, 
daha doğrusu piyano çalmak, kızları duygularımla ilgilendirip kendime çekmek için bir araçtı. Katenka'nın 
yardımıyla notaları öğrenip kalın parmaklarımı biraz alıştırabildim. Bunun için iki ay süren büyük bir çaba 
gösterdim; yemek yerken dizlerimde, yatağımda yastık üzerinde, beni bir türlü dinlemeyen dördüncü 
parmağımı alıştırmaya çalışıyordum.  Çok geçmeden ufak parçalar çalmaya başladım. Kuşkusuz duyarak, 
avec âme (2) çalıyordum, bunu Katenka da kabul ediyordu, ama tempoyu bir türlü tutturamıyordum. 
Seçtiğimiz parçalar vals, galop, romans ve türlü düzenlemeler gibi bilinen yapıtlardı; bunlar öyle iyi 
bestecilerin elinden çıkmıştı ki, müzikte birazcık anlayışı ve zevki olan kimseler, nota satan mağazalara 
girince güzel yapıtlar arasından bunları seçerek, "Bugüne dek nota kâğıtlarında, bunlardan daha zevksiz, 



anlamsız ve kötü bir şey yazılmamıştır, bunları asla çalmamalısınız," derler. Sanırım bundan dolayı, her Rus 
kızının piyanosunun üzerinde bunları kesinlikle bulabilirsiniz. Bunlar arasında, doğrusunu söylemek 
gerekirse yurdumuzda kızlarımızın çalma yöntemiyle tümüyle berbat edilmiş zavallı "Sonate pathétique" (3) 
ve annemin anısını canlandırmak için Luboçka'nın çaldığı Beethoven'ın si bemol sonatı, Moskova'daki 
öğretmeninin salık verdiği birkaç başka iyi parça olmakla birlikte, o öğretmenin kendi bestesi olan anlamsız 
marşlar ve galoplar vardı ki, Luboçka onları da çalardı. 
Biz Katenka ile ciddi şeylerden hoşlanmaz, onların hepsine "Le fou"yu ve Katenka'nın parmak devinimleri 
zor seçilir bir biçimde çaldığı "Bülbül"ü yeğlerdik. Bu parçayı ben de oldukça iyi çalmaya başladım. Sözünü 
ettiğim gencin piyano çalma yöntemini tümüyle kapmış bulunuyor ve çevrede bunu gösterecek yabancıların 
bulunmamasına da üzülüyordum. Ama çok geçmeden Liszt ve Kalkbrener bana zor gelmeye başladı; aynı 
zamanda Katenka'ya yetişmenin de benim için olanaksız olduğunu anladım. Bunun etkisiyle ve klasik 
müziğin daha kolay bir şey olduğu kanısına kapılarak, biraz da özgün olmak isteğiyle, birdenbire Alman 
klasik müziğini sevdiğime inanmaya başladım. Luboçka "Sonate pathétique"i çalarken, bu yapıt bana son 
derece bıkkınlık verdiği halde, büyük bir zevk duyuyor gibi görünüyordum. Kendim de Beethoven'dan 
parçalar çalmaya, bu adı da özgün söylenişiyle söylemeye başladım. Bu birbirine karışmış birçok duygu ve 
yapmacıklık arasında, kendimde yetenek gibi bir şey olduğunu şimdi anlıyorum. Çünkü, kimi zaman müziği 
dinlerken, onun etkisiyle ağlayacak duruma geliyordum ve hoşuma giden parçaları, piyanoda kendi kendime 
notasız çıkarıyordum. O zamanlar, biri bana müziğin, yalnızca genç kızları hızlı ve duygulu çalışlarla 
kandırmaya yarar bir araç değil de, insanlar için bir amaç, zevk verebilecek başlı başına bir dünya olduğunu 
öğretmiş olsaydı, sanırım gerçekten iyi bir müzikçi olabilirdim. 
Bu yaz boyunca bir başka uğraşım da, Volodya'nın yanında getirdiği Fransız romanlarını okumaktı. O 
zamanlar "Monte Cristo" (4) ve "Les Mystéres de Paris" (5) gibi romanlar yeni çıkmaya başlamıştı. Ben de 
Sue, Dumas ve Paul de Kock'un romanlarını okumaktan baş kaldıramıyordum. En akla gelmeyen bütün 
olaylar, kişiler yüzde yüz gerçek ve canlı görünüyorlardı. Yalanlarından kuşkulanmak şöyle dursun, yazarın 
kendisi bile benim için yoktu. Kitabın sayfalarında, olaylar olduğu gibi, kahramanlar da canlı olarak gözümün 
önünde sıralanıyorlardı. Kitaptaki kahramanlara benzer tiplere hiçbir yerde raslamadımsa da, onlarla ilerde 
kesinlikle karşılaşacağıma inancım vardı. 
Okuduğum romanlarda anlatılan tutkulu kişileri kendimde buluyor; bütün kahramanları, canileri kendime 
benzetiyordum. Kuruntulu olduğum için, okuduğum bu tür kitaplardaki türlü türlü hastalığın belirtilerini yine 
kendimde duyumsuyordum. Bu romanlarda geçen kurnazca düşünceler, ateşli duygular, güzel olaylar ve iyi 
yürekliyse tümüyle iyi; kötü yürekliyse tümüyle kötü olan bir insanı gösteren eksiksiz kişilikler hoşuma 
gidiyordu. Ben, işte ilk gençliğimde, bütün insanları böyle sanıyordum; ondan başka bu romanlarda 
beğendiğim birçok şey daha vardı. Bunların hepsinin Fransızca yazılmış olması hoşuma gidiyordu ve 
kahramanların söyledikleri yüksek düşünceleri aklımda tutarak, gerektiğinde kullanabiliyordum. Bu kitapların 
yardımıyla, bir gün karşılaşırsam Kolpikov'a ve raslarsam düşlemimde yaşattığım genç kıza aşktan söz 
ederken söyleyecek birçok Fransızca tümce hazırlamıştım; onlara öyle şeyler söyleyecektim ki, beni 
dinlerken çileden çıkacaklardı. Okuduğum kitapların etkisiyle erişmek istediğim yepyeni ahlaksal erdemler 
bile uydurmuştum. Önce bütün davranışlarımda, işlerimde noble olmak istiyordum ("soylu" değil de "noble" 
diyorum; çünkü bu Fransızca sözcük, Almanların "ehrlich" dediklerinden bambaşka bir anlamdadır); sonra 
tutkulu, en sonra da elimden geldiğince comme il faut (6) olmak istiyordum; buna eskiden beri yeteneğim 
vardı. Bu  artamlardan  biri olsun kendisinde bulunan kahramanlara görünüş ve davranışlarımla benzemek 
istiyordum. Bu yaz boyunca okuduğum yüze yakın romandan birinde, çok tutkulu, gür kaşlı bir kahramana 
benzemek hevesine kapılarak (ruhsal olarak kendimi onun bir eşi gibi görüyordum) kaşlarımı aynada uzun 
uzadıya inceledikten sonra, daha gür olmaları için onları biraz kırpmak aklıma esti. Bunu yapmaya 
başlayınca, bir yerini öyle çok kırptım ki, çevresini düzeltmek gerekti; aynaya baktığımda kaşlarımın tümüyle 
kesildiğini dehşet içinde gördüm, çok çirkinleşmiştim. Ama, kendimi, kaşlarım yakında bu tutkulu 
kahramanınki gibi gürleşecek diye avutuyor; yalnızca beni kaşsız görecek olan bizimkilere ne diyeceğimi 
düşünüyordum. Bunun için Volodya'nın odasından aldığım barutu kaşlarıma sürüp tutuşturdum. Barut 
parlamadığı halde az çok yanmışa benziyordum. Kimse bu yaptığım kurnazlığın ayrımına varmamıştı. 
Tutkulu kahramanı tümüyle unuttuğum bir sırada da, kaşlarım gerçekten çok gürleşmişti. 
 
XXXI 
 
COMME IL FAUT 
 
Bu Fransızca başlığın anlamına uygun açıklamalara bu öykü boyunca birkaç kez değinmiştim. Şimdi de, 
toplumun etkisi ve aldığım eğitim sonucu olarak bana aşılanmış bulunan düşüncelerin bu en yanlışı ve en 
tehlikelisine başlı başına bir bölüm ayırmak gereğini duyuyorum. 
İnsanları, zengin-yoksul, iyi-kötü, asker-sivil, akıllı-akılsız gibi birçok türe ayırabiliriz. Ama her insanın 
hoşlandığı ve elinde olmayarak her yeni tanıdığı kimseye yakıştırdığı kendine özgü 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 olmayanlarla halk giriyordu. Comme il faut olan 
kimseleri sayar, onları kendime arkadaş olmaya uygun görürdüm; ikinci kesimden olanları küçümser, daha 
doğrusu onlara nefretle bakardım; onların insan olarak var oluşunu insanlığın bir aşağılanması  sayardım. 
Halksa benim için yoktu; onu tümüyle aşağı görürdüm. Benim görüşüme göre comme il faut olmanın ilk 
koşulu, Fransızcayı çok iyi bilmek, özellikle pürüzsüz konuşmaktı. Fransızca konuşması bozuk olanlar, 
bende hemen bir nefret duygusu uyandırır ve alaylı bir gülüşle, kendi kendime, "Bilmediğin halde, niçin bizim 
gibi konuşmaya yelteniyorsun?" diye mırıldanırdım. İkinci koşul, titizlikle düzeltilmiş, uzun temiz tırnaklara 
sahip olmak; üçüncüsü kibarca selamlamayı, iyi dans etmeyi ve konuşma kurallarını bilmek; dördüncüsü ve 
en önemlisi, hiçbir şeye karşı çok ilgi göstermemekle birlikte, her zaman alayla karışık sıkıntılı bir tavır 
takınmaktı. Bunlardan başka daha birçok belirti vardı ki, bir insanın hangi kesimden olduğunu, hiç 
konuşmadan, hemen anlayabiliyordum. Bunlardan; araba, ev döşemesi, eldiven ve el yazılarından başka en 
göze çarpan ayaklardır. Pantolon ve çizme biçiminden, giyinme göreneğinden, insanların düzeylerini 
belirliyordum. Burnu köşeli, ökçesiz bir çizme, subyesiz pantolon giyen kimselerin halktan; ökçeli, dar, 
yuvarlak burunlu çizme ve paçası dar olup ayağı saran subyeli ya da gene subyeli olup ayakkabının üstünde 
çadır gibi duran bol paçalı pantolon giyen kimsenin, mauvais genre'dan (7) olduğu anlaşılıyordu vb. 
Comme il faut olmaya hiç yeteneğim olmadığı halde, bu anlayışın bende böyle kökleşmesi tuhaf görünür. 
Belki de bunun bende bu denli kökleşmesi, comme il faut olmak için pek çok zorluk çektiğimdendir. Böyle bir 
gösterişim olabilmesi için, yaşamımın en değerli, en güzel çağı olan on altı yaşımdayken, boşuna geçirdiğim 
günleri anımsayarak çok üzülüyorum. Öykündüğüm herkese, Volodya, Dubkov ve tanıdıklarımın çoğuna, bu 
nitelikleri elde etmek çok daha kolay gibi geliyordu. Kıskançlıkla onlara bakıyor, Fransızcamı güzelleştirmek, 
yolu yordamıyla karşımdakine bakmaksızın selam vermek, konuşmak, dans etmek, her şeye karşı ilgisiz 
kalıp can sıkıcı bir tavır takınmak ve çevresindeki derileri makasla kestiğim tırnaklarımı düzeltmek için 
gizliden gizliye çalışıyor ve bu çalışmalarıma karşın amacıma erişmek için daha çok çabalamam gerektiğini 
anlıyordum. Odamı, yazı masamı, arabamı comme il faut'ya uygun bir duruma sokmaya (bu gibi işlere karşı 
nefret duyduğum halde) uğraşıyor ve bir türlü beceremiyordum. Başkalarındaysa, görünürde hiçbir güçlükle 
karşılaşmaksızın, bu işlerin başka türlüsü yokmuş gibi, kolaylıkla çözümlenip gittiğini görüyordum. Bir gün, 
anımsadığıma göre, tırnaklarımla uzun uzadıya uğraştıktan sonra, olağanüstü güzel tırnakları olan 
Dubkov'a, tırnaklarının ne zamandan beri böyle olduğunu ve bu biçime nasıl soktuğunu sordum. Dubkov, 
"Kendimi bildim bileli tırnaklarımı bu biçime sokmak için uğraştığımı hiç bilmiyorum ve kibar kimselerde 
başka türlü olacağını düşünemiyorum," dedi. Bu yanıt beni çok gücendirmişti. O zamanlar comme il faut 
olmak için katlanılan güçlükleri saklamanın, comme il faut'nun ilk koşullarından biri olduğunu henüz 
bilmiyordum. Benim için comme il faut olmak büyük bir artam, olağanüstü bir nitelik, erişmek istediğim bir 
yetkinlikten başka, dünyadaki gönenç, ün ve mutluluğun bağlı olduğu yaşamın zorunlu koşullarından biriydi. 
Comme il faut olmayan ne bir bilgin, ne tanınmış bir sanatçı, ne de insanlığa büyük yararlıklarda bulunmuş 
bir kimse, bende saygı uyandıramazdı. Comme il faut olan bir kimseyi, bunların hiçbiriyle 
karşılaştırılamayacak  bir derecede, çok üstün tutuyordum. 
Comme il faut olan kimse resim yapmak, beste yazmak, yapıtlar yaratmak, iyilik yapmak gibi birçok şeyi 
comme il faut olmayanlara bırakır ve bu yaptıkları iyi şeylerden dolayı onları beğenir bile; ilgisiz oldukları için 
bunda şaşılacak bir şey de yoktur. Ama kendisi comme il faut olduğu için bu kesimden olmayanları 
kendisiyle bir tutmayı aklından bile geçirmez. Bana öyle geliyor ki, comme il faut olmayan kimse kardeşim, 
annem ya da babam olsaydı, bunu bir yıkım sayar, onlara da artık aramızda hiçbir ilginin kalmadığını 
söylerdim. Bu anlayışın bana ettiği kötülük, her zaman comme il faut koşullarına uymak için gösterdiğim ve 
bütün ciddi eğilimlerimi ortadan kaldıran çabam, değerli günlerimin boşu boşuna geçmesi ve insanlığın 
büyük bir çoğunluğuna karşı beslediğim kin ve nefret, comme il faut çevresinin dışındaki  bütün güzel 
şeylere ilgisiz kalmam değildi; asıl kötülük comme il faut'nun toplumda başlı başına bir konum olduğuna ve 
onlardan olan bir insan için, bir memur, bir arabacı, bir asker ya da bir bilgin olmaya gerek kalmadığı; böyle 
bir konuma erişenlerin dünyadaki görevlerini yapmış; dahası, birçok kimseden daha yüksek bir aşamaya 
çıkmış olduklarına inanmamdan doğuyordu. 
Gençliğin belirli bir çağında yapılmış birçok yanlış, geçirilmiş birçok coşkulu hevesten sonra, her insan, 
insanlığın toplumsal yaşamına eylemli olarak katılma gereğini duyar; kendisine belirli bir iş seçer ve bütün 
yaşamını ona verir. Ama comme il faut olan insanlar arasında bu gibilere pek az raslanır. Eskiden bildiğim, 
şimdi de tanıdığım pek çok yaşlı, gururlu ve yargılarında sert olan kimse var ki, öbür dünyaya göçtüğünde 
"Sen kimsin? Neyle uğraştın?" sorusuna, "Je fus un homme très comme il faut"dan (8) başka verecek bir 
yanıt bulamazlar. 
İşte beni de böyle bir gelecek bekliyordu. 
 
XXXII 
 
GENÇLİK 



 
Karmakarışık düşüncelerime karşın, bu yaz tam anlamıyla genç, saf ve özgürdüm; bundan dolayı da mutlu 
sayılabilirdim. 
Çoğu kez erken kalkardım.  (Taraçada, açık havada yatıyor, sabahleyin güneşin yan düşen ışıklarıyla 
uyanıyordum.) Çabucak kalkıyor, koltuğumun altına havluyla bir Fransız romanı sıkıştırıyor ve yıkanmak için 
evden yarım verst uzakta olan çayın, kayın ağaçlı gölgeli kıyısına yollanıyordum. Orada, otlar içinde gölgeli 
bir yer seçerek uzanıyor, kitabımı okuyordum. Çayın gölge düşen yerlerinde sabah yeliyle canlanan eflatun 
renkli dalgacıklara, çayın öbür kıyısında sararmaya başlayan çavdar tarlasına, birbiri ardında saklanarak, 
ufuktaki sık ormana doğru uzaklaşan kayın ağaçlarının beyaz gövdelerinin diplerini gittikçe aydınlatan 
güneşin açık, kırmızımtrak renkli ışıklarına bakmak için gözlerimi ara sıra kitaptan ayırıyordum. Çevremdeki 
doğanın taze, genç, güçlü yaşamını kendimde duyumsayarak büyük bir zevk duyuyordum. Göğün kurşuni 
renkli bulutlarla örtüldüğü sabahlar banyodan sonra biraz üşür, ormanda, tarlalarda, yola ize bakmadan, 
çizmelerimin çiğlerle ıslanmasından zevk alarak dolaşırdım. O dakikalarda, son okuduğum romanın 
kahramanlarını düşlemimde canlandırır; kendimi ya bir komutan, ya bir bakan, güçlü bir güreşçi ya da tutkulu 
bir insan olarak görür ve düşlemimdeki kadının bir ağaç arkasından ya da ormanın başka bir köşesinden 
çıkacağını sanır; coşkuyla titreyerek durmadan çevreme bakınırdım. Bu gezintiler sırasında tarlada çalışan 
erkek ve kadın köylüleri görünce (bu düzeydeki insanların, benim gözümde hiçbir değerleri olmadığı halde 
elimde olmayarak şaşırır) ve onlara görünmemeye çalışırdım. Sabahın sıcağı arttığı halde, hanımlarımızın 
çaya inmedikleri günlerde, ben çoğu zaman bostana ya da bahçeye iner, orada olgunlaşmış olan meyveleri 
kopararak yerdim. Bu benim için zevklerin en büyüğüydü. Elma bahçesinde, ahududu ağaçlarının en gür ve 
sık büyüdüğü yere giderdim. Üstümde kızışmış duru gök; çevremde ahududu ağaçlarının yabanıl otların 
yeşillikleriyle karışmış olan dikenli dalları ve açık yeşil yaprakları; yanı başımda, tepesinde çiçekleriyle koyu 
yeşil ısırganlar yukarıya doğru uzanıyor; doğal olmayan mor  dikenli çiçekleri ve yayvan yapraklarıyla 
kelotları, ahududu ağaçlarını da, insan boyunu da geçerek, alabildiğine yükseliyordu. Kimi yerlerde de 
ısırgan otuyla karışarak, tepedeki kızgın güneşin altında parlayarak her gün biraz daha olgunlaşmakta olan 
yuvarlak ve henüz ham olan elmaların sallandığı yaşlı ağacın gölgeli, açık yeşil dallarına değiyordu. 
Ayağımın altında yapraksız, kuru gibi duran ahududu fidanı bükülerek güneşe doğru uzanıyor; sabah 
çiğleriyle ıslanarak, geçen yıldan kalmış yapraklar arasından fışkıran yeşil, sivri ve geniş yapraklı otlar hep 
gölgede, üstlerindeki elma ağacının yapraklarında güneşin bol ışıklarının parladığından haberleri yokmuş 
gibi, büyüyorlardı. 
Ağaçların sık olduğu bu yerde her zaman nem, kendine özgü bir gölge, örümcek, ağaçtan nemli toprağa 
düşerek çürüyen ahududu ve elmaların kokusu vardı; kimi zaman da ahududuyla birlikte insanın ağzına 
gelen ve kokusunu bastırmak için hemen arkasından başka bir ahududu yemenize karşın, orman 
tahtakurusunun kokusu duyulurdu. İlerlerken bu ıssız yerde yaşayan küçük serçeleri korkutur, onların hiç 
arasız cıvıltılarını, dallara çarpan küçük kanatlarının seslerini, bir yerde dönerek uçuşan balarılarının 
vızıltısını, yakındaki patikaların birinden geçen bahçıvanın ya da aptal Akim'in, ayak sesleriyle karışan 
sürekli mırıltısını işitirdiniz ve kendi kendinize, "Burada artık kimse beni bulamaz," diyerek yakınınızdaki 
ahududunun sarkan dallarından iri, olgun yemişlerini koparır, büyük bir zevkle birbiri arkasından ağzınıza 
atardınız. Ben de ayaklarım dizlerimin üstüne dek ıslanmış, başımda karmakarışık bir şeyler (binlerce kez 
içimden ve-ve-ve yir-mi se-kiz-den) diyor, sırılsıklam olmuş pantolonumun içinde bacaklarım ve ellerim 
ısırgandan yanıyor; ağaçlar arasından dik düşmeye başlayan güneşin kızgın ışıkları başımı yakmaya 
başlıyor; iştahım çoktan kapanmış; yine de orada oturup ara sıra da çevreye bakınarak dinliyor ve bir şeyler 
düşünerek ne yaptığımı bilmeksizin ahududuların en iyilerini koparıp ağzıma atıyordum. 
Çoğu çaydan sonra, saat on bire doğru, hanımlar ev işleriyle ilgilendiği sırada konuk odasına girerdim. 
Güneşe karşı keten perdesi inik ve bu perdenin aralıklarından kızgın güneşin rasgele göz kamaştırıcı 
yuvarlaklar çizerek girdiği birinci pencerenin önünde, gerili beyaz keten üzerinde sineklerin sessizce 
gezindiği gergef duruyordu. Gergefin başında, yüzüne, kollarına düşen kızgın ışık parçalarından kaçınmak 
için durmadan deprenerek, öfkeyle başını sallayan Mimi oturuyordu. Güneşin öteki pencereden süzülen 
ışıklarıyla döşeme tahtalarının üzerine parlak kareler halinde pencerenin yansıması düşüyordu. Konuk 
odasının boyanmamış döşeme tahtalarındaki bu karelerin birinde, eski alışkanlıkla Milka yatıyor, kulaklarını 
dikerek parlak karenin içinde dolaşan sinekleri süzüyordu. Katenka ya bir şey örüyor ya divanda oturarak 
güneşin ışıkları altında saydam gibi görünen beyaz eliyle sinekleri kovarak kitap okuyordu; arada bir, altını 
andıran gür saçlarının içine girip vızıldayan sineği kovmak için yüzünü buruştura buruştura başını sallıyordu. 
Luboçka da, ya ellerini arkasına bağlamış, odada bir aşağı bir yukarı gezinerek bahçeye çıkmamızı bekliyor 
ya da piyanoda son notasına dek ezbere bildiğim bir parçayı çalıyordu. Ben de bir köşeye çekilmiş, 
Luboçka'nın çalışını ya da Katenka'nın okumasını dinliyor ve piyano başına geçmek için fırsat kolluyordum. 
Kimi zaman, yemekten sonra bir incelik göstermiş olmak için, kızlarla at gezintisine çıkardım (yaya olarak 
gezmeyi, yaşıma ve toplumsal durumuma yakıştıramazdım); onlara, dereler ve olağanüstü güzel yerler 
gösterdiğim bu geziler çok hoş geçerdi. Bu sırada yiğitliğimi gösterebileceğim kimi olaylarla da 
karşılaşıyorduk; hanımlar biniciliğimi, gözüpekliğimi övüyorlar ve bana kendilerinin bir koruyucusu gözüyle 



bakıyorlardı. Konuk gelmediği akşamlar, bol gölgeli galeride içtiğimiz çaydan ve çiftlik işlerini incelemek için 
babamla yaptığımız gezintiden sonra, eski yerim olan "Voltaire koltuğu"na yerleşerek Katenka ve 
Luboçka'nın piyanoda çaldıkları parçaları dinliyor; hem okuyor, hem de eskisi gibi düşlemler kuruyordum. 
Kimi zaman konuk odasında yalnız oturup Luboçka'nın çaldığı eski müziğin etkisiyle; elimde olmadan kitabı 
bırakıyor, balkonun açık duran kapısına akşam gölgeleri çöktüğü sırada, yüksek kayın ağaçlarının sarkan 
kıvırcık dallarına; ancak dikkat edilince üstü tozlu gibi görünen sarımtırak pusun görünüp birdenbire yeniden 
yittiği lekesiz göğe bakıyordum. Salondan duyulan müziği, bahçe kapısının gıcırtısını, kadınların ve köye 
dönmekte olan sürünün gürültüsünü dinlerken, birdenbire düşlemimde Natalya Savişna, Maman ve Karl 
İvanoviç canlanır; bir an için üstüme bir üzünç çökerdi. Ama, o zaman içim yaşama duygusu ve umutlarla 
öyle dolup taşıyordu ki, bu anılar bana ancak kanat ucuyla dokunurcasına bir iz bırakarak uçup giderdi. 
Akşam yemeğinden ve kimi zaman da gece herhangi bir kimseyle yaptığımız gezintiden sonra (karanlık 
bahçede yalnız dolaşmaya korkuyordum) yerde yatmak için galeriye gidiyordum. Binlerce sivrisineğin beni 
ısırmasına karşın, orada yatmaktan çok hoşlanırdım. Mehtaplı gecelerde yatağıma oturup bahçedeki 
ışıklarla gölgelere dalar, çevredeki  sessizliği ve ara sıra duyulan sesleri dinler, aklıma bin türlü şey gelir 
(daha çok şairce şeyler), bana en büyük mutluluk gibi gelen tutku dolu yaşamı düşler ve böyle bir yaşamı, 
bugüne dek ancak düşlemimde yaşattığım için üzülürdüm. Herkesin daldığı, konuk odasından açılıp 
kapanan pencerelerin ve kadın seslerinin gelmeye başladığı, yukarıki odalara ışıkların geçtiği sırada galeriye 
gider; orada gezinerek, uykuya dalmak üzere olan evin seslerini dikkatle dinlerdim. Düşlemimde yaşattığım 
mutluluğun bir bölümüne karşı zayıf da olsa bir umudum olmakla birlikte, nedense bu mutluluğu içimde bir 
türlü yaşatamıyordum. 
Öksürük, derin bir soluk, pencere tıkırdaması, entari hışırtısı, birinin yalınayak gezerek çıkardığı ses gibi 
sesleri duyar duymaz yatağımdan fırlıyor, bir hırsız gibi kulak kabartarak çevreye bakınıyor ve durup 
dururken heyecana kapılıyordum. Ama, işte evin üst pencerelerindeki ışıklar sönüyor, konuşma ve ayak 
seslerinin yerine horultular duyuluyor, gece bekçisi tahtasına vurarak gezinmeye başlıyor, pencereden 
görülen kızıl ışıkların sönmesiyle bahçe daha korkunç, aynı zamanda daha aydınlık görünüyor; son ışık 
geniş bir yol biçiminde, büfenin durduğu odadan çiğle ıslanan bahçeye, oradan da girişe geçiyor ve 
pencereden, sırtında geceliği, elinde mumuyla yatmaya giden Foka'nın iki kat olmuş vücudunu görüyordum. 
Gece evin karanlık gölgesindeki ıslak otlara bir hırsız sakınışıyla basarak girişin penceresine yaklaşıyor, 
soluğumu tutarak küçük uşağın horlamasını, Foka'nın kimsenin duymadığını sandığı oflamalarını ve uzun 
dualar okurken duyulan titrek sesini işitmek bana coşku dolu bir haz veriyordu. En sonunda, onun son mumu 
da sönüyor, pencere kapanıyor ve ben yapayalnız kalıyordum. O zaman bahçedeki çiçeklikte ya da 
ayağımın yanında beyazlı kadın görünür diye korkuyla çevreye bakınarak, hızlı adımlarla galeriye doğru 
koşardım. Yüzüm bahçeye dönük, yatağımda uzanır; yarasalardan, sivrisineklerden elden geldiğince 
korunmak için örtünerek bahçeye bakar; gecenin sesini dinler; mutluluk ve aşkı düşünerek yine dalardım. 
O zaman, her şey bana bambaşka bir anlamda görünürdü: Bir yandan kıvırcık dallarıyla ay ışığında parlayan 
ağaçlar, öte yandan çalılıklar ve yolu iç kapayıcı gölgelere boğan yaşlı kayın ağaçlarının görünümü; dingin, 
görkemli bir ses gibi durmadan yükselen havuzun parıltısı, galerinin önünde büyüyen ve başka şeyler gibi 
çevreye ince gölgeler düşüren çiçeklerdeki ay ışığıyla parlayan şebnem tanecikleri, havuzun ötesinden 
gelen bıldırcın ötüşü, büyük yoldan gelen insan sesleri, iki kayın ağacının birbirine sürtünmesiyle çıkan ve 
ancak duyulabilen gıcırtısı, yorganın altına giren sivrisineğin vızıltısı, bir elmanın dallara takılarak yerdeki 
kuru yaprakların üzerine düşmesiyle çıkardığı gürültülü hışırtı, yeşilimtırak sırtları ay ışığında gizemli biçimde 
parlayarak taraçanın basamaklarına dek gelen kurbağaların sıçramaları; bunların hepsi, hepsi, olağanüstü 
bir güzelliğin ve tamamlanmamış bir mutluluğun anlamını öğretirdi. İşte örülmüş uzun kara saçlarıyla, 
kabarık göğsüyle hep üzünçlü ve olağanüstü güzel, çıplak kolları ve kösnül kucaklamalarıyla, düşlemlediğim 
kadın gözümde canlandı. O beni seviyor, ben de onun sevgisinin bir anı için bütün yaşamımı veriyorum. Ay 
gökte yükselerek ışıklarını artırıyor, havuzun, düzenli bir ses gibi güçlenen görkemli pırıltısı gitgide daha iyi 
beliriyor; gölgeler gitgide kararıyor, ışıklar daha durulaşıyor... bunların hepsini dikkatle seyreder ve dinlerken, 
biri senin bana, ey kolları çıplak ve kucaklamaları tutkulu kadın, tam bir mutluluktan daha çok uzak 
olduğunu, sana karşı beslenen aşkın tam bir nimet olmadığını söylüyordu. Yüksekteki dolunaya baktıkça, 
gerçek güzelliğin ve nimetlerin, daha yüksek, daha temiz ve dünyadaki bütün iyiliklerin kaynağı olanan 
Tanrı'ya daha yakın olduğunu görüyordum. Doyurulmamış, coşkulu bir sevinçle gözlerim yaşarıyordu.  
Hep yalnızım; gizem dolu ağırbaşlı doğa, açık mavi göğün belirsiz bir noktasında nedense duraklayıp ondan 
hiç ayrılmayan ve ışığıyla sonsuz boşluğu dolduran ayın çekici ve parlak yuvarlağı; türlü ufak tefek tutkularla 
kirlenen, buna karşın sevginin sınırsız gücünü içinde taşıyan değersiz bir varlık olan ben... o anda, doğanın, 
ayın ve benim aynı şey olduğumuzu sanıyordum. 
 
XXXIII 
 
KOMŞULARIMIZ 
 



Geldiğimin daha ilk günü, babamın Yepifanov adındaki komşularımızın iyi insanlar olduklarını söylemesi 
beni şaşırtmıştı; hele onlara gidip gelmesi şaşkınlığımı büsbütün  artırmıştı. Yepifanovlarla aramızda çok 
eskiden beri süregelen bir toprak davamız vardı. Daha çocukken, babamın bu davaya kızarak Yepifanovlara 
atıp tutuğunu,  (anladığıma göre) onlardan korunmak için birçok insanı çağırıp görüştüğünü; Yakov'un da 
onların düşmanlarımız ve kara ruhlu insanlar olduklarını söylediğini; rahmetli annemin de evimizde, onun 
yanında bunlardan söz edilmemesini rica ettiğini birkaç kez duymuştum. Yepifanovların, fırsat düşünce 
babamızın, dahası, oğlunun bile kafasını kesmeye ya da hepimizi boğmaya hazır bir düşman ve tümüyle 
katı yürekli birer insan oldukları konusunda, ta çocukluğumdan beri duyduğum şeylerden çok açık ve 
sarsılmaz bir kanım vardı. Onun için, annemin öldüğü yıl, anneme bakan Avdotiya Vasilyevna Yepifanov'u, 
yani la belle Flamande'ı görünce, onun bu kötü aileden olduğuna güç inanabilmiştim; gene de bu aile için 
pek de iyi olmayan duygularım vardı. Bütün yaz boyunca onlarla sık sık görüştüğümüz halde, bu ailenin 
bütün üyelerine karşı tuhaf bir soğukluk duyardım. Aslında Yepifanovların kimler olduklarını şimdi size 
anlatayım. Bu aile, elli yaşlarında, daha pek taze görünen, neşeli, dul bir yaşlı anneden, çok güzel kızı 
Avdotya Vasilyevna'dan ve oldukça ciddi bir kişiliği olan, kekeme, bekâr, emekli bir teğmen olan oğlu Piyotr 
Vasilyeviç'ten oluşuyordu. 
Anna Dimitriyevna Yepifanov, daha kocası ölmeden önce ondan ayrı, aşağı yukarı yirmi yıl, kimi zaman 
akrabalarının bulunduğu Petersburg'da, daha çok çiftliğimizden üç verst uzakta olan Mıtişçi adındaki köyde 
yaşardı. Çevrede onun için öyle tüyler ürpertici şeyler anlatıyorlardı ki, Messalina (9) onun yanında erden bir 
kız gibi kalırdı. İşte bundan olacak, annem evimizde onun adının bile anılmasını istemiyordu. Çok ciddi 
olarak söylüyorum, dedikoducuların en insafsızı olan köy komşularının dedikodularının onda birine bile 
inanmak doğru değildir. Ama Anna Dimitriyevna'yı tanıdığım sırada, yemekte her zaman iskemlesinin 
arkasında duran ve Anna Dimitriyevna'nın konuklarını Fransızca olarak, onun güzel ağzıyla gözlerini seyre 
çağıran, saçları her zaman kıvrılmış ve briyantinlenmiş, sırtında Çerkez biçimi bir ceket olan Mityuşa adında 
bir yazmanı bulunuyordu; ama çevreye yayılan dedikoduları doğrular bir durum yoktu. Gerçekten, on yıldan 
beri Anna Dimitriyevna, kendisine olağanüstü saygı gösteren oğlu Petruşa'yı istifa ettirip yanına 
çağırdığından beri, yaşam biçimini tümüyle değiştirmişti. Pek büyük olmayan çiftliğinde ancak yüz kadar 
"can"ı (10) vardı; ama, bunların, kadının o güne dek sürdüğü gösterişli yaşamın giderlerini karşılamak için on 
yıl önce birkaç kez üst üste rehine konulup faizleri zamanında ödenmediği için açılan mahkemede artırmayla 
satılmaları kararı verilmişti. Bu tehlikeli duruma düşen Anna Dimitriyevna, çiftliğin haczi, haciz uygulama 
kurulunun buraya dek gelmesi gibi sinir bozucu işlerin, faizini zamanında ödememesinden değil de ciftliği bir 
kadının işletmesinden dolayı başına geldiğini düşünerek, kendisini bu durumdan kurtarmak için teğmen 
oğluna bir mektup yazıp gelmesini istemişti. Piyotr Vasilyeviç, askerlik hizmetinde öylesine başarı 
kazanmıştı ki, kısa bir zamanda rahata kavuşacaktı; ama başlıca görevinin yaşlılığında annesini avutmak 
olduğuna inanan (bunlardan, annesine yazdığı mektuplarda büyük bir içtenlikle söz etmişti) bu saygılı çocuk, 
her şeyi olduğu gibi bırakarak askerlikten ayrıldı ve köye koştu. 
Piyotr Vasilyeviç, çirkin yüzüne, hantallığına ve kekeme olmasına karşın ilkeleri olan, çok zeki ve becerikli bir 
adamdı. Ufak tefek borçlar alarak, sözler vererek ve ricalarda bulunarak çiftliği hacizden kurtardı. Çiftliğin 
yönetimini eline alır almaz, babasının sandık odasında saklı olan eski giysisini çıkarıp sırtına giydi, faytonları 
ve atları ortadan kaldırdı; Mıtişçi'ye gelen konuklara yüz vermedi; kuyular açtırdı; köylülerin topraklarından 
kırparak tarlalarını genişletti; elindeki gereçlerle koruluğu kestirerek elverişli bir fiyata sattı ve işlerini yoluna 
koydu. Piyotr Vasilyeviç, son borcunu ödeyinceye dek, babasından kalan giysisinden ve keten bezinden 
yaptırdığı yazlık ceketinden başka bir şey giymemeye, köy atlarını koştuğu sıradan arabasından başka bir 
araç kullanmamaya kesin kararlıydı. Bu yaşam biçimini bütün aile üyelerine, annesine karşı bir borç sayarak 
gösterdiği derin saygıyı incitmemek koşuluyla, olanaklar oranında  uygulamaya çalışıyordu. Konuk 
odasında, annesinin karşısında kekeleyerek kölelere yakışan bir tavır takınır,  annesinin isteklerini harfi 
harfine yapmaya çalışır, onun buyruklarını yerine getirmeyen hizmetlilere çıkışırdı. Çalışma odasındaysa, 
onun haberi olmadan bir ördeğin kesilmesine, annesinin buyruğuyla komşunun sağlığını öğrenmek için bir 
köylünün habersiz gönderilmesine ya da köy kızlarının bahçedeki otları yolacak yerde ahududu toplamak 
için ormana gönderilmesine pek kızardı. 
Hemen hemen dört yıl içinde bütün borçlar ödenmişti ve Moskova'ya giden Piyotr Vasilyeviç oradan yeni bir 
giysi ve yeni bir arabayla dönmüştü. İşlerinin çok iyi gitmesine karşın, yabancılar ve akrabaları arasında 
övündüğü o eski kararlılığını koruyor; sık sık kekeleyerek, "Beni gerçekten görmek isteyen kimse, karşısına 
böyle de çıksam hoşnut olmalı ve yediğim peynir ekmeği benimle birlikte o da yemelidir," diyordu. Her 
sözcük ve davranışından annesine karşı gösterdiği özveri, çiftliğinin kurtarılmasından doğan gurur, 
başkalarına karşı da buna benzer bir şey yapamadıkları için duyduğu nefret seziliyordu. 
Anne ve kızın davranışları birbirine benzemediği gibi, birçok benzemeyen yanları daha vardı. Anneleri, 
toplumun en hoş, hep aynı içtenliği ve neşeyi sürdüren kadınlarındandı. Hoş, şen, sevinçli, her şeyden, en 
iyi yürekli yaşlı kimselerde bile görülen gençlik eğlenmesinden bile zevk duyardı. Kızı Avdotya 
Vasilyevna'nın tersine çok ciddi, daha çok evlenmemiş güzel kadınlarda görülen nedensiz gururlu ve ilgisiz, 
dalgın bir görünüşü vardı. Neşeli görünmek istediği zamanlar, konuştuğu kimseyle, ya kendisiyle ya da 



bütün dünyayla alay ediyormuş gibi  (ki bunu yapmak niyetinde değildi) tuhaf bir tavır alırdı. Ağzından 
dökülen, "Evet çok güzelim, doğallıkla herkes bana âşıktır," gibi sözleri dinlerken, çoğu kez şaşırır, kendi 
kendime "Acaba bu sözleriyle ne demek istiyor?" diye sorardım. Anna Dimitriyevna yerinde duramazdı; 
küçük evleri döşemeyi, bahçe ve çiçeklerle uğraşmayı, kanaryayı ve bütün güzel şeyleri severdi. Eviyle 
bahçesi büyük ve zengin olmamakla birlikte, her şey öyle temiz, düzenli, yerli yerindeydi ki, insanda güzel bir 
valsin, bir polkanın bıraktığı hafif neşenin etkisini uyandırıyordu. Konukların duygularını okşamak amacıyla 
kullandığı "cicim" sözcüğü, Anna Dimitriyevna'nın küçük bahçesine ve odalarına çok yakışıyordu. Ufak tefek, 
zayıf, henüz solmamış yüzü, mini mini güzel elleriyle her zaman neşeli, her zaman kendisine yakışır bir 
biçimde giyinmesini bilen Anna Dimitriyevna'nın kendisi de "cici"ydi. Yalnızca küçük ellerindeki koyu, mor 
damarların açıkça görünmesi bu uyumu bozuyordu. Avdotya Vasilyevna, tersine, hemen hemen hiçbiriyle 
uğraşamazdı. Ev işleri ve çiçeklerle uğraşmasını sevmediği gibi, kendi üstü başıyla da pek ilgilenmezdi. 
Ancak konuklar geldiğinde, her zaman giyinmek için odasına koşardı. Ama giyinmiş olarak döndüğü zaman 
da (bütün güzellerde görülen soğuk, tekdüze bakışları ve gülümsemeleri hesaba katmayacak olursak) 
olağanüstü güzel görünürdü. Onun güzel, klasik yüzü, düzgün vücudu, her an sanki, "Buyurun, güzelliğimi 
seyredin," der gibiydi. 
Annesinin canlı bir kişiliği, kızının dalgın ve kayıtsız bir görünüşü olmakla birlikte, gerçekte birincisinin ne 
eskiden, ne de şimdi hoş ve eğlendirici şeylerden başka bir şey sevmediği; kızının da bir kez sevip bütün 
yaşamını sevdiği insanın uğruna feda eden tiplerden olduğu anlaşılabiliyordu. 
 
XXXIV 
 
BABAMIN EVLENMESİ 
 
Babam ikinci kez evlenerek Avdotya Vasilyevna Yepifanov'u aldığında 48 yaşındaydı. 
Babam, ilkyazda kızlarla birlikte köye döndüğü zaman, belki de büyük bir kazançtan sonra bir daha 
oynamama kararını veren kumarbazlarda görülen çok coşkulu, mutlu ve uysal ruh durumundaydı. Oyun 
masasında kullanmak istemediğinde, şansın yaşamındaki başka alanlarda harcanabilecek daha büyük bir 
kısmının kendisinde kaldığını duyumsuyordu. Aynı zamanda, birdenbire çok paraya kavuşmuştu; mevsim 
ilkyazdı, yalnızdı, canı sıkılıyordu. Bir gün Yakov'la işleri görüşürken, Yepifanovlarla aralarındaki bitmek 
tükenmek bilmeyen davayı, çoktan beri görmediği dilber Avdotya Vasilyevna'yı anımsayarak, "Biliyor musun 
Yakov Harlanpıç, bu davayla uğraşmaktansa, bu olmaz olasıca toprağı onlara bırakmayı düşünüyorum, ne 
dersin?" dediğini tahmin ediyor; bu soru karşısında Yakov'un arkasına bağladığı parmaklarının nasıl sinirli 
sinirli oynadığını ve "Piyotr Aleksandroviç, yine de bu davada biz haklıyız," dediğini düşlemimde 
canlandırıyordum. 
Ama babam arabanın koşulmasını buyurarak, o zaman moda olan zeytin renkli giysisini giydi, seyrekleşmiş 
saçlarını taradı, mendiline lavantalar serpti ve efendice bir davranışta bulunduğu kanısından çok, güzel bir 
kadın görme umudundan doğan büyük bir neşeyle komşularına yollandı. 
Haber aldığıma göre, babam ilk ziyaretinde, tarlaya gitmiş olan Piyotr Vasilyeviç'i bulamamış, hanımlarla bir 
saate yakın oturmuş. Kim bilir, o nasıl coşkun bir neşeyle gözlerini kırpıyor, yumuşak çizmeli ayaklarını yere 
vurarak "ş"li söyleyişiyle iltifatlar yağdırıyor, onları büyülüyordu. Neşeli yaşlı kadının birdenbire onu nasıl 
beğeniverdiğini, gururlu dilber kızının nasıl neşelendiğini görür gibi oluyorum. 
Hizmetçi kız soluk soluğa koşarak, Piyotr Vasilyeviç'e yaşlı İrteniyev'in onlara geldiğini haber verdiğinde, o 
kim bilir, nasıl bir öfkeyle, "Ne yapalım yani, geldiyse geldi!" demiştir sanırım. Bunun için evine olabildiğince 
yavaş gitmiş, belki de yazı odasına uğrayıp en kirli giysisini giymiş ve hanımefendi sofraya ek olarak bir 
şeyler konulmasını söylerse asla yapılmaması için aşçısını uyarmıştır. 
Sonraları Yepifanov'u babamla sık sık  bir arada gördüğüm için, bu ilk buluşmalarını çok canlı olarak 
gözümün önüne getiriyorum. Babamın, aralarındaki davayı güzellikle çözümlemeyi önermesine karşın, 
Piyotr Vasilyeviç annesi için bütün geleceğinden vazgeçtiği halde, babam buna benzer bir şey yapmadığı 
için kızıyor, surat asıyordu. Babam bu somurtkanlığın ayrımına hiç varmamış gibi şakacı bir neşeyle, onunla 
şakadan hoşlanan bir insanla söyleşiyormuş gibi konuşuyordu. Piyotr Vasilyeviç buna hem kızıyor, hem de 
elinde olmayarak ara sıra onun etkisine kapılıyordu. Her şeyi şakaya alan babam, nedense Piyotr 
Vasilyeviç'e "yarbay" diye sesleniyor ve Yepifanov'un da gücenerek ve yanımda her zamankinden daha çok 
kekeleyip kızararak, kendisinin "Ya-ya-yarbay değil, te-te-eğ-men" olduğunu söylemesine karşın, babam beş 
dakika sonra onu yine yarbay diye çağırıyordu. 
Biz köye gelmeden önce, onların her gün Yepifanov'la görüştüklerini, çok eğlenceli vakit geçirdiklerini, her 
şeyi yorulmadan, özgün bir biçimde, aynı zamanda kolayca ve incelikle yapmasını bilen babamın, 
Yepifanovların da katıldığı kuş ve balık avları, şenlik fişekleri atılan eğlenceler düzenlediğini; şu somurtkan 
ve kekeleyerek her şeye burnunu sokan çekilmez Piyotr Vasilyeviç olmasaydı bu eğlentilerin daha neşeli 
geçeceğini Luboçka bana anlatmıştı. 
Biz geleli Yepifanovlar evimize ancak iki kez ayak bastılar; biz de hep birlikte onlara bir kez gitmiştik. 



Babamın doğum günü olan St. Piyotr gününde, birçok konukla birlikte Yepifanovlar da vardı; ama o günden 
sonra nedense onlarla olan ilişkilerimizi tümüyle kestik; yalnızca babam eskisi gibi onlara gidip geliyordu. 
Annesinin "Duniçka" diye çağırdığı o kadınla babamı bir arada gördüğüm o kısa dakikalar içinde gözüme 
çarpan şunlar olmuştu: Babamda ilk geldiğim gün beni şaşırtan o mutlu durum sürüyordu; öyle şen, 
gençleşmiş, canlı ve mutlu görünüyordu ki, bu taşan mutluluk, ister istemez çevresindekileri de sarıyor, bu 
neşe onlara da geçiyordu. Avdotya Vasilyevna odadayken babam onun yanından ayrılmıyor, durmadan öyle 
iltifatlar yapıyordu ki onun yerine ben utanıyordum; ya da susarak, tutkulu bir bakışla onu süzüyor, 
hoşnutlukla omzunu silkerek hafifçe öksürüyordu. Kimi zaman, onunla gülümseyip fısıldayarak konuştukları 
bile olurdu; ama bunların hepsini, en ciddi durumlarda bile takındığı o şakacı tavrıyla yapıyordu. 
Avdotya Vasilyevna'nın iri mavi gözlerinde, çok sıkılgan göründüğü zamanlar bir yana (bu utangaçlığı 
yakından bildiğim için, ona acıyarak ve yüreğim sızlayarak bakardım), her zaman babamdan kendisine 
geçmiş gibi görünen sonsuz bir mutluluk ışığı parlardı. Anlattığım sıkılgan anlarında, o sanırım her bakıştan, 
her davranıştan çekiniyor, herkesin ona baktığını, yalnızca onu düşündüğünü, ondaki her şeyi göreneğe 
aykırı gördüklerini sanıyordu. Korkuyla çevresindekilere bakıyor, yüzü hep renkten renge giriyor, şaşkın ve 
yüksek bir sesle, aldırışsız konuşmaya başlıyordu. Söylediklerinin çoğu, öyle anlamsızdı ki kendisi bile bunu 
anlıyor; herkes gibi babamın da söylediklerini duyduğunu anlayınca daha çok kızarıyordu. Oysa babam bu 
saçmaların ayrımında bile değildi; ona eskisi gibi hafif öksürerek, aynı tutku ve neşe dolu hayran gözlerle 
bakıyordu. Anna Vasilyevna'nın çoğu zaman hiç nedensiz takındığı o sıkılgan tavırların, kimi zaman da 
babamın güzel ve genç kadınlardan söz etmesinden hemen sonra görüldüğünü fark ettim. Hiç de doğal 
olmayan dalgınlığından, demin anlattığım o tuhaf ve neşeli durumuna sık sık geçişi; babamın sevdiği 
sözcükleri kullanması; onun konuşma biçimine öykünmesi; babamla başladığı konuşmayı başkalarıyla da 
sürdürmesi; bunların hepsinden, ben biraz daha büyük olsaydım ve bu olayın kahramanı da babam 
olmasaydı, Avdotya Vasilyevna'nın babamla arasındaki ilişkileri açıkça anlayabilirdim. Ama ben o zamanlar, 
benim yanımda, babamın Piyotr Vasilyeviç'ten gelen bir mektuba çok kızdığını ve ağustosun sonuna dek 
Yepifanovlardan ayağını kestiğini bildiğim halde, bu işin ayrımında değildim. 
Ağustosun sonlarında, babam yeniden onlara gidip gelmeye başladı ve bizim (Volodya ile benim) 
Moskova'ya yola çıkmamızdan bir gün önce Avdotya Vasilyevna Yepifanov'la evleneceğini bize söyledi.  
 
XXXV 
 
BU HABERİ NASIL KARŞILADIK? 
 
Bu resmi haberin öngününde, evimizde bu konuyu herkes duymuştu; türlü türlü düşünceler yürütüyordu. 
Mimi bütün gün odasına kapanarak ağladı. Katenka da onun yanından ayrılmadı ve odadan ancak yemek 
zamanı çıktı; yüzünde tıpkı annesininki gibi onurunun kırılmasından doğan bir anlatım vardı.  Luboçka'ysa, 
tersine, çok neşeliydi; yemekte de güzel bir giz bildiğini, ama bunu kimseye anlatamayacağını söyledi. 
Onun neşesine hiç de katılmayan Volodya: 
- Bildiğin gizin hiç de güzel olacak bir yanı yok. Ciddi olarak düşünmesini bilseydin, bunun, tersine çok kötü 
olduğunu anlardın. 
Luboçka şaşalayarak gözlerini ona dikti ve sustu. 
Yemekten sonra, Volodya beni kolumdan tutmak istediyse de, sanırım, bu davranışını bir okşayışa 
benzeterek, yalnızca dirseğime dokundu ve başıyla salonu gösterdi. Yalnız olduğumuza emin olduktan 
sonra: 
- Luboçka'nın söz ettiği gizin ne olduğunu biliyor musun? diye sordu. 
Volodya ile kırk yılda bir önemli şeyleri baş başa konuştuğumuz olurdu. Öyle  ki, böyle bir konuşma 
sırasında karşılıklı bir utangaçlık duyuyor (Volodya'nın dediği gibi) gözlerimizde bir şeyler uçuşmaya 
başlıyordu; ama şimdi yüzümde beliren şaşkınlığa karşılık, o, dikkat ve ciddilikle gözlerini bana dikerek, 
"Bunda şaşılacak bir şey yok; kardeş değil miyiz; ailemizi ilgilendiren böyle önemli bir olay karşısında 
birbirimize danışmalıyız," der gibi yüzüme bakmayı sürdürdü. Ne demek istediğini anlamadım. 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 sürdürdü konuşmasını. 
- Niçin? 
Volodya kızararak: 
- Niçin olacak? Böyle kekeme yarbay bir dayının ve ondan gelecek akrabalığın aramıza katılması hiç de hoş 
değil. Kızcağız şimdi iyi yürekli, kendi halinde görünüyor; sonraları ne olacağı belli olmaz. Bununla birlikte, 
bizim için hepsi bir; ama Luboçka'nın yakında "sosyete" yaşamına gireceğini unutmayalım. Böyle bir belle-
mère (11) ile bu pek hoş olmayacak; Fransızcayı doğru dürüst konuşamıyor bile; böyle olunca kardeşime ne 
gösterebilecek ki... Poissarde (12). İşte bu kadar. Bu bulduğu addan dolayı çok hoşnut görünen Volodya, 



"Diyelim ki iyi yürekli; ama yine de poissarde'dan başka bir şey değil..." diyerek sözünü bitirdi. 
Volodya'nın, babamın böyle bir kadını yeğlemesi konusunda  bu denli serbest konuşması tuhafıma gitmekle 
birlikte, onu haklı gibi görüyordum. 
- Acaba babam neden evleniyor? diye sordum. 
- Tanrı bilir; bu karmakarışık bir konu; bildiğim bir şey varsa, o da Piyotr Vasilyeviç'in, kız kardeşini alması 
için babamı kandırmaya çalıştığı, hatta üstelediği; ama babamın bunu geri çevirdiği; sonraları da aklına esip 
nedense bir beyefendilik göstermek istediğidir. Dedim ya, akıl ermez bir şey, dedi; ancak şimdi babamı 
anlamaya başladım (babamıza, 'babamız' değil de 'babam' demesi beni incitti). Evet, o yetkin, zeki ve iyi 
yürekli bir insandır; ama böyle düşüncesiz, havai oluşuna şaşıyorum! Her gördüğü kadın onda bir ilgi 
uyandırır: Tanıdıkları içinde âşık olmadığı kadın yoktur. Sanırım bu durumu sen de biliyorsun. Mimi'ye de 
âşıktı, haberin var mı? 
- Ne diyorsun? 
- Doğru söylüyorum. Babamın, Mimi'nin gençliğinde ona vurulup şiirler yazdığını, aralarında bir şeyler 
geçtiğini bir süre önce öğrendim; bundan dolayı Mimi hâlâ üzgün, dedi ve gülmeye başladı. Ben şaşkınlık 
içinde: 
- Yo, işte bu olamaz, dedim. 
Volodya konuşmayı birdenbire Fransızcaya çevirerek, konuşmasını eski ciddiliğiyle: 
- İşin en önemli yanı da, bu evlilik hiçbir akrabamızın hoşuna gitmeyecek. Kim bilir belki çocukları da olacak, 
diyerek sürdürdü. 
Volodya'nın böylesine ileriyi görüşü, mantıklı düşünüşü beni öyle şaşırttı ki, yanıt olarak söyleyecek bir şey 
bulamadım. 
O sırada Luboçka bize yaklaştı, yüzünde bir sevinç vardı: 
- Demek ki biliyorsunuz, dedi. 
Volodya: 
- Evet, biliyoruz. Ama sana şaşıyorum Luboçka, sen artık bebek değilsin. Babamın böyle bir süprüntüyle 
evlenmesinde sevinecek ne var? 
Luboçka'nın yüzü birdenbire değişti ve düşünceye daldı: 
- Volodya, niçin süprüntü olsun? Avdotya Vasilyevna konusunda neye güvenerek böyle düşünüyorsun? 
Babam onunla evleniyorsa, demek ki süprüntü değil. 
- Evet, bunu söz gelişi söyledim... Süprüntü olmasa bile, yine de...  
Kızmış olan Luboçka Volodya'nın sözünü keserek: 
- Yine desi falan yok. Âşık olduğun kıza ben süprüntü diyor muyum? Babamız ve iyi bir kadın hakkında 
böyle şeyleri nasıl söylersin? Evet büyüğümsün, ama bana bu türlü şeyleri söyleme... böyle 
konuşmamalısın, dedi. 
- Demek ki böyle şeylerden söz etmeyeceğiz, öyle mi? 
Luboçka yine onun sözünü kesti: 
- Evet, doğru olmaz. Babamız gibi bir baba için böyle söylenemez. Bunu Mimi yapabilir; ama sen, asla. Sen 
bir ağabeysin. 
Volodya küçümseyerek: 
- Hayır, dedi; senin daha dünyadan haberin yok, düşünsene, bilmem kimin nesi olan Yepifanov Duniçka, 
rahmetli annemizin yerini alacak, bu iyi bir şey mi sanki? 
Luboçka bir daha sustu, birdenbire gözleri yaşararak: 
- Çok gururlu olduğunu biliyordum, ama bu denli kötü yürekli olduğunu aklıma getiremezdim, dedi ve 
uzaklaştı. 
Volodya yüzüne hem ciddi, hem gülünç bir anlatım vererek gözlerini şaşı gibi yaptı: 
- Francalanın içine dedi, (sonra Luboçka ile ciddi konuşacak denli kendinden geçtiğine kızarak) haydi şimdi 
gel de bunlarla konuş bakalım, dedi. 
Ertesi gün hava bozuktu. Konuk odasına geldiğimde babam da, hanımlar da kahvaltıya henüz inmemişlerdi. 
Bütün gece soğuk bir güz yağmuru yağmıştı. Gökteki bütün yağmurlarını boşaltan bulut parçaları arasında 
oldukça yükselmiş olan güneşin ışıklı, yuvarlak yüzü görünüyordu. Hava açık, rüzgârlı, nemliydi. Bahçe 
kapısı açıktı. Nemden kararmış olan taraçanın döşemelerinde, gece yağmış olan yağmurdan kalan su 
birikintileri kuruyordu. Açık olan kapı, demir çengelleri üstünde rüzgârla sallanıyordu. Bahçenin yolları ıslak 
ve çamurluydu; beyaz çıplak dallarıyla yaşlı kayın ağaçları, çalılıklar, otlar, ısırgan, frenküzümü fidanları, bir 
yanda da rüzgârdan dolayı köklerinden kopacakmış gibi sallanan yapraklarının renksiz yanları tersine 
dönmüş bir mürver ağacı duruyordu; kayın ağaçlı yoldan dönerek ve birbirini kovalayarak uçuşan sarı, 
yuvarlak yapraklar tümüyle ıslanmış olan yola ve koyu yeşil renkli çayıra dökülüyordu. Aklım fikrim, 
Volodya'nın anlattığı bakımlardan hep babamın evlenmesi konusundaydı. Kız kardeşimizin, bizim 
geleceğimiz, dahası, babamızın geleceği hiç de iyi görünmüyordu. Tanımadığımız yabancı, en kötüsü de 
deneyimsiz bir kadın, hiçbir hakkı olmadan, birçok bakımdan buraya yerleşecek; yani sıradan genç bir kız, 
bizim rahmetli annemizin yerini alacak... nasıl olur? Bu düşünce beni çileden çıkarıyordu. Çok üzülüyor ve 



gittikçe babamı daha suçlu görmeye başlıyordum. Bu sırada garsonların odasında konuşan babamla 
Volodya'nın seslerini duydum. O dakikada babamla karşılaşmak istemediğim için kapıdan uzaklaştım; ama 
Luboçka hemen arkamdan gelerek babamın beni çağırdığını söyledi. 
Babam konuk odasında, kolunu piyanoya dayamış, ağırbaşlılıkla, sabırsızlıkla benim olduğum yöne 
bakıyordu. Yüzünde şimdiye dek gördüğüm o gençlik ve mutluluk anlatımından iz yoktu; üzgündü. Volodya, 
elinde piposuyla odada geziniyordu. Babama yaklaşarak selam verdim. O dingin bir tavırla başını kaldırdı ve 
insanın hoşuna gitmediği halde olmuş bitmiş, üzerinde de artık konuşmanın hiç yararı olmayan işlerden söz 
edildiği zaman görülen aceleci bir sesle: 
- Dinleyin arkadaşlar, Avdotya Vasilyevna ile evlenmeye niyetim olduğunu sanırım biliyorsunuz. (Biraz 
sustuktan sonra...) Annenizin üstüne asla evlenmek istemiyordum, ama... (bir dakika durdu) ama... yazgı 
işte... Duniçka iyi yürekli, sevimli bir kız, hem artık pek genç de değil; onu seveceğinizi umuyorum; o 
şimdiden hepinizi yürekten sevmekte... göreceksiniz ki çok iyidir... dedi ve sözünü keseceğimizden 
korkuyormuş gibi ivedilikle ikimize birden, şimdi artık Moskova'ya yola çıkma zamanı geldi. Ben de oraya 
yılbaşından sonra (bunu söylerken biraz durdu) artık ailem ve Luboçka ile birlikte gelirim. 
Babamızı, yanımızda böyle sıkılgan ve suçluymuş gibi görmek bana çok dokundu, ona daha yaklaştım; ama 
Volodya başını önüne eğmiş, piposunu içerek odada aşağı yukarı dolaşıyordu. 
Sonunda, babam hafifçe 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 ucunda bulunan Volodya'ya uzattığı 
elin titrediğini gördüm. Babamın böyle titreyen elini görmek içimi parçaladı ve o dakika yüreğimi daha da 
sızlatan bir şey aklıma geldi: Babamın 1812 savaşına katıldığını, çok yiğit bir subay olduğunu anımsadım. 
Onun iri damarlı büyük elini öptüm, o da güçlü biçimde elimi sıktı ve gözyaşları arasında içini çekerek, 
Luboçka'nın esmer başını iki eliyle tutarak gözlerinden öpmeye başladı. Volodya piposunu düşürmüş gibi 
yapıp yere eğildi ve elleriyle gözlerini sildikten sonra, kimseye görünmeden usulcacık odadan çıktı.  
 
XXXVI 
 
ÜNİVERSİTE 
 
Düğün iki hafta sonra yapılacaktı; ama derslerimizin başlaması yaklaştığından Volodya ile ben eylülün 
başında Moskova'ya yola çıktık. Nehludovlar da köyden dönmüşlerdi. Ayrılırken Dimitri'yle birbirimize 
mektup yazacağımıza söz verdiğimiz halde, doğaldır ki hiç mektup yazmadık. Hemen beni ziyarete geldi. 
Ertesi gün üniversitede başlayacak olan derslere beni ilk olarak onun götürmesini kararlaştırdık. 
Hava çok güzel ve güneşliydi. 
Ders salonuna girer girmez, büyük pencerelerden giren güneşin ışığında bütün geçenek ve kapılarda dalga 
halinde kımıldayarak dolaşan genç ve neşeli insanlar arasında, yittiğimi duyumsadım. Bu büyük bütünün bir 
üyesi olduğumu bilmek, çok hoş bir şeydi. Ama bu kalabalığın içinde tanıdıklarım çok azdı; onlarla bütün 
dostluğumuz, yalnızca başımla selam verip, "Günaydın İrteniyev," demekten ileri gitmiyordu. Oysa her yanda 
el sıkmalar, itişmeler, kakışmalar, arkadaşça sözler, gülüşmeler, şakalar gırla gidiyordu. Bütün bu gençliğin 
birleşmesini sağlayan bağları seziyor; onlardan ayrı kaldığımı duyumsayarak üzülüyordum. Ama bu bir anlık 
bir izlenimdi. Bu izlenimin etkisinin tersine, bu kitleden olmadığıma çok sevindim. Bana, kendime yakışır 
kimselerden bir çevrenin gerekli olduğunu düşünerek Kont M., Baron Z., Prens P. İvin'in ve benzeri  
efendilerin oturduğu yerin üçüncü sırasına geçtim. Bunlar arasında ancak İvin ve Kont B. ile tanışıyorduk. 
Bana öyle bakıyorlardı ki, kendim o çevreden olduğum halde, yine de tam anlamıyla onlardan olmadığımı 
anlıyordum. Çevremde olup bitenleri incelemeye başladım. Semyonov, her zamanki beyaz dişleri ve 
karmakarışık kır saçlarıyla üniformasının önü açık, kolunu masaya dayamış, kalemini kemirerek, bana 
oldukça yakın bir yerde oturuyordu. Sınavlarını birincilikle veren liseli, eskisi gibi siyah bir kıravatla yanağı 
bağlı olduğu halde birinci sırada oturarak, atlas yeleğinde asılı duran saatinin gümüş anahtarıyla oynuyordu. 
Binbir güçlükle de olsa üniversiteye giren İkonin, üstünde, hemen hemen  çizmelerini tümüyle örten, mavi 
renkli zıhlı pantolonuyla üst sırada oturmuş, kahkahayla gülüyor, sesi çıktığınca bağırıp Parnasse'ta 
olduğunu söylüyordu. Önümde oturan İlinka, burada herkesin eşit olduğunu bana anımsatmak ister gibi, 
içimde şaşkınlık uyandıran bir soğukluk ve de alayla selam verdi. Zayıf bacaklarını sıraya rasgele dayayarak 
(bu bana bir nispet gibi geldi) yanındaki bir öğrenciyle konuşuyor, arada sırada da bana bakıyordu. 
Yakınımda oturan İvin ve yanındakiler Fransızca konuşuyordu. Bu efendilerin hepsi bana çok ahmak 
görünüyorlardı. Konuşmalarında duyduğum sözcükler baştan aşağı anlamsız olmakla birlikte, yanlış ve 
Fransızca değil gibi geliyordu (kendi kendime "Ce n'est pas Français"' (13) diyordum.). Semyonov'un, 
İlinka'nın ve ötekilerin duruşları, konuşmaları, davranışları bana çok sıradan, efendilere yakışmaz gibi 
geliyordu. Yani onlar comme il faut değildi. 
Hiçbir topluluğa katılmadım; kendimi yalnız duyumsuyor, girişken olmadığım için de kendime kızıyordum. Ön 
sırada oturan bir öğrenci, şeytantırnağından kızarmış parmaklarının kirli tırnaklarını dişleriyle koparıyordu. 



Bu, bana öyle iğrenç geldi ki, kalkıp daha uzak bir yere oturdum. Üniversitede geçirdiğim o ilk gün çok 
hüzünlü olduğumu anımsıyorum. 
Profesör salona girince herkeste bir kıpırdama görüldü, sonra salona bir sessizlik çöktü. Aklımda kaldığına 
göre o gün profesörle bile alay ettim. Profesörün derse, bence hiçbir anlamı olmayan bir açış konuşmasıyla 
başlaması tuhafıma gitti. Dersin, baştan sona dek çok güzel, öyle ki içinden ne tek bir sözcüğün atılmasına, 
ne de eklenmesine olanak olmayan, olağanüstü bir şey olmasını istiyordum. Bu konuda düş kırıklığına 
uğrayarak yanımda getirdiğim güzel kaplı ve üstünde "İlk Ders" yazılı defterimin içine on sekiz profil çizdim; 
onları çiçek biçiminde bir daire içine aldım ve profesör beni dersi not ediyor sansın diye, arada sırada 
kalemimi kağıdın üstünden geçiriyordum. (Profesörün benimle ilgilendiğine emindim.) Hemen bu ilk derste, 
her profesörün söylediklerini yazmanın gereksiz ve aptalca bir şey olduğu kanısına vararak, bu kararımdan 
yıl sonuna dek caymadım. 
Bundan sonraki derslerde artık kendimi eskisi gibi yalnız duyumsamıyordum; birçoklarıyla tanıştım ve ellerini 
sıkarak konuşuyordum; ama nedense benimle arkadaşlarım arasında gerçek bir kaynaşma olmadı ve daha 
çok zaman sahte tavırlar takındığım, sıkıldığım dakikalar oluyordu. İvin'in grubuyla, ki onlara herkes 
aristokrat diyordu, kaynaşamadım. Çünkü şimdi anımsadığıma göre, onlara karşı bir yabanıl gibi davranıyor 
ve ancak onlar bana selam verdikten sonra ben de karşılık veriyordum. Onların da benim arkadaşlığıma hiç 
gereksinmeleri olmadığını görüyordum. Başkalarıyla da arkadaşlık edemeyişimin, bir nedeni daha vardı. Bir 
arkadaşım bana yakınlık göstermeye başlar başlamaz, hemen benim özel bir arabam olduğunu, Prens İvan 
İvanoviç'te yemek yiyeceğimi söylüyordum. Bunu, kendimi daha iyi göstermek, beni daha fazla sevmesini 
sağlamak için yapıyordum; ama her seferinde tersi oluyordu. Arabamdan ve Prens İvan İvanoviç'le akraba 
olduğumuzdan söz eder etmez, arkadaşımın bana karşı çok gururlu ve soğuk davrandığını görür, şaşırırdım. 
Devlet bursuyla okuyan Operov adında, alçakgönüllü, çok yetenekli ve çalışkan bir arkadaşımız vardı. 
Arkadaşlarının ellerini sıkacağı zaman, elini, parmaklarını hiç bükmeden ve hiç kıpırdatmadan, bir tahta gibi 
uzatırdı; bazı şakacı arkadaşlar ona ellerini aynı biçimde uzatır ve bu el uzatışa "tahta gibi el uzatma" 
derlerdi. Çoğu zaman yanına oturuyor, onunla sık sık konuşuyordum. Operov'un profesörler için özgürce 
söylediği düşünceler benim çok hoşuma gidiyordu. Her profesörün ders verme yöntemindeki bütün olumlu 
ve olumsuz yanları çok açık olarak görebiliyordu. Kimi zaman da alay ederdi; onun küçük ağzından dökülen 
ve dingin bir sesle söylenen bu alayların benim üzerimde çok tuhaf etkisi vardı. Bununla birlikte, yine de o, 
bütün dersleri küçük küçük el yazısıyla ve özenle defterine not ederdi. Aramızdaki yakınlık günden güne 
artıyordu. Sınavlara birlikte hazırlanmaya karar vermiştik; onun yanındaki yerime geçerken, bana çevirdiği 
kurşuni, küçük, miyop gözlerinde bir hoşnutluk görünmeye başlamıştı ki, ben nedense bir gün konuşurken, 
ölmek üzere olan annemin bizi asla yatılı devlet okullarında okutmamasını babamdan rica ettiğini söylemeyi 
gerekli gördüm; sonra bütün devlet bursuyla okuyanların çok akıllı olmaları olasılığı bulunmakla birlikte, 
benim için bunun önemsiz olduğunu eklerken kekeledim ve kızardığımı duyumsayarak, "Ce ne sont pas des 
gens comme il faut," (14) diye sözümü bitirdim. Operov bana hiç yanıt vermedi; yalnızca ertesi sabah derste 
karşılaştığımızda, selamımı bekleyerek tahtasını uzatmadı; benimle konuşmadı, yerine geçerken başını 
yana çevirerek deftere bakıyormuş gibi kafasını defterin bir parmak yakınında tuttu. Operov'un hiç  neden 
yokken  bana soğuk davranması tuhafıma gitti, ama ben pour un jeune homme de bonne maison (15) için 
devlet bursuyla okuyan öğrenci Operov'un yüzüne gülmeyi kendime yakıştıramadım ve onu kendi haline 
bıraktım. Doğrusunu söylemek gerekirse, onun bana karşı takındığı soğuk tavır beni üzmüştü. Bir gün, 
üniversiteye ondan daha erken gelmiştim ve o gün çok sevilen bir profesörün dersi olduğu için, sürekli 
gelmeyen öğrenciler bile sıraları doldurdular. Operov'un yerine geçtim, sıraya defterimi bırakıp dışarı çıktım. 
Salona dönünce, defterimin arka sıraya konulduğunu, Operov'un da benim ayırdığım yere oturmuş olduğunu 
gördüm. Defterlerimi biraz önce oraya koyduğumu söyledim; o, birdenbire kızardı ve yüzüme bakmadan: 
- Bilmiyorum, dedi. 
Atılganlığımla onu korkuturum diye, özellikle köpürmeye başladım: 
- Defterlerimi buraya koyduğumu, size demin söyledim ya, dedim ve çevredekilere bakarak, herkes gördü, 
diye ekledim. Ama yanımızda oturan öğrencilerin hepsinin merakla bana bakmalarına karşın hiç kimse bir 
şey söylemiyordu. 
Operov kızarak yerinde kımıldanıyordu; öfkeyle bir an bana baktıktan sonra: 
- Burada yerler satın alınmıyor, kim daha önce gelirse o oturur, dedi. 
- Bu, sizin terbiyesiz olduğunuzu gösterir, diye yanıt verdim. 
Operov, bir şeyler söylendi; sanırım mırıldandığı şey, "Sen de akılsızın birisin"di, ama ben bu sözleri hiç 
duymamıştım. Duymuş da olsam, bundan ne çıkardı? Manants (16) gibi kavga mı edecektik? Manants 
sözcüğünü çok seviyordum ve içinden çıkamadığım karışık sorunları bununla çözümlerdim. Belki ben daha 
başka şeyler de söylerdim; ama kapı açıldı, lacivert fraklı profesör sınıftakilere selam vererek, ivedi adımlarla 
kürsüsüne geçti. 
Böyle olduğu halde, sınavlardan önce ders notları gerekince, Operov bana verdiği sözü anımsadı; hem 
notlarını verdi, hem de birlikte çalışmamızı önerdi. 
 



XXXVII 
 
GÖNÜL İŞLERİ 
 
O kış boyunca, gönül işleri beni oldukça uğraştırdı; üç kez âşık oldum. İlkinde Fraytag manejine (17) gidip 
gelen tombul bir hanıma çılgıncasına vuruldum. Bunun için, maneje geldiği salı ve cuma günleri, onu görmek 
için oraya gidiyordum. Ancak her seferinde beni göreceğinden korkarak kendisinden öyle uzak duruyor, 
geçeceği yerlerden kaçıyor ve bulunduğum yere baktığı zaman öyle 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 saklandığımı 
gören Dubkov, âşık olduğumu Dimitri'den öğrenince, beni onunla tanıştırmak önerisiyle o denli korkuttu ki, 
ok gibi manejden fırladım ve benden söz etmişlerdir kaygısıyla, onunla karşılaşmaktan çekindiğimden, 
maneje, uşakların durduğu yere dek bile gidemiyordum artık. 
Tanışmadığımız ve özellikle evli kadınlara âşık olduğum zamanlar, Soniçka'ya duyduğum utangaçlığın bin 
kat kötüsünü duyumsuyordum. Dünyada en korktuğum şey, âşık olduğum kimsenin benim aşkımdan, 
varlığımdan haberli olmasıydı. Bana öyle geliyordu ki, bir kadın kendisine karşı beslediğim duyguları bilmiş 
olsaydı, belki de bunu kendisine karşı asla bağışlanmayacak bir davranış sayardı. Gerçekten, bu birinci 
hanım, uşakların arkasından saklanıp ona bakarken aklımdan geçenleri; onu kaçırarak köye götüreceğimi, 
orada onunla oturup neler yapacağımı ayrıntısıyla  bilmiş  olsaydı,  haklı olarak çok gücenirdi. Ama  beni 
tanısa da, onun için beslediğim düşünceleri bilmesine olanak olmadığını, böyle olunca da bu tanışmada 
benim için utanacak bir yön bulunmayacağını o zaman henüz düşünemiyordum. 
Âşık olduğum ikinci hanım, kız kardeşimde gördüğüm Soniçka'ydı. Ona karşı ikinci kez beslediğim aşkım 
çoktan geçmişti; üçüncü kez âşık oluşumun nedeni, Luboçka'nın, Soniçka'dan aldığı ve bana okumak için 
verdiği şiir defteri olmuştur. Bu defterde Lermontov'un "İblis" adındaki şiir biçimindeki yapıtından alınan kimi 
parçalar vardı; bunlar, Soniçka'nın eliyle yazılarak, aşkın üzüncünü anlatan birçok yeri kırmızı kalemle 
çizilmiş ve defterin yaprakları arasına kurumuş çiçekler konulmuştu. Geçen yıl Volodya'nın âşık olduğu kızın 
çantasını nasıl öptüğünü anımsayarak aynı şeyi yapmayı denedim. Gerçekten akşam odamda yalnız 
kaldığım zaman, düşlemlere dalmış ve kurumuş çiçekleri dudaklarıma götürürken, içimde uyanan tatlı ve 
üzünçlü bir eğilimle, yeniden ona âşık olduğumu duyumsadım. Belki de bu, benim için, birkaç gün süren bir 
aldanma oldu. 
Bu kış âşık olduğum üçüncü kız, bize gelip giden ve Volodya'nın sevdiği bir kızdı. Anımsadığıma göre, bu 
küçükhanımın güzel denebilecek bir yanı yoktu. Demek istiyorum ki, benim zevklerimi okşayacak yönleri 
yoktu; Moskova'da tanınmış, çok akıllı ve bilgili bir hanımın kızıydı. Ufak tefek, zayıf, İngiliz modasına uygun 
uzun kumral bukleli ve ince profilliydi. Herkes bu küçükhanım için annesinden daha çok okumuş, daha akıllı 
diyordu; ama ben bu konuda hiçbir şey söyleyemiyordum. Çünkü onun zekâsını, okumuşluğunu 
düşünürken, içimde bir tür korku ve saygıyla karışık bir duygu uyanıyordu. Onunla, ancak bir kez, o da, 
anlatılamaz bir heyecanla konuştum. Ama, Volodya'nın ona karşı beslediği hayranlığın (Volodya bunu 
herkese göstermekten çekinmiyordu) etkisiyle ben de bu küçükhanıma delice âşık oldum. İki kardeşin aynı 
kıza âşık olduğunu haber alırsa hiç hoşuna gitmeyeceğini bildiğimden bu aşkımdan Volodya'ya hiç söz 
açmadım. Bu aşkın en hoşuma giden yanı, ikimiz de aynı güzel yaratığı sevmemize karşın, kardeşimle 
aramızdaki dostluğun hiç bozulmadan eskisi gibi kalması ve gerektiği zaman birbirimiz için aşkımızdan el 
çekecek denli temiz bir sevgi olmasıdır. Bununla birlikte, işin özveri yönüne gelince Volodya sanırım benim 
gibi düşünmüyordu; çünkü onun aşkı, öylesine tutkuluydu ki, söylediklerine göre, bu kızla evlenmeyi 
düşünen kimseye bir tokat atmak ve onu düelloya çağırmak niyetindeydi. Oysa  ben, aşkımdan vazgeçmek 
düşüncesinden çok zevk duyuyordum; belki bunu, bana güç gelmediği için yapıyordum; çünkü bu kızla, 
yalnızca bir kez, en sıradan sözlerle klasik müziğin öneminden konuşmuştuk ve ona karşı beslediğim sevgiyi 
uzatmaya çalıştıysam da, aşkım bir haftada söndü gitti 
 
XXXVIII 
 
SOSYETE 
 
Üniversiteye girerken, ağabeyime özenerek atılmak istediğim sosyete yaşamının eğlenceleri, bu kış hiç de 
umduğum gibi çıkmadı. Volodya durmadan dans ediyordu, babamın da  genç karısıyla birlikte baloya 
gittikleri olurdu; ama balo verilen evlere ya çok genç gördükleri ya da böyle eğlencelere pek alışık olmadığım 
için mi, bilmiyorum, beni kimse götürüp tanıştırmıyordu. Dimitri ile aramızda her şeyi açık olarak konuşmaya 
sözleştiğimiz halde, kimseye, ona bile balolara gitmeyi nasıl istediğimi, beni hep  unutmalarının ve bana, bir 
tür filozofa bakar gibi bakmalarının (bu yüzden kendimi böyle gösteriyordum) pek  gücüme gittiğini 
söylemiyordum. 
O kış, Kontes Kornakovlarda bir gece toplantısı düzenlenmişti. Kontes, ben de içlerinde olmak üzere, 



hepimizi çağırmıştı. İlk kez bir baloya gidecektim. Daha evden çıkmadan, Volodya odama geldi; baloya 
gitmek için nasıl giyineceğimi görmek istiyordu. Onun bu davranışı beni şaşırtmakla birlikte tuhafıma da gitti. 
Bence, iyi giyinmek isteği utanılacak olduğu gibi, saklanması da gereken bir duyguydu. Oysa o, tersine, bu 
isteği öyle doğal ve zorunlu buluyordu ki, benim rezil olacağımdan korktuğunu açıkça söyledi. Bana 
kesinlikle rugan çizmelerimi giymemi söyledi; güderi eldivenlerimi giymek istediğimi görünce, az daha 
bayılacaktı; saatimi, yeleğimin üstüne tuhaf bir biçimde taktıktan sonra beni Kuzniyetski Köprüsü yakınındaki 
berbere götürdü. Saçımı kıvırdılar, Volodya biraz gerileyerek uzaktan bana baktı; sonra berbere: 
- Çok güzel, ama bu perçemleri yatırmanın bir yolu yok mu acaba? diye sordu. Ama Mösyö Charles, 
perçemlerime hangi yapıştırıcı esansı sürerse sürsün, şapkamı giyer giymez perçemlerim yeniden dimdik 
oldu ve kıvrılmış saçlarımla kendimi eskisinden daha çirkin görüyordum. Beni kurtaracak olan tek bir şey 
vardı; o da işi boşverciliğe vurmaktı. Ancak o durumda kendimi bir şeye benzetebiliyordum. 
Sanırım Volodya da öyle düşünüyordu; çünkü saçlarımı ıslatarak açmamı istedi benden; bunu yaptığım 
halde, yine de çirkin görünüyordum. Volodya artık hiç yüzüme bakmadı, Kornakovlara giderken yolda 
benimle hiç konuşmadı; canı sıkkındı. Kornakovlara Volodya ile girerken hiç yadırgamadım; ama prenses 
beni dansa kaldırdığında, buraya özellikle dans etmek isteğiyle geldiğim halde, nedense dans bilmediğimi 
söyledim; birdenbire bütün cesaretim kırıldı; yabancı kimseler arasında kalınca, o üstesinden gelemediğim 
ve gitgide artan utangaçlığımı yeniden duydum. Bütün geceyi sessizce, olduğum yerde durarak geçirdim. 
Vals çalarken küçük prenseslerden biri yanıma yaklaşıp, ailesine özgü resmi bir incelikle neden dans 
etmediğimi sordu. Bunu sorarken ne kadar sıkıldığımı, sonra da hiç haberim olmadan yüzümde hoşnut bir 
gülümsemenin yayıldığını ve Fransızcanın en tumturaklı sözcükleriyle, en cafcaflı tümceleri kullanarak 
saçmalamaya başladığımı, yıllar geçtiği halde anımsadıkça utanıyorum. Belki de bu, sinirlerimi kamçılayan, 
söylediklerimin pek anlaşılmayan yanlarını gürültüsüyle bastıran müziğin etkisiydi. Yüksek sosyeteden 
insanların ve kadınların havailiğinden konuşurken, en sonunda öyle bir daldım ki, söylemekte olduğum 
tümcenin sonunu getiremeyeceğimi anlayarak bir sözcüğün yarısında durmak zorunda kaldım. 
Sosyetenin bir üyesi olarak o yaşama alışık olan küçük prenses bile, şaşırmış görünerek yüzüme baktı. Ben 
gülümsedim; coşkuyla konuştuğumu gören Volodya, bu önemli dakikada, belki de dans etmemekle 
gösterdiğim yanılgımı, konuşurken ne dereceye dek kapattığımı anlamak için, Dubkov ile birlikte bize 
yaklaştı. Benim yüzümdeki neşeli gülümseyişle, küçük prensesin yüzündeki korku anlatımını görüp 
söylediğim korkunç saçmaları duyunca, kızararak arkasını döndü. Küçük prenses de kalkarak, yanımdan 
uzaklaştı. Gülümseyip duruyordum, ama aptallığımın ayrımına vararak o denli üzüldüm ki, o anda yerin 
dibine girmeyi yeğlerdim. Bulunduğum durumdan kurtulmak için bir şeyler söylemek, eyleme geçmek 
gereğini duyuyordum. Dubkov'a yaklaşarak, tanıdığı hanımla kaç vals ettiğini sordum. Böylelikle kendimi çok 
neşeli ve şuh göstermek istiyordum; oysa aslında, Yar lokantasında yemek yerken, "Sus!" diye bağırdığım 
Dubkov'dan medet umuyordum. Dubkov sözlerimi duymamış gibi davranarak, başka yana döndü. 
Volodya'ya yaklaştım ve bin bir güçlükle sesimi neşeli göstererek: 
- Eee Volodya, bittin, yoruldun sanırım, dedim. 
Ama Volodya yüzüme, "Biz yalnızken hiç de böyle konuşmuyorsun," der gibi baktıktan sonra, belki de 
yanına takılırım korkusuyla, karşılık vermeden uzaklaştı. 
Kendi kendime, "Aman Tanrım. Kardeşim bile benden kaçıyor!" diye düşündüm. 
Bununla birlikte, salonu bırakıp gitme gücünü de kendimde bulamıyordum. Toplantı bitinceye dek, 
somurtarak bir köşede kaldım. Ancak, herkes dağılmak için girişte toplandığı sırada, uşağın sırtıma giydirdiği 
paltomun yakası siperinin ucuna dokununca şapkamın önü havaya kalktı; işte o zaman, gözyaşları arasında 
gülümseyerek, kimseye dönmeden, ortaya, "Comme c'est graciuex" (18) diyebildim. 
 
XXXIX 
 
İÇKİ ÂLEMLERİ 
 
Öğrencilerin "içki âlemleri" denen her zamanki eğlencelerine Dimitri'nin etkisiyle kendimi pek kaptırmadımsa 
da, bu kış böyle bir eğlenceye katılmam için bir fırsat düştü; ama bu eğlenceler bende pek iyi izlenimler 
bırakmadı. Bakın bu nasıl olmuştu: 
Üniversite yeni açılmıştı; bir gün derste uzun boylu, düzgün hatlı, çok ciddi yüzlü, sarışın bir genç olan Baron 
Z., hepimizi evindeki arkadaş toplantısına çağırmıştı. Hepimiz derken Grap, Semyonov, Operov ve bunlara 
benzer sıradan kimseleri değil, az çok comme il faut olanları anlatmak istiyorum. Birinci sınıfın içki âlemine 
gideceğimi duyan Volodya, alaylı alaylı gülümsedi. Ama ben, şimdiye dek görmediğim ve pek eğleneceğimi 
sandığım bu toplantı için kararlaştırılan zamanda, tam  tamına saat sekizde,  Baron Z.'nin evine gittim. 
Beyaz bir yeleğin üstüne önü açık bir ceket giymiş olan Baron Z., gelenleri, aslında babasının oturduğu, 
bugünkü eğlence için kendisine bırakılan küçük evin konuklara ayrılan bölümündeki iyice aydınlanmış salon 
ve konuk odasında karşılıyordu. Geçenekte, meraklı oda hizmetçilerinin giysileri ve başları görünüyordu; 
büfe odasında, baronun annesinin olduğunu sandığım bir kadın robu bir an için gözüme ilişti. İvin'le birlikte 



gelen Bay Frost'tan ve şöleni yönetip herkese "ev sahibinin akrabası ve Derpt Üniversitesi eski 
öğrencilerinden" diye tanıştırılan uzun boylu, al yanaklı bir sivilden başka, sayıları yirmiye varan konukların 
tümü öğrenciydi. Odaların çok aydınlatılmış ve sıradan döşenmiş olması, bütün bu gençlerin üzerinde öyle 
soğuk bir etki yapmıştı ki, birkaç gözüpekten ve ceketini açarak aynı dakikada her odada ve her odanın her 
köşesindeymiş gibi görünen ve bütün odaları susmak bilmeyen hoş ezgili tenor sesiyle dolduruyormuş gibi 
olan Derptli üniversiteliden başka herkes elinde olmayarak duvar diplerine çekilmişti. Arkadaşlarının çoğu ya 
susuyor ya da sessiz sessiz profesör, bilim ve sınavlar gibi ciddi ve çok ilgi çekici şeyler konuşuyorlardı. 
Ayrımsız herkes, büfenin bulunduğu odanın kapısına bakıyordu: Bu bakışlarını saklamak istemelerine 
karşın, yüzlerinde, "Eh, başlamanın sırası gelmedi mi?" sorusu okunuyordu. Ben de başlama sırasının 
gelmiş olduğunu düşünerek, bu başlangıcı, büyük bir sabırsızlıkla bekliyordum. 
Uşakların getirip konuklara sundukları çaydan sonra, Derpt Üniversiteli, Frost'a Rusça olarak: 
- Frost, "jonka" oynamayı biliyor musun? diye sordu. 
Frost, bacaklarını oynatarak Almanca: 
- O, ja! diye yanıtladı. Ama öteki, yine Rusça: 
- Öyleyse, işin başına geç bakalım! dedi. İkisi de aynı üniversiteden oldukları için birbirleriyle senli benli 
konuşuyorlardı. 
Frost, kaslı, eğri bacaklarının geniş adımlarıyla konuk odasından büfeye, büfeden konuk odasına gidip 
gelmeye başladı; çok geçmeden, masaya büyük bir çorba kâsesi konmuş, üstüne üç öğrenc i kılıcı 
çaprazlama uzatılmış, onun üzerine de on funtluk bir Rus kelle şekeri yerleştirilmişti. Bu sırada Baron Z., 
durmadan konuk odasında toplanmış olanları dolaşarak, hem çorba kâsesine bakıyor, hem hiç değişmeyen 
ciddi yüzüyle hemen hemen hepimize aynı şeyi söylüyordu: "Gelin çocuklar, arkadaşça hepimiz bruder şaft 
içelim; şu resmiliği kaldıralım; yoksa sınıfımızda dostluğa benzer bir şey yok; hem de ceketlerinizi açın ya da 
bu arkadaş gibi büsbütün çıkarın," diyordu. Gerçekten Derpt Üniversiteli ceketini çıkarmış, beyaz gömleğinin 
kollarını dirseğinden yukarıya sıvayarak bacaklarını geniş geniş açmış duruyordu; kâsedeki romu kibritle 
tutuşturdu ve birdenbire çıkardığımız gürültüyü bastıran bir sesle: 
- Çocuklar, mumları söndürün, diye bağırdı. 
Hiçbirimiz ses çıkarmadan çorba kâsesine ve onun beyaz gömleğine bakıyor, törenin başlama zamanının 
geldiğini anlıyorduk. 
Derptli yeniden, bu sefer pek coşmuş olacak ki, Almanca olarak: 
- Löschen Sie die Lichter aus, Frost! (19) diye bağırdı.  
Frost'la birlikte hepimiz mumları söndürmeye koyulduk. Karanlık odada, ateşin mavi ışığı, ancak şeker 
kellesinin durduğu kılıçları tutan elleri ve gömleklerin beyaz kollarını aydınlatıyordu.  
Derptlinin gür tenor sesine, odanın her yanından gelen gülüşmeler, konuşmalar katıldığından, artık çevreyi 
yalnız başına çınlatmıyordu. Birçokları (özellikle 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 içkiden hepimiz birer bardak içtikten sonra, söyleşimizin daha eğlenceli 
olacağına tam bir inancım vardı. 
İçki hazırlandı. Derptli masaya damlata damlata "'jonka"yı bardaklara doldurdu ve "Haydi çocuklar, 
başlayalım!" diye bağırdı. Hepimiz ellerimize içkiden yapış yapış olan birer dolu bardağı aldıktan sonra 
Derptliyle Frost, "Yühe!" nakaratının sık sık geçtiği bir Alman şarkısını tutturdular. Hepimiz karmakarışık, 
onlara yardım ederek, sallanmaya, bir şeyler bağırmaya, "jonka"yı övmeye, sonra bu sert ve tatlı içkiyi, 
kollarımızı birbirimize geçirerek, kimimiz de geçirmeden doğrudan doğruya içmeye başladık. Bundan sonra 
bekleyecek bir şey yoktu; eğlence adamakıllı kızışmıştı. "Jonka"dan dolu bir bardak içmiştim ki, bir tane 
daha doldurdular; şakaklarım zonkluyor, kâsedeki alev kıpkırmızı görünüyordu. Çevremdekilerin hepsi 
bağrışıp gülüştükleri halde, hiçbirimizin (bu arada kendimin de) eğlenmediğimize emindim; ama nedense, 
çok neşeli görünmeyi gerekli sayıyorduk. 
İçimizde gerçekten neşeli olan, yüzü gitgide daha çok kızaran, her yerde aynı zamanda görünen, boşalan 
bardakları dolduran Derptliydi. Bardağı doldururken dökülen içkiden tümüyle ıslanan masanın üstü yapış 
yapış olmuştu. Olayların birbiri ardından nasıl sıralandığını bilmiyorum; aklımda kalan bir şey varsa o da 
Derptli'yi de Frost'u da birdenbire sevmeye başladığım, Alman şarkısını ezberlediğim ve ikisinin de 
tatlılaşmış dudaklarından öptüğümdü. Aynı zamanda, yine o akşam Derptli'den nefret ettiğimi ve kafasına bir 
sandalye vurmak istediğimi ve kendimi zor tuttuğumu anımsıyorum. Yine, Yar lokantasında yemek yediğimiz 
sırada ellerim, ayaklarım nasıl bana boyuneğmedilerse, 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 devinimler yaparak, "Volga Irmağının Üstünde" şarkısını söylediğimizi 
ve o sırada bunu yapmanın hiç de gerekli olmadığını düşündüğümü; yerde yatarak ayaklarımızı birbirimize 
takıp Çingene güreşi yaptığımızı; birinin boynunu büktüğümü; bunu yaparken de karşımdaki ayık olsaydı 
bunu yapamayacağımı düşündüğümü; yemek yiyip başka bir içki içtiğimizi; hava almak için dışarı çıktığım 
için başımın üşüdüğünü; oradan ayrılırken çok karanlık olduğunu; arabanın basamağının aşağı eğilip 
kayganlaştığını ve arabacımız Kuzma'nın, yerinde tutunamayacak denli iğreti oturduğundan paçavra gibi 



sallandığını anımsıyorum. Bunların en önemlisi de, çok eğleniyormuş, içmeyi çok seviyormuş ama hiç 
sarhoş olmamış gibi görünmekle çok hoppaca davrandığımı... bütün gece işte bunları düşünüyor, 
başkalarının da aynı şeyi yapmakla aptalca davranmış olduklarını anlıyordum. Bana öyle geliyor ki, herkes 
tek tek benim gibi hoşnut değildi; ama bu hoşnutsuzluğu yalnızca kendisinin duyduğunu sanarak genel 
eğlenceyi bozmamak için eğleniyormuş gibi görünmeye kendini zorluyordu. Böyle olmakla birlikte, tuhafınıza 
gidecek ama, çorba kâsesine dokuzar rubleden üç şişe şampanya, her biri dörder ruble olan on şişe rom, ki 
akşam yemeği dışında hepsi yetmiş ruble tuttuğundan, böyle bir tavır takınmayı gerekli buluyordum. Bundan 
o kadar emindim ki, Baron Z.'nin toplantısında olan arkadaşlar, ertesi gün derste, akşam yaptıklarından söz 
etmeye utanmadıkları gibi, bunları herkesin duyabileceği gibi yüksek sesle de konuşuyorlardı. Olağanüstü iyi 
bir içki âlemi olduğunu; Derpt Üniversitelilerin bu işin ustası olduklarını ve yirmi kişilik şölende kırk şişe rom 
içildiğini; birçoklarının ölü gibi, masaların altında sızdıklarını anlatıyorlardı. Bunları neden anlattıklarını, 
kendileri için bile neden birçok yalan uydurduklarını bir türlü anlayamıyordum. 
 
XL 
 
NEHLUDOVLARLA DOSTLUĞUM 
 
O kış, yalnızca bize oldukça sık gelen Dimitri ile değil, kendileriyle anlaşmaya başladığım bütün ailesiyle de 
çok sık görüşüyordum. 
Nehludovlar (anne, teyze ve kızları) geceleri evlerinden çıkmazlardı. Bunun için prenses, kendi deyişince, 
gecelerini kâğıt oynamadan ve dans etmeden geçirebilen gençlerin evlerine gelmelerinden hoşlanırdı. Ama 
böyle erkeklerin pek az olduğu anlaşılıyordu; çünkü ben hemen her akşam onlara gittiğim halde, konuklarla 
binde bir karşılaşırdım. Bu ailenin her üyesine alıştım, hepsinin değişik özellikleri ve aralarındaki ilişkiler 
konusunda açık bir bilgi edindim. Odalarına, mobilyalarına alıştım. Konuk olmadığı günler, Varenka ile 
odada baş başa kaldığımız dakikalar dışında kendimi çok rahat duyumsardım. Öyle sanıyordum ki, güzel bir 
kız olmayan Varenka, kendisine âşık olmamı çok istiyordu. Ama bundan doğan sıkılganlık da yavaş yavaş 
geçmeye başladı. Konuşurken, karşısındakinin kardeşi mi, ben mi, yoksa Lubov Sergeyevna mı olduğuna 
hiç dikkat etmediğini öyle doğallıkla gösteriyordu ki, ona arkadaşlığından hoşlandığımı ve bunun utanacak, 
ayıplanacak bir şey olmadığını kendisine anlatmaktan çekinmeyeceğim bir kimseye bakar gibi bakmaya 
alışmıştım. Tanıştığımdan beri, onu kimi günler çok çirkin, kimi günler de oldukça güzel görüyordum. Ama 
bir kez olsun, kendisine âşık olup olmadığım aklıma gelmedi. Onunla doğrudan doğruya konuştuğum da 
olurdu, ama en çok kendisine değil de Lubov Sergeyevna'ya ya da Dimitri'ye sesleniyormuşum gibi 
davranırdım; bu yöntem çok hoşuma giderdi. Onun yanında konuşmaktan, o şarkı söylerken dinlemekten, 
kısacası bulunduğum odada onun da varlığını duymaktan pek hoşlanırdım. Bununla birlikte, Varenka ile 
aramızdaki ilişkinin ilerde nasıl olacağını ve arkadaşım kız kardeşime âşık olursa kendimi ona nasıl 
vereceğimi artık pek az düşünüyordum. Ara sıra bu gibi düşünce ve tasarılar aklıma gelse de, durumumdan 
hoşnut olduğumu duyumsayarak, bu tür düşünceleri bilinçsizce kafamdan uzaklaştırmaya çalışıyordum. 
Bütün bu yakınlığa karşın Nehludovlardan ve hele Varenka'dan gerçek duygularımı ve eğilimlerimi gizlemeyi 
asıl görevim sayarak, kendimi bambaşka bir genç gibi, gerçekte asla olamayacağım biçimde göstermeye 
çalışıyordum. Kendimi tutkulu göstermek istiyor, herhangi bir şey hoşuma gittiğinde ona hayran oluyor ve 
şaşkınlık ünlemleri çıkarıyor, canlı el kol devinimleri yapıyordum. Bununla birlikte, gördüğüm ya da işittiğim 
olağanüstü durumlar karşısında çok soğukkanlı davranıyordum; kendimi kutsal bir şey tanımayan katı yürekli 
bir alaycı ve gözünden bir şey kaçırmayan duygulu bir insan; bütün davranışlarında tümüyle mantıklı; her 
şeyde kılı kırk yarar; düzenli, aynı zamanda maddi şeylerden nefret eden bir kimse gibi göstermek 
istiyordum. Açıkça söyleyebilirim ki, ben gerçekte benzemek isteğim o garip yaratıktan çok daha iyiydim. 
Ama benzemek istediğime de benziyordum. Nehludovlar beni çok seviyorlar ve talihten olacak sanırım, 
yapmacıklarıma inanmıyorlardı. Bütün ailede beni sevmiyor gibi görünen ve bana alaycı, son derece bencil 
ve dinsiz gözüyle bakan, benimle sık sık tartışıp hırslanan, kesik kesik cümlelerle bana saldıran Lubov 
Sergeyevna idi. Dimitri de onun kendisine birçok iyilik yaptığını ve onu kimsenin anlamadığını söyleyerek, 
eskisi gibi arkadaşlık sınırını aşan ilişkisini sürdürüyordu. Bu arkadaşlık, eskiden de olduğu gibi, bütün aileyi 
üzüyordu.  
Bir gün Varenka, hiçbirimizin anlamadığı bu yakınlık konusunda konuşurken: 
- Dimitri çok onurlu, çok gururludur, dedi. Akıllı olmasına karşın, her yerde önde gelmeyi, kendisine hayran 
olunmasını ve iltifatı sever. Çok saf olan teyzemiz de ona hayrandır ve bu hayranlığı kendisinden saklamayı 
başaramadığı için, Dimitri'ye karşı ikiyüzlülük, ama içtenlikten doğan bir ikiyüzlülük göstermiş oluyor. 
Bu düşünce iyici aklıma yerleşmişti. Sonraları bunu incelerken Varenka'nın çok akıllı olduğunu düşünmekten 
kendimi alamadım; bundan dolayı da onun için düşüncelerimde kendisine gerekli değeri verdim. Varenka'da 
gördüğüm akıl ve ahlak erdemlerinden ötürü kendisine saygı duymaya başlıyor, ama bu değerlendirmeyi 
büyük bir zevkle yaptığım halde çok titiz davranıyor ve hiçbir zaman hayranlık derecesine vardırmıyordum. 
Öyle ki, yeğeninden durmaksızın söz etmekten bıkmayan Sofya İvanovna, dört yıl önce köyde oturduğu bir 



sırada, o zaman henüz çocuk olan Varenka'nın bir gün bütün entari ve pabuçlarını kimseye sormadan köy 
çocuklarına dağıttığını ve onları sonradan toplamak gerektiğini bana anlatmıştı. Bu davranışını bile, benim 
gözümde yükselmesine uygun bir neden olarak hemen kabul etmedim; hatta içimden ona gülüyordum bile. 
Nehludovlarda, Volodya ve Dubkov'la konuk olduğum günler, kendimden hoşnut, ev halkından biriymiş gibi 
duyduğum rahat bir özgürlük içinde konuşmaz, yalnızca başkalarını dinleyerek arka plana çekilirdim. 
Başkalarının konuştuğu her şey, bana öyle anlamsız geliyordu ki, çok akıllı ve mantıklı olan prensesin ve bu 
yönden kendisine benzeyen bütün ailesinin, böyle saçmaları dinleyip yanıt vermelerine şaşıyordum. O 
sıralarda yalnız kaldığımda, kendi sözlerimle başkalarının söylediklerini karşılaştırmak aklıma gelmiş 
olsaydı, öyle tahmin ediyordum ki, hiç de şaşırmazdım. Bunun gibi, evimizdekilerin yani Avdotya Vasilyevna, 
Luboçka ve Katenka'nın, bütün başka kadınlar gibi olduklarına ve onlardan aşağı bulunmadıklarına 
inanıyordum; her akşam Dubkov, Katenka ve Avdotya Vasilyevna'nın neşeyle gülümseyerek neler 
konuştuklarını; her seferinde Dubkov'un bir şeye kanca takıp, nasıl "Au banquet de la vie, infortuné 
convive..." (20) dizesini ya da "İblis" şiirinden kimi parçaları duyarak okuduğunu, büyük bir haz içinde 
hepsinin saatlerce saçmaladıklarını anımsamış olsaydım, daha az şaşardım. 
Doğaldır ki konuk olduğu zamanlar, Varenka benimle, yalnız kaldığımız zamanlardan daha az ilgilendiği gibi, 
çok sevdiğim okumaya ve müziğe de sıra gelmezdi. Konuklarla konuşurken, akılcılığını ve yalınlığını yitirirdi 
ki, bunlar bence kendisinin başlıca güzelliğiydi. Onun, ağabeyim Volodya ile tiyatro ve hava konusundaki 
konuşmalarının ne denli garibime gittiğini anımsıyorum. Volodya'nın dünyada en çok çekindiği ve nefret ettiği 
şeyin  senli-benlilik olduğunu ve Varenka'nın da oyalayıcı bir özelliği olan havadan sudan konuşmaları ne 
kadar gülünç bulduğunu biliyordum. Bu böyleyse, o halde niçin bunlar karşılaşınca ikisi de dayanılmaz ve 
bayağı şeyleri, her biri karşısındakinin hesabına utanıyormuş gibi, durmaksızın konuşuyorlar? Bu 
konuşmalardan sonra, her seferinde içimden Varenka'ya kızıyor, ertesi gün konuklarla alay ediyordum. 
Nehludovların aile çevresinde yalnız başıma bulunmak, bana daha büyük bir zevk veriyordu artık. Kısacası, 
Dimitri ile annesinin konuk odasında bulunmamız, kendisiyle baş başa kalmaktan daha çok hoşuma gitmeye 
başladı. 
 
 
          
XLI 
 
NEVLUDOV'LA DOSTLUĞUM 
 
Tam bu sıralarda Nehludov'la olan dostluğumuz kopacakmış gibiydi. Kendisini çoktan beri incelemeye 
başladığım için, kötü yanlarını görmemem olanaksızdı. Oysa ilk gençliğimizde dostlarımızı bütün yüreğimizle 
sevdiğimiz için, o oranda yetkin ve olgun olmalarını isteriz. Tutku dumanı yavaş yavaş dağılmaya ya da bu 
duman arasından mantığın aydınlık ışıkları süzülmeye başlayınca, idealimizin gerçek biçimini, bütün iyi ve 
kötü yanlarıyla görmeye başlarız. Bizim için beklenmedik bir şey olan özellikler, açık ve abartılı olarak 
gözümüze çarpar. Yeniliğe karşı olan eğilimimiz ve başka birinin de yetkin olabileceği umudu, bizi eski 
hayranımızdan soğutmakla kalmaz, ona karşı nefretimizi de uyandırmaya yeter; biz de hiç acımadan onu 
bırakır, yenisini aramak için ileri atılırız. Anlattıklarım, Dimitri ile benim aramda konuşma konusu olmadıysa 
da, bunu ancak onun, ihanet etmekten utandığım, kararlı, titiz ve duygusal olmaktan çok mantıksal 
bağlılığına borçluyum. Ondan başka, her şeyi olduğu gibi birbirimize söyleme alışkanlığımız da aramızda bir 
bağ oluyordu. Daha önce karşılıklı olarak birbirimize söylediğimiz ve bize utanç verebilecek ahlaksal 
gizlerimizden dolayı, aramızın açılmasından korkuyorduk. Aslında, çoktan beri uygulamadığımız bu 
alışkanlık, sürekli olarak bizi sıkıyor ve ilişkilerimizi tuhaflaştırıyordu. 
O kış Dimitri'ye hemen her gidişimde, birlikte çalıştığı üniversite arkadaşı Bezobedov'la karşılaşıyordum. 
Bezobedov çiçek bozuğu yüzlü, zayıf, küçücük elleri çil içinde, taranmamış gür ve kızıl saçlı, giysisi her 
zaman yırtık, kirli, kültürsüz ve tembel, ufak tefek bir adamdı. Dimitri ile arasındaki ilişki, Lubov Sergeyevna 
ile olduğu gibi anlayamadığım bir nitelikteydi. Bütün arkadaşları arasından bunu seçmesinin bir tek nedeni 
olabilirdi: Bütün üniversitede Bezobedov kadar çirkin görünüşlü bir kimse yoktu. Ama sanırım Dimitri'nin, 
belki de bu nedenle herkese inat olsun diye onunla arkadaşlık etmek hoşuna gidiyordu. Bu üniversiteliyle 
olan arkadaşlığında, "Görüyorsunuz ya, benim için herkes birdir. Ben onu seviyorum; öyleyse Bezobedov iyi 
bir insandır," der gibi gururlu bir tavır takınıyordu. 
Onun durmadan kendisini zorlaması ağır gelmiyor mu? Zavallı Bezobedov bu rahatsız duruma nasıl 
katlanıyor? Bunlara şaşıyor ve bu arkadaşlık hiç de hoşuma gitmiyordu. 
Bir gün annesinin konuk odasında birlikte oturup konuşmak, Varenka'nın şarkı söylemesini ya da okumasını 
dinlemek ve geceyi geçirmek üzere Dimitri'ye gelmiştim. Bezobedov da yukarıda, Dimitri'nin odasında 
oturuyordu. Dimitri, sert bir tonla benim de gördüğüm gibi konuğu olduğunu ve aşağı inemeyeceğini söyledi: 
- Aslında aşağıda eğlenecek bir şey de yok. Burada oturup gevezelik etsek daha iyi olur, diye ekledi.  
Bezobedov'la iki saat konuşmak hiç de çekici olmadığı halde, aşağı yalnız inmeyi göze alamadığım için 



arkadaşımın garip davranışına içerleyerek salıncaklı koltuğa oturdum ve konuşmadan sallanmaya başladım. 
Beni aşağıda oturmak zevkinden yoksun bıraktıkları için Dimitri ile Bezobedov'a kızıyordum. Ses 
çıkarmadan kendilerini dinliyor, öfke içinde Bezobedov'un gitmesini bekliyordum. Uşağın getirdiği çayı 
içerken, sıkılgan konuğun birinci ve ikinci bardaktan sonra çayı kabul etmemeyi görev bilmesi ve "Buyurun, 
siz  için," demesi üzerine, Dimitri bir çay daha içmesi için beş kez Bezobedov'a rica etti. Ben kendi kendime, 
"Çok hoş bir konuk... Gel de bununla otur," diyordum. Dimitri sanırım zorlama bir istekle konuşarak 
konuğunu eğlendirmeye çalışıyor; benim de söze karışmam için boşuna uğraşıyordu; ben somurtarak 
susuyordum. Koltukta durmadan sallanıp, içimden Dimitri'ye, "Ne yapalım, öyle davranmalıyım ki, canımın 
sıkıldığını anlamasın," diyordum. Arkadaşıma karşı içimde duyduğum hafif kini, zaman ilerledikçe tuhaf bir 
hazla kızıştırıyor, Dimitri için, "Budalayı gördün mü? Geceyi hoş bir biçimde, sevimli akrabalarıyla geçirmek 
varken, bu hayvanla oturuyor. Vakit de geçti, artık konuk odasına da inemeyiz," diyor ve koltuğun kıyısından 
sessizce kendisine bakıyordum. Eli, oturuşu, boynu ve özellikle ensesiyle dizleri bana öyle tiksindirici ve 
incitici geliyordu ki, ben o dakikada onun canını sıkan bir şeyi büyük bir zevkle yapabilirdim. 
Sonunda Bezobedov kalktı; ama Dimitri bu hoş konuğunu salıvermeye bir türlü razı olmuyordu. Ona geceyi 
evlerinde geçirmesini önerdiyse de, çok şükür Bezobedov bunu kabul etmeyerek çıkıp gitti. 
Dimitri konuğunu geçirip döndüğünde, ellerini ovuşturarak hoşnut hoşnut gülümsüyordu. Sanırım 
gülümsemesinin nedeni, kendisini tutabildiği ve sonunda sıkıntıdan kurtulduğu içindi. Arada sırada yüzüme 
bakarak odada dolaşmaya başladı. Onu daha sevimsiz buluyor, "Gülümseyerek gezinmesi ne cesaret?" diye 
düşünüyordum. 
Birdenbire karşıma dikildi: 
- Niçin kızıyorsun? dedi. 
Bu gibi durumlarda herkesin yaptığı gibi ben de: 
- Hiç de kızmıyorum. Yalnızca benimle Bezobedov'un karşısında yapmacık tavırlar takınıp kendini de 
aldatman gücüme gidiyor, dedim. 
- Ne saçma sözler. Hiçbir zaman, hiçbir kimsenin yanında gösteriş yapmadım. 
- Her şeyi olduğu gibi söylemek göreneğimize uyarak sana doğrusunu söylüyorum. Bezobedov'un benim 
olduğu gibi senin de hoşuna gitmediğine eminim. Çünkü o aptal mıdır nedir? Ama, karşısında 
böbürlenmekten zevk duyuyorsun. 
- Hayır. Hemen söyleyeyim ki, Bezobedov çok iyi bir insandır. 
- Doğru, ama sana bir şey daha söyleyeyim mi? Lubov Sergeyevna ile olan arkadaşlığın da, bunun gibi, 
onların seni bir Tanrı gördükleri içindir. 
- Hayır, yanılıyorsun! 
Tutmaya çalıştığım öfkemin etkisi ve her şeyi olduğu gibi söyleyerek silahını elinden almak isteğiyle: 
- Yanılmıyorum, dedim; çünkü aynı şeyleri ben de yaşadım. Sana birçok kez söylemiştim. Şimdi de 
yineleyeyim, bana hoşa giden şeyler söyleyen insanları sevdiğimi sanıyorum; ama, bunu iyice inceledikten 
sonra, bu insanlarla aramda gerçek bir bağ olmadığını anlıyorum. 
Dimitri öfkeli bir boyun devinimiyle kravatını düzelterek: 
- Hayır, dedi. Birini seversem duygularımı ne övgüler, ne de yergiler etkileyebilir. 
- Doğru konuşmuyorsun; bir gün babam bana süprüntü dediği için bir zaman ona kin besleyerek ölmesini 
istediğimi, daha önce sana açıklamıştım. Sen de aynısın... 
- Kendi adına konuş. Söylediğin gibiyse, çok yazık... 
Birdenbire oturduğum koltuktan fırladım ve büyük bir yüreklilikle gözlerinin içine bakarak: 
- Tam tersine, asıl sen kötü konuşuyorsun. Kendi kardeşin hakkında bana anlattıklarını unuttun mu? Bunları 
sana anımsatmayı bayağı bulduğum için susuyorum; söylememiş miydin ha? Şimdi senin için neler 
düşündüğümü açıklayacağım... 
Elimden geldiğince onun beni iğnelediğinden daha çok onu iğneleyerek, kendisinin kimseyi sevmediğini 
kanıtlamaya ve onu utandırmak için kendimi haklı gördüğüm konuları teker teker saymaya başladım. İçimi 
boşalttığım için çok hoşnuttum. Sözlerimin asıl amacı, yüzüne vurduklarımı kendisinin de itiraf etmesiydi. 
Ama böyle öfkeli bir dakikada bu amacıma erişemeyeceğimi unutmuştum. Oysa bunu açıklaması olasılığının 
bulunduğu sakin zamanlarındaysa, hiç böyle konuşmamıştım. 
Tartışmamızın kavgaya döneceği bir sırada, Dimitri birden susarak beni bırakıp başka odaya geçti. Sözlerimi 
kesmeden kendisini izlemek istedimse de yanıt vermedi. Kötü huylar listesinde birdenbire parlama özelliği 
de yer almıştı ki, şimdi de kendisini tutmaya çalışıyordu. Çıkardığı bütün kusur listesine ilenç yağdırıyordum. 
İşte aramızdaki, duyduğumuz şeyleri olduğu gibi birbirimize anlatmak ve üçüncü kişilere birbirimiz 
konusunda hiçbir şey söylememe kuralı bizi bu duruma getirdi. Bu açık konuşma göreneğimize kapılarak o 
denli ileri gitmiştik ki, en utandırıcı yanlarımızı bile ortaya koyuyorduk. Öyle ki, şimdi kendisine de söylediğim 
gibi, bir tahmin ya da düşlemi, ne yazık ki bir duygu ve istek olarak gösteriyorduk. Bu açıklamalar, 
aramızdaki bağı güçlendirecek yerde, tersine, duygularımızı kurutup bizi ayırıyordu. Şimdi de, nedense, en 
sıradan bir açıklamada bulunmaya onuru engel oldu ve biz, tartışmamız kızıştığı sırada, önceden birbirimize 
verdiğimiz ve çok derin yaralar açan silahlarımızı kullandık. 
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ÜVEY ANA 
 
Babam, Moskova'ya ancak yılbaşından sonra gelmeye niyetlendiği halde, köpek sürüleriyle yapılan avların 
sürdüğü bir sırada, yani güzün ekim ayında geldi. Bize, Senato'da görülecek bir davası olduğu için önceki 
kararından vazgeçtiğini söylemişti; ama, Mimi'nin anlattığına göre, Avdotya Vasilyevna köyde o denli 
sıkılmış, kendisini o denli hasta göstermiş ve Moskova'dan o denli sık söz etmiş ki, babam da onun isteğini 
yerine getirmeye karar vermiş. Mimi sözünü sürdürerek: 
- Çünkü o, hiçbir zaman babanızı sevmedi ve böyle zengin bir adamla evlenmek için aşkından söz ede ede, 
babanızın kulaklarını şişirdi, dedi; "Değerini bilmiş olsaydı, başkaları ona neler yaparlardı!" der gibi, anlamlı 
anlamlı göğüs geçirdi. 
Bu başkaları, Avdotya Vasilyevna'ya haksızlık ediyorlardı. Babamıza karşı beslediği tutkulu ve özverili aşk 
her sözünde, her davranışında ve bakışlarında duyumsanıyordu. Ama onun bu aşkı, tapındığı kocasından 
ayrı kalmama isteğiyle birlikte, Madam Annet'ten olağanüstü bir başlık, maviye boyalı devekuşu tüyleriyle 
süslenmiş bir şapka, şimdiye dek kocası ve oda hizmetçisinden başka kimsenin görmediği beyaz göğsüyle 
ellerini pek çekici gösterecek Venedik kadifesinden dekolte bir rop istemesine de engel olmuyordu. Şüphesiz 
ki Katenka annesinin yanını tutuyordu. Oysa üvey anamızla aramızda, ilk geldiği günden beri ciddi olmayan 
tuhaf bir ilişki oluşmuştu.  
Avdotya Vasilyevna kupa arabasına biner binmez Volodya'nın yüzü ciddileşti, gözlerini süzdü ve iki yana 
sallanıp selam vererek, başka birini tanıştırıyormuş gibi elini öpmek için yaklaştı: 
- Sevgili annemizin gelişlerini kutlar, ellerini öperiz, dedi.  
Avdotya Vasilyevna güzel ve tekdüze gülümsemesiyle: 
- Oh, sevgili, oğlum! dedi.  
Elimde olmadan Volodya'nın sesine ve yüzünün anlatımına öykünerek elini öpmek üzere yaklaştım: 
- İkinci oğlunuzu da unutmayın, dedim. 
Biz ve üvey annemiz, karşılıklı içtenliğimizden emin olsaydık, bu karşılaşma sevgimizin belirtisi bakımından 
kusurlu sayılırdı. Aramız açık olsaydı, bu davranışa, bir alay ya da yalana karşı bir nefret ya da babamızdan, 
asıl ilişkimizle birlikte, başka duygu ve düşüncelerimizi gizlemek isteği denebilirdi; oysa şu dakikada Avdotya 
Vasilyevna'nın pek hoşuna giden bu davranışımız hiçbir anlam taşımıyor ve ancak aramızda hiçbir ilişki 
olmadığı gerçeğinin üstünü örtüyordu. Aralarındaki asıl ilişkilerin pek hoş olamayacağını sezen bazı aile 
üyelerinin birbirlerine karşı böyle şakacı tavırlar takındıklarına sonraları pek sık rasladım. İşte Avdotya 
Vasilyevna ile aramızda haberimiz olmadan böyle bir ilişki ortaya çıkmıştı. Bu şakacı tavırları hemen hiçbir 
zaman bırakmayarak, ona çok saygı gösteriyor, Fransızca konuşuyor, reveranslar yapıyor ve onu, "Chére 
maman" (21) diye çağırıyorduk. O da her zaman aynı türden şakalarla ve tekdüze gülümseyişiyle karşılık 
veriyordu. Yalnızca, her şeyden alınarak ağlamayı huy edinen çarpık bacaklı ve saf saf konuşan Luboçka, 
üvey annemize ısındı; safça, kimi zaman da beceriksizce, onu bütün aileyle kaynaştırmaya çalışıyordu. 
Avdotya Vasilyevna'nın da buna karşılık babama beslediği büyük ve tutkulu aşktan başka bütün dünyada en 
küçük bir bağlılık duyduğu biri varsa, o da Luboçka idi. Avdotya Vasilyevna, tuhaf değil mi, Luboçka'ya karşı 
bir tür hayranlık ve sıkılganca bir saygı gösteriyordu. 
Avdotya Vasilyevna, ilk günlerinde kendisini "üvey ana" diye niteler, çocukların ve ev halkının üvey anayı her 
zaman yanlış anladıklarını ve bundan dolayı üvey anaların zor bir duruma düştüğünü anıştırarak bunu sık 
sık söylemeyi severdi. Böyle bir durumun ne can sıkıcı olduğunu bildiği halde, bunu gidermek için kimimizi 
okşamak, kimimizle başka türlü ilgilenmek, söylenmemek gibi davranışların (iyi yürekli ve sessiz yaratılışlı 
olduğundan bunları çok kolay yapabilirdi) hiçbirini yapmadı. Hiçbirini yapmadığı gibi, durumunun pek hoş 
olmayacağını anlayınca, kimse saldırmadan o savunmaya hazırlandı ve bütün evdekilerin şöyle ya da böyle 
kendisini kızdırmak ve incitmek istediklerini sanarak, her şeyde bir kasıt aramaya başladı. En uygun 
davranışın, ses çıkarmadan her şeye katlanmak olduğunu düşündü ve bu düşünceyle kendisini bize 
sevdirmek için hiçbir şey yapmadı; böylece de, bizi kendisinden uzaklaştırdı. Evimizde birbirimizi anlama 
yeteneğinin son derece gelişmiş olduğunu daha önce de söylemiştim. İşte bu anlayış yeteneğinin üvey 
annemizde olmaması, onun, evimizde yerleşmiş alışkanlıkların tam tersi alışkanlıklarının olması (yalnızca bu 
bile) hepimizde ters etki yapmaya yetiyordu. Bizim düzenli  evimizde o hep yeni gelmiş gibiydi; kimi zaman 
erken, kimi zaman da geç yatıp kalkar; öğle yemeğine kimi zaman iner, kimi zaman inmezdi; akşam 
yemeklerini isterse yer, istemezse yemezdi. Yarı çıplak olarak dolaşır, sırtında kombinezon, omuzlarında 
atkı ve çıplak kollarıyla bize de, uşaklara da görünmekten çekinmezdi. İlk zamanlarda bu teklifsizliği hoşuma 
gitmişti, ama bu durum çok geçmeden  ona karşı beslediğim saygının son kırıntılarının da silinmesine yol 
açtı. Bizi daha çok şaşırtan bir şey de; konukların yanında olduğu zaman başka, konuk olmadığı zaman 
bambaşka iki kadın gibi görünmesiydi. Biri konukların yanında genç, sağlıklı, güzel giyinmiş, çok akıllı 
değilse de aptal da görünmeyen, neşeli ve gururlu bir güzeldi; öteki, konuk yokken genç görünmeyen, 



yorgun, üzüntülü, rasgele giyinmiş ve canı sıkıntılı olmakla birlikte seven bir kadındı. Ziyaretlerden döndüğü 
zamanlarda, çoğu kez kışın ayazından yüzü kızarmış, güzelliğinin verdiği gururla neşeli bir tavırla şapkasını 
çıkarıp kendisini seyretmek için gülümseyerek aynaya yaklaşırken ya da görkemli dekolte balo tuvaletiyle, 
utanmakla birlikte uşakların yanından kurumla arabaya doğru geçerken ya da evimizde küçük gece 
toplantıları düzenlendiği akşamlar ince boynunu kuşatan dantelli, kapalı bir ipekli giysi içinde çevresine 
tekdüze ama güzel gülümsemeler saçarken ona baktıkça; kendisine şimdi hayran olanlar, onu benim 
gördüğüm gibi, akşamları evde kalıp gece yarısından sonra kocasının kulüpten dönmesini beklerken, başı 
taranmamış olarak, sırtında gelişigüzel bir sabahlıkla, yarı karanlık odalarda bir hayalet gibi dolaşırken 
görmüş olsalardı, acaba ne derlerdi diye düşünüyordum. Kimi zaman piyanoya yaklaşır ve bildiği tek valsi, 
sıkıntılı bir çabayla yüzünü buruşturarak çalar, kimi zaman bir roman alıp ortasından birkaç satır okuduktan 
sonra bir yana bırakır, kimi zaman da uşakları uyandırmamak için büfeye kendisi giderek soğuk dana eti ve 
salatalık çıkarıp büfe odasının penceresi önünde ayakta yer ve yeniden yorgun, üzgün, amaçsız olarak 
odadan odaya dolaşırdı. Bizi birbirimizden en çok uzaklaştıran şey, onda anlama yeteneğinin olmayışıydı; 
bu özelliği, çoğu zaman kendisiyle anlayamayacağı şeylerden konuşulurken anlamlı bir dikkat 
göstermesinden anlaşılıyordu. Onu ilgilendirmeyen şeyler anlatılırken (kendisinden ve kocasından başka 
hiçbir şeyle ilgilenmezdi) elinde olmadan, yalnızca dudaklarıyla hafifçe gülümseyerek başını bir yana eğme 
alışkanlığına kapılması kendisi için kabahat olamazdı. Ama sık sık yinelediği bu gülümseme ve başeğme 
insanı iyice sinirlendirirdi. Kendisiyle, sizinle ve bütün dünyayla alay ediyormuş gibi görünen neşesi de, 
beceriksiz olmakla birlikte kimseye de bulaşmazdı. Duyarlılığı da çekilmez derecede aşırıydı. En önemlisi 
de, babama olan aşkını herkese ve durmadan, utanmadan anlatmasıydı. Bununla birlikte, bütün yaşamının 
babamı sevmek olduğunu söylerken, asla yalan söylemiyordu. Aslında bu sözlerinin doğruluğunu her 
davranışıyla kanıtladı; ama bizim anlayışımıza göre, böyle çekinmeden ve durmaksızın aşktan söz etmesi 
çirkindi ve yabancıların yanında bunları anlatırken Fransızcada yanlış yaptıkça onun adına utanır, kızarırdık.  
Kocasını, dünyada her şeyden çok severdi; kocası da onu, en çok ilk zamanlarda ve başkalarınca 
beğenildiğini gördükçe, daha çok seviyordu. Yaşamındaki tek amacın, kocasının sevgisini kazanmak 
olmasına karşın, kasıtlıymış gibi kocasının hoşuna gitmeyen her şeyi yapıyordu ve sanki bunların hepsi, 
kocasına karşı beslediği büyük sevgiyi ve kendini feda etmeğe hazır olduğunu göstermek içindi.  
Giyinmeye bayılırdı. Babam da onu, sosyetede beğenilen ve hayranlıklar uyandıran güzel bir kadın olarak 
görmeyi severdi; babam için giyinmeye karşı olan isteğinden vazgeçiyor ve evde gündelik giysiyle 
dolaşmaya giderek alışıyordu. Aile yaşamında eşitliği, özgürlüğü zorunlu bir koşul bilen babam, çok sevdiği 
Luboçka'yla iyi yürekli genç karısının birbirleriyle içten ve candan arkadaş olmalarını çok istiyordu; ancak 
Avdotya Vasilyevna, evin asıl hanımı saydığı Luboçka'ya karşı yersiz bir saygı göstermek zorunda olduğunu 
sanırdı ki bu durum, babamı son derece üzerdi. Babam bütün kış kumar oynadı ve sonuna doğru çok ütüldü. 
Aile yaşamıyla kumarı birbirine karıştırmamayı, her zaman göz önünde bulundurduğu için kumarla ilgili 
şeyleri bütün evdekilerden gizlerdi. Avdotya Vasilyevna kendisini feda etme konusunda kimi zaman 
rahatsızdı ve kış sonuna doğru, sabahın saat dördü beşi de olsa, gebe olduğu halde başını taramadan, ev 
giysisiyle, babam yorgun, ütülmüş ve aldığı sekizinci cezadan sonra sıkılmış bir durumda kulüpten döndüğü 
zaman, kendisini sallanarak karşılamayı görev biliyordu. İlgisiz bir tavırla, oyunda şansı olup olmadığını 
soruyor ve hoş gören bir dikkatle gülümsedikçe başını da sallayarak babamın kulüpte nasıl vakit geçirdiğini 
anlatmasını, kendisini beklememesi ve yatması için yüzüncü kez ettiği ricaları dinliyordu. Babamın 
kazanması, ütülmesi ve oyuna bağlı olan ruhsal durumu onu hiç ilgilendirmediği halde, kulüpten 
döndüğünde onu her gece ilk olarak yine o karşılıyordu. Bu karşılamaları, kendisini feda etme zayıflığından 
başka, ona çok büyük üzüntüler veren gizli kıskançlık duygularından ileri geliyordu. Babamın bu geç 
vakitlerde başka bir kadından değil de kulüpten döndüğüne, dünyada onu kimse inandıramazdı. O, babamın 
yüzünden hovardalığını okumaya ve hiçbir şey anlayamadan, üzüntüsünün verdiği bir hazla oflayarak, 
talihsizliğine katlanmaya çalışıyordu.  
Bunlardan ve birbiri ardınca yapılan diğer özverilerden dolayı, babamın çok ütüldüğü için çoğu zaman sinirli 
olduğu bu kışın son aylarında karısına karşı takındığı tavırlarda, arada sırada sessiz bir nefret göze 
çarpmaya başladı. Bu, öyle açığa vurmak istemediği bir nefretti ki, bilinçaltında bağlandığı insana her türlü, 
ufak tefek manevi üzüntü verme isteğini uyandırıyordu. 
 
XLIII 
 
YENİ ARKADAŞLARIM 
 
Kışın nasıl geçtiğinin ayrımına bile varmadım; karlar yine erimeye başladı ve üniversitede sınav günleri 
çizelgesi asıldığında, girdiğim halde hiç ilgilenmediğim, not tutmadığım, birini bile hazırlamadığım on sekiz 
dersten sınava gireceğimi anımsadım. Çok tuhaf ama, sınavları nasıl verecektim? Bu çok açık soruyu bir 
kez bile düşünmemiştim. Artık büyüklere karıştığımdan ve comme il faut olduğum düşüncesinden öyle zevk 
duyuyordum ki, bütün kış boyunca kendimden geçmiştim; acaba sınavlarda ne yapacağım sorusu aklıma 



geldikçe, kendimi arkadaşlarımla karşılaştırarak, "Nasıl olsa onlar sınavlara girip verecekler, oysa onların 
çoğu comme il faut bile değil;  bu bakımdan onlara üstünüm; böyle olunca sınavları da verebilirim," diye 
düşünüyordum. Üniversitedeki derslere, ancak alışmış olduğum için ve babam da evde kalmamı istemeyip 
beni gönderdiği için gidiyordum. Aynı zamanda bir sürü tanıdığım vardı ve üniversitede çok eğleniyordum. 
Ders salonlarındaki kahkahaları, konuşmaları, gürültüleri, profesör tekdüze sesiyle ders verirken arka sırada 
oturup düşlemlere dalmayı, arkadaşları seyretmek ya da kimi zaman biriyle bir kadeh içki içerek bir şeyler 
yemek için bir ara Matern'e gidip gelmeyi ve bundan dolayı profesörün çıkışacağını bildiğimiz halde, 
usulcacık kapıyı gıcırdatarak sınıfa girmeyi ve sınıfların birbirlerine karıştığı koridorda, yaramazlıklara 
katılmayı seviyordum; bunların hepsi çok eğlenceliydi.  
Herkesin derslere düzenli olarak gelmeye başladığı, fizik profesörünün ders programını bitirip sınavlara dek 
esenleştiği, öğrencilerin de defterlerini toplayıp kümeleşerek hazırlıklara giriştikleri bir sırada, ben de sınavlar 
için hazırlanmam gerektiğini anladım. Selamı kesmemekle birlikte aramız oldukça soğuk olan Operov, 
önceden de söylediğim gibi yalnızca notları vermekle kalmadı, kendisiyle, başka arkadaşlarla birlikte 
çalışmamı önerdi; teşekkür ederek kabul ettim. Birlikte çalışmayı kabul etmekle ona bir iyilik yapıyorum 
düşüncesiyle aramızdaki eski kırgınlıkları kaldırmayı umuyordum. Evim elverişli olduğu için, bütün 
arkadaşların her seferinde kesinlikle bizim evde toplanmalarını rica ettim. Yanıt olarak, toplantıların en yakın 
olan evlerde sırayla olacağını söylediler. İlk olarak Zuhin'de toplanmıştık. Bu Trubnoy Bulvarı'ndaki büyük bir 
evde, paravanayla bölünmüş küçücük bir odaydı. Kararlaştırılmış olan bu ilk toplantıya gecikerek, okumaya 
başladıkları zaman varabildim. Küçücük oda duman içindeydi; hem de iyi cins sigara değil, Zuhin'in içtiği en 
kötü sigaranın dumanıyla... Masanın üstünde bir şişe votka, bir kadeh, ekmek, tuz, bir de koyun kemiği 
vardı.  
Zuhin oturduğu yerden, ceketimi çıkarmamı, bir kadeh de votka içmemi söyleyerek:  
- Sanırım siz böyle ikramlara alışık değilsiniz, diye ekledi.  
Herkesin sırtında kirli basma gömlekler, yelekler vardı. Onları aşağı gördüğümü göstermemek için ceketimi 
çıkarıp teklifsizce divanın üzerine uzandım. Zuhin, ara sıra defterlere göz atarak okuyordu; ötekiler ara sıra 
bir şey sormak için onu durduruyor; o da bu soruları akıllıca, kesin ve kısa yanıtlarla açıklıyordu. Dinlemeye 
başladım, ama okunan şeylerin öncesini bilmediğimden birçok yerini anlamadığım için sorular sordum.  
Zuhin:  
- Hey arkadaş, bunları bilmiyorsan, bizi dinlemekle bir şey kazanamazsın; defterleri vereyim de yarına 
okuyup hazırlan bari; yoksa anlatılması uzun sürer, dedi.  
Bilmediğim için çok utandım ama, Zuhin'in sözlerini haklı bularak dinlemekten vazgeçtim ve yeni 
arkadaşlarımı incelemeye koyuldum. Comme il faut olanlar ve olmayanlarla ilgili ölçütüme göre, sanırım 
bunların ikinci kümeden olmaları gerekiyordu. Comme il faut olmadıkları halde, kendilerini benimle aynı 
düzeyde tutup bana karşı bir tür yakın koruma göstermelerinden, içimde onlara karşı yalnızca bir tiksinme 
değil, aynı zamanda tanımlayamadığım kişisel bir hınç da uyanıyordu. Bununla birlikte, onların ayakları, 
tırnakları kemirilmiş kirli elleri, Operov'un küçük parmağında uzattığı tek uzun tırnağı, pembe gömlekleriyle 
yelekleri, birbirlerine şakaya getirip sövmeleri, özellikle kimi sözcükleri bambaşka bir biçimde söyleyerek 
kullanma alışkanlıkları, içimdeki bu duyguları kamçılıyordu. Örneğin, "budala" sözcüğü yerine "ebleh"; "tam" 
yerine "tamamen"; "güzel" yerine "fevkalade" gibi sözcükler kullanmaları, bana kitabi, bayağı ve yakışıksız 
gibi geliyordu. Comme il faut'luktan doğan nefreti en çok uyandıran da, onların konuşurken Rusça, daha çok 
da yabancı sözcükleri kullanırken yaptıkları vurgulardır. Nitekim "makine" sözcüğü yerine "makkine", 
"faaliyet" yerine "feâliyet, "mahsus" yerine "maasus", "ocak" yerine "ocek", "Şekspir" yerine "Şeykspiyır" 
diyorlardı. 
O zamanlarda onların dış görünüşlerinden duyduğum ve bir türlü yenemediğim bir tiksinmeye karşın, bu 
insanların iyi yönleri de olduğunu seziyor ve onları birbirlerine bağlayan neşeli arkadaşlıklarını kıskanarak, 
onlara karşı bir duygudaşlık duyuyor ve kendim için çok zor olduğunu bilmekle birlikte, onlarla kaynaşmak 
istiyordum. Çok uysal ve dürüst bir insan olan Operov'u önceden tanıyordum; şimdi de bu grubun başı 
sandığım, çok akıllı ve ateşli bir genç olan Zuhin pek hoşuma gidiyordu. Bu, ufak tefek, sağlam yapılı, biraz 
şiş ve yağlı görünmekle birlikte  çok akıllı, canlı yüzlü bir esmerdi. Bu görünüşü, özellikle pek yüksek 
olmayan, çukur kara gözlerinin üstünde çıkık gibi duran alnı; fırça gibi dik kısa saçları ve her zaman hiç tıraş 
olmamış gibi görünen sık kara sakalı tamamlıyordu. Sanki kendisiyle hiç ilgili değilmiş gibiydi (ki insanların 
bu yönü, hep pek hoşuma gitmiştir) ama kafasının durmadan işlediği belliydi. Onun yüzü öyle anlamlı 
yüzlerdendir ki, ilk gördüğünüzden birkaç saat sonra, onu bambaşka biri olarak görmeye başlarsınız. İşte o 
akşamın sonuna doğru, Zuhin'in yüzünde, böyle bir anlatım değişikliğinin ayrımına vardım. Birdenbire 
yüzünde yeni çizgiler belirdi, gözleri daha da çukura kaçtı, gülmesi değişti ve yüzü öyle başkalaştı ki, onu 
çok zor tanıyabiliyordum. 
Okuma bitince, Zuhin, öteki arkadaşları ve ben de onlara uymak için birer kadeh votka içtik; şişenin dibinde 
az bir şey kalmıştı. Zuhin, kendisine hizmet eden yaşlı kadını votka almaya göndermek için gereken 25 
kapiki kimin verebileceğini sordu. Tam ben para vermeyi önerirken, Zuhin söylediğimi işitmemiş gibi 
Operov'a döndü; o da boncuk işlemeli kesesini çıkararak parayı verdi. 



Hiç içki içmeyen Operov parayı verirken: 
- Bana bak, sakın ha ipin ucunu kaçırmayasın, dedi. 
Zuhin o sırada koyun kemiğinin iliğini emmeye uğraşıyordu. (O dakika, Zuhin'in böyle çok ilik ve beyin yediği 
için, bu denli akıllı olduğunu aklımdan geçirdiğimi anımsıyorum.)  Zuhin başını ona çevirdi ve hafifçe 
gülümseyerek (bu gülümsemesi öyle hoştu ki, siz elinizde olmadan onun ayrımına varıyor ve böyle 
gülümsemesinden dolayı da ona minnet duyuyordunuz): 
- Korkma, dedi, korkma, kaçırsam da zararı yok; bundan sonra bakalım kim kimi yere serecek: O mu beni, 
ben mi onu?  
Sonra da övünüyormuş gibi, eliyle alnına bir fiske vurarak:  
- Arkadaş, burası artık tümüyle hazırdır; yalnızca Semyonov'un çakmasından korkuyorum; sanırım kendisini 
pek içkiye verdi, diye ekledi. 
Gerçekten de giriş sınavlarını ikincilikle veren, ilk sınav günlerinde benden daha kötü görünüşüyle beni 
sevindiren, birinci ay derslere düzenli giren işte bu ak saçlı Semyonov, öğrencilerin daha çalışmalara 
başlamasından önce kendisini içkiye vermiş ve yıl sonuna doğru da üniversitede hiç görünmez olmuştu. 
İçimizden biri: 
- O nerelerde acaba? dedi. 
Zuhin sözünü sürdürerek: 
- Çoktandır görmüyorum, dedi, son kez Lisabon Lokantası'nın altını üstüne getirirken birlikteydik. Çok 
eğlenceli oldu. Sonra duyduğuma göre, onun bir sorunu daha ortaya  çıkmış... İşte, kafa dediğin böyle 
olmalı. O ne ateşli ruh, o ne akıl. Mahvolursa yazık olacak. Ama mahvolması da kesindir. Öyle, üniversitede 
uslu uslu oturacak gençlerden değil o. 
Biraz daha konuştuktan sonra, gelecek günlerde yine Zuhin'de toplanmayı kararlaştırarak (çünkü onun evi 
hepimize aynı uzaklıktaydı) dağılmaya başladık. Sokağa çıktık; herkes yaya dönecekti; bense arabayla 
gidecektim ve bundan bir tür utanç duyuyordum. Çekinerek Operov'u evine dek götürmeyi önerdim. Zuhin de 
bizimle birlikte çıktı. Operov'dan bir ruble ödünç aldı ve geceyi konuk olarak başka bir yerde geçirmek üzere 
ayrıldı. Operov, yolda Zuhin'in yaşamı ve özellikleri konusunda birçok şey anlattı. Eve gelince, yeni tanıdığım 
bu insanları düşünerek uzun zaman uyuyamadım. Uykum kaçmıştı; saatlerce, içimden onlara karşı sevgi 
uyandıran bilgileriyle, yalınlıklarıyla, dürüstlükleriyle, yiğitlikleriyle, gençliğin şairce yönleriyle, beni iğrendiren 
dış görünüşlerindeki bayağılık arasında bocalayıp duruyordum. Bütün isteğime karşın, onlarla kaynaşmama 
olanak yoktu. Aramızda çok büyük görüş ayrılıkları vardı. Benim için yaşamın bütün amacını, güzelliklerini 
oluşturan bir sürü incelik vardı ki, onlar bunu bir türlü anlayamazlardı; nitekim ben de onları 
anlayamıyordum. Ama anlaşmazlığımızın başlıca nedeni, ceketimin 25 rublelik kumaştan olması, arabam ve 
Hollanda keteninden frenkgömleklerimdi. Bence bunların büyük bir önemi vardı; elimde olmayarak zengin 
görünüşümle onları incitiyorum gibi geliyordu. Günahım olmadığı halde karşılarında kendimi bir suçlu gibi 
görmek, kimi zaman beni isyan ettiriyor, kimi zaman boyun eğdiriyor; sonuçta kendime güvenme duygusuna 
kapılarak, bir türlü onlarla yakın ve dürüst ilişkiler kuramıyordum. Zuhin'in kaba ve kötü yanları, o zamanlar 
onda sezmeye başladığım yiğitliğin güçlü ve şairane yanlarıyla öyle örtülüyordu ki, bende hiçbir tepki 
uyandırmıyordu. İki hafta boyunca, hemen her akşam Zuhin'e çalışmaya gittim. Önce de söylediğim gibi, 
arkadaşlarımdan geri kaldığımdan ve onlara yetişmek için kendimde bir güç bulamadığımdan, hemen 
hemen hiç çalışmıyor, ancak onların okuduklarını anlıyor ve dinliyor gibi davranıyordum. Sanırım arkadaşlar 
da bu yapmacığımı anlamıştılar; çünkü, çoğu zaman bildikleri yerleri atlayarak ve bana bir şey sormadan 
geçiyorlardı. 
Gün geçtikçe onların yaşam biçimlerine alışıyor ve bu yaşayışta çok şairane yönler bularak kabalıklarını hoş 
görmeye başlıyordum. Ancak, Dimitri'ye onlarla birlikte hiçbir yere gidip içki içmeyeceğime verdiğim söz, 
beni eğlencelerine katılmaktan alıkoyuyordu. 
Bir gün, onlar arasında, yazındaki, hele Fransız yazınındaki bilgilerimi göstermek isteğiyle, bu konudan söz 
açarak konuşmaya başladım. Yabancı yapıtların adlarını Rusça söylemelerine karşın, onların benden daha 
çok okuduklarını; İngiliz, hatta İspanyol yazarlarını ve o zamana dek adını bile duymadığım Lesage'ı 
okuyarak, değerini de bildiklerini şaşırarak gördüm. Benim için, çocukluğumda okuyup ezberlediğim, 
yalnızca birer sarı kaplı kitap olan Puşkin ve Jukovskiy, onlar için birer yazın örneğiydi. Dumas, Sue ve 
Feval'dense aynı ölçüde nefret ediyorlar ve (açık söylemeliyim ki) yazın konusunda, hele Zuhin, benden bin 
kat daha iyi, daha doğru düşünceler söyleyebiliyorlardı. Müzik bilgisinde de, onlara hiçbir üstünlüğüm yoktu. 
Operov'un keman çaldığını ve birlikte çalıştığımız başka bir arkadaşın da viyolenselle piyanoya çalıştığını; 
ikisinin de üniversite orkestrasında çaldıklarını, müzikten oldukça anladıklarını, klasik müziğin değerini de 
bildiklerini, yine şaşkınlıkla öğrendim. Bir sözcükle, onlardan üstün olduğumu sandığım her şeyde, Fransızca  
ve Almanca konuşma biçimim bir yana, benden daha iyiydiler ve bu üstünlükleriyle hiç övünmüyorlardı. 
Yüksek tabakadan oluşumdan gelen  tavırlarımla övünebilirdim; ama bu yönden de Volodya derecesinde 
değildim. Öyleyse onlara neden böyle yüksekten bakıyordum? Prens İvan İvanoviç'le olan tanışıklığımdan 
mı? Fransızcayı iyi konuşmamdan mı? Arabamdan mı? Hollanda keteninden gömleklerimden mi? Yoksa 
tırnaklarım yüzünden mi? Acaba bunların hepsi birer saçma mıdır? İşte, onların saf ve taşkın neşelerini, 



içten arkadaşlıklarını gördükçe duyduğum kıskançlığın etkisiyle kafamda böyle bir kuşku uyandı ve belli 
belirsiz kafamı kurcalamaya başladı. Onlar aralarında senli benliydiler. İlişkilerindeki yalınlık kabalık 
derecesine varıyordu, ama yine de bu kaba görünüş altında, birbirlerini en ufak bir biçimde incitmekten 
sakındıkları seziliyordu. Şakalarında kullandıkları "alçak", "kalleş" gibi sözcükler kulağımı tırmalıyor ve 
içimden onlarla alay etmeye de birer neden oluyordu. Ama bu sözcükler onları kırmadığı gibi, içten 
arkadaşlıklarına engel de olmuyordu. İlişkilerinde birbirlerine karşı, ancak çok yoksul, toy ve genç delikanlılar 
arasında görülen bir dikkat ve incelik vardı. Zuhin'in kişiliğindeyse Lisabon Lokantası'ndaki serüvenlerinde 
kendini gösteren büyük bir taşkınlık ve ele avuca sığmazlık seziliyordu. Bu arkadaşların içki âlemlerinin, 
katıldığım Baron Z.'nin evindeki yapmacıklı, yanmış rom şampanyalı içki âlemlerinden bambaşka bir şey 
olduğunu anlıyordum. 
 
XLIV 
 
ZUHİN İLE SEMYONOV 
 
Zuhin'in hangi tabakadan olduğunu bilmiyordum; bütün bildiğim, yalnızca, S. Lisesi'ni bitirdiği, zengin de 
olmadığıydı. Sanırım soylu da değildi. O sıralarda on sekiz yaşında olduğu halde, daha yaşlı görünüyordu. 
Çok akıllı ve özellikle anlayışlıydı. Karışık bir problemi bütün ayrıntılarıyla ve sonuçlarıyla birdenbire 
kavramak, ona bu sonuçlara varabilmek için gerekli olan kuralları bilinçle düşünmekten çok daha kolay 
geliyordu. Akıllı olduğunu biliyor, bununla övünüyordu. Gururlu olduğu için de herkese aynı derecede içten 
ve yalın davranıyordu. Yaşamında başından birçok şey geçtiği belliydi. Onun canlı, duygulu yaratılışında 
aşkın, dostluğun, paranın; hatta uğraşlı bir yaşamın izleri vardı. Yetenekli olduğu için, bir şey konusunda bir 
yargıya varmak ona kolay geldiğinden, küçük ölçüde de olsa, toplumun aşağı tabakasında da olsa, deneyip 
ya nefret ya da bir tür kayıtsızlık duymadığı bir şey yoktu. İnsana öyle geliyordu ki, yeni bir şeyi anlamak için 
büyük bir hevesle atılıyor; ancak amacına erdikten sonra, o şeyden  nefret etmeye de hak kazandığını 
düşünüyordu. Bilgi bakımından da durumu aynıydı. Hiç not tutmuyor, az çalışıyor, ama matematiği öyle iyi 
biliyordu ki, profesöre bile taş çıkartırım dediği zaman bile, bunu doğallıkla söylüyordu. Profesörlerin 
derslerinde birçok  şey ona saçma geliyor, ama doğuştan pratik zekâsıyla onların neler istediğini hemen 
sezerek öyle davranıyordu ki, bütün profesörler onu seviyordu. Üniversite yöneticileri karşısında çok açık 
davrandığı, bir şeyden çekinmediği halde, yine de yönetimce sayılıyordu. Bilime karşı ne bir sevgisi, ne de 
saygısı vardı. Bunların hepsini çok kolay elde ettiği için, kendisini ciddi olarak bilime verenleri küçümserdi. 
Onun görüşüne göre, bilim, yeteneğinin onda birini bile doyurmuyordu;  öğrencilik yaşamında bütün 
benliğine yetecek bir yön de bulamıyordu. Kendi söylediği gibi, ateşli ve canlı olan yaratılışı her zaman  
yaşama isteğiyle tutuşuyordu. İçten gelen büyük ve ateşli bir tutkuyla, bütün bedensel gücünü harcama 
isteğiyle, maddi olanakların elverişliliği oranında sefahat âlemlerine dalıyordu.  
Şimdi de tam sınavların başlayacağı bir sırada, Operov'un öngörüsü doğru çıktı. İki hafta kadar ortalıkta hiç 
görünmediği için, son zamanlarda başka bir arkadaşın evinde toplanmaya başladık. Bununla birlikte, 
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 ayyaş grubu sekiz kişiydi. Önceleri aralarında İkonin ile 
Semyonov da vardı. İkonin, onların daha yılbaşından beri kendilerini iyice verdikleri bu batak sefahat 
âlemlerine dayanamayarak topluluktan ayrıldı. Semyonov da bu ålemi kendisine yeter bulmadığı için çekildi. 
İlk zamanlarda sınıfta bunlara herkes dehşetle bakıyor, yaptıkları kabadayılıkları birbirlerine anlatıyorlardı. 
Bu serüvenlerin başlıca kahramanı önce Zuhin, yıl sonunda da Semyonov'du. Son zamanlarda herkes 
Semyonov'a korku ve dehşetle bakıyor ve binde bir geldiği ders günlerinde, sınıfı bir coşku sarıyordu. 
Tam sınavlar başlarken, Semyonov'un bu sefil yaşamını, nasıl enerjik ve özgün bir biçimde bıraktığını; 
Zuhin'le tanışık olduğum için, gördüm. Bakın bu nasıl olmuştu. Bir akşam hepimiz Zuhin'in evinde 
toplanmıştık. Operov, başını, defteri üzerine eğip şamdanda duran içyağı mumundan başka, önündeki 
şişeye de bir mum oturtarak, fizik defterindeki ufacık el yazısıyla yazılmış notları, incecik sesiyle okumaya 
başladığı sırada odaya ev sahibi kadın girdi ve birinin Zuhin'e bir pusula getirdiğini söyledi. 
Zuhin dışarı çıktı ve hemen başı eğik, düşünceli bir tavırla, elinde paket kâğıdı üzerine yazılmış bir pusula ve 
iki tane on rublelik banknotla döndü. 
Başını kaldırdı ve sanki ağırbaşlı bir ciddilikle yüzümüze bakarak: 
- Efendiler, olağanüstü bir olay! dedi. 
Defter sayfalarını çevirmekte olan Operov, "Belki de anlaşma gereğince bir yerden para aldın," dedi; bir 
başkası da, "Haydi okumayı sürdürelim," dediyse de, Zuhin sesinin tonunu değiştirmeden, "Hayır çocuklar, 
artık ben okumayacağım, size demin söyledim ya, görülmemiş bir olay. Semyonov daha önce benden almış 
olduğu 20 rubleyi bir erle göndermiş ve kendisini görmek istiyorsam kışlaya gitmemi yazmış," dedi ve 
hepimize birden bakarak, "Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz?"  diye ekledi. Hepimiz susuyorduk. 
Zuhin konuşmasını sürdürerek, "Ben şimdi ona gidiyorum, isteyen benimle gelebilir," dedi. Biz de hemen 



ceketlerimizi giyerek Semyonov'a gitmek üzere hazırlanıyorduk ki, Operov incecik sesiyle, "Görülmemiş bir 
şeyi seyre gidiyormuş gibi, böyle hep birden gitmek tuhaf olmaz mı?" diye uyarıda bulundu. Özellikle ben, 
Semyonov'u pek tanımadığım için, tümüyle Operov gibi düşünüyordum; ama bütün arkadaşların katıldığı bu 
işe ben de katılmaya can atıyor ve Semyonov'u görmeyi öylesine istiyordum ki, Operov'un bu sözlerine hiç 
ses çıkarmadım. Zuhin:  
- Saçma! Nerede olursa olsun, bir arkadaşa hepimizin gidip esenleşmesini hiç de tuhaf bulmuyorum. Sanki 
bu da bir şey mi? Haydi isteyen gelsin, dedi.  
Arabaları tuttuk, eri de alarak yola koyulduk. Nöbetçi başçavuş, bizi önce kışlaya sokmak istemediyse de, 
Zuhin, nasılsa onu kandırdı ve pusulayı getiren er hepimizi, kandille hafifçe aydınlatılmış, iki taraflı 
ranzalarda tıraşlı başları, sırtlarında boz kaputlarıyla kimi oturmuş, kimi de yatmış bir durumda, yeni askere 
alınmış kimselerin bulunduğu büyük yatakhaneye getirdi. Kışlaya girer girmez karşılaştığım çok ağır koku ve 
yüzlerce insanın horlaması tuhafıma gitti; kılavuzumuz ve ranzaların arasından sert adımlarıyla hepimizin 
önünde giden Zuhin'in arkasından ilerlerken, ranzalarda yatan her erin durumuna heyecanla bakıyor ve 
Semyonov'un hatırımda kalan, hemen hemen kırlaşmış saçları, renksiz dudakları, tutkuyla parlayan 
gözleriyle yüzünü, kaslı vücudunu onlara benzeterek arıyordum. Koğuşun bir ucunda, koyu renkte yağ dolu 
toprak bir kap içinde oturtulmuş dumanlar çıkararak çoktan beri yanmakta olan sarkık fitilli son kandilin 
durduğu köşede, Zuhin adımlarını yavaşlatarak birdenbire durdu.  
Ötekiler gibi alnının üstü kazınmış; sırtında kalın er çamaşırı, omzuna atılmış boz kaputuyla ayaklarını 
toplayıp ranzada oturmuş bir şeyler yiyip yanındakiyle konuşan bir ere:  
- Nasılsın Semyonov? dedi.  
Bu Semyonov'du, kır saçları makineyle iyice kazındığından, alnının üst tarafı gömgök gözüküyordu; yüzünde 
de her zamanki somurtkan, canlı anlatım vardı. Bakışlarım onu incitir korkusuyla başka yerlere bakıyordum. 
Sanırım benim gibi düşünen Operov da herkesin arkasında duruyordu. Semyonov, her zamanki gibi 
kendisine has kesik tümcelerle Zuhin'in ve bizim hatırımızı sormaya başlayınca, sesinin ezgisi hepimizi 
ferahlattı. Öne çıkıp ben elimi, Operov da tahtasını uzatmakta acele ederken, Semyonov bizden daha çabuk 
davranarak kocaman esmer elini uzattı. Böylelikle ona onur veriyormuş gibi bir konuma düşmekten bizi 
kurtardı. Her zaman konuştuğu, o isteksiz ve dingin bir sesle, "Nasılsın Zuhin, geldiğin için teşekkür ederim. 
Siz de hoş geldiniz çocuklar, oturun bakalım," dedi. Sonra da biraz önce konuşup yemek yediği ere dönerek,  
"Kudriyaşka, biraz bu yana çekil, seninle daha sonra konuşuruz," dedikten sonra, "Otursanıza," diye ekledi 
ve "Eee Zuhin, durumuma şaştın, değil mi?" diye sordu. Ama Zuhin, doktorun bir hasta yatağına oturmasına 
benzer bir tavırla yanına oturarak, "Yaptıklarının hiçbirine şaşmam, belki sınavlara gelmiş olsaydın o zaman 
şaşardım; ya, öyle işte," diye yanıtladı; sonra, "Anlat bakalım şimdi, nerelerdeydin, bunlar nasıl oldu?" diye 
sordu. Semyonov, gür sesiyle, "Nerelerde miydim? Lokantalarda, meyhanelerde ve bunlara benzer 
yerlerde," dedikten sonra bize döndü: "Çocuklar otursanıza, burası geniş; hepimiz sığarız." Solundaki 
ranzanın üzerine uzanmış ve tembel bir merakla bizi seyreden bir eri, bir an için beyaz dişlerini göstererek, 
buyruk verir gibi, "Hey, ayaklarını toplasana!" diye uyardı ve "İşte, hovardalık ediyordum; hem iyi hem kötü," 
diye sürdürdü konuşmasını. Bu kesik cümleleri söylerken yüzündeki canlı anlatım her an değişiyordu: 
"Tüccarla olan sorunumu biliyorsun: Öldü kerata. Üniversiteden kovulacaktım. Elde avuçta olan bütün 
paraları har vurup harman savurdum. Bunlar bir şey değil; işin kötüsü, gırtlağıma dek borçlandım; hem de 
nasıl kimselere... Ödeyecek param yoktu. Sözün kısası, işte böyle..." "Peki, asker olmak da aklına nereden 
esti?" diye soran Zuhin'e, "Bir gün, Stojenka'daki Yaroslavi Meyhanesi'ni biliyorsun ya, işte orada, 
tüccarlardan biriyle içip eğleniyorduk. Bu tüccarın işi gücü para karşılığında er toplamakmış; ben de ona, 'Bin 
ruble verirsen asker olurum,' dedim, oldum da," diye yanıt verdi. Zuhin ona, "Peki senin soyluluğun da var, 
bunu nasıl yaptın?" dediyse de, o, "Bunların hepsi boş, Kiril İvanoviç hepsini kitabına uydurdu," diye 
yanıtladı. "Bu Kiril İvanoviç dediğin de kim?" "Kim olacak, beni satın alan adam işte!" (Bunları söylerken, 
gözleri sanki gülüyormuş gibi tuhaf ve alaylı alaylı parladı.) "Senato'dan izin bile çıkardılar. Biraz daha 
eğlendim, borçları ödedim, ondan sonra da haydi askerliğe. Hepsi bu kadar. Nasıl olsa dayak atamazlar... 
beş rublem var.  İlerde belki bir savaş..." diye sözü bitirdi.  
Sonra yüzünün anlatımını durmadan değiştirerek, kıvılcımlı gözleriyle bakıp Zuhin'e tuhaf ve akıl almaz 
serüvenlerini anlatmaya başladı.  
Artık kışlada daha çok kalamayacağımızdan, esenleşmeye başladık. O, elini uzatarak ayrı ayrı ellerimizi sıktı 
ve bizi geçirmek için ayağa kalkmaksızın, oturduğu yerden, "Yine uğrayın çocuklar, söylediklerine bakılırsa, 
bizi ancak gelecek ay gönderecekler," dedi ve yine yüzü gülümser gibi oldu. Ama Zuhin, birkaç adım 
yürüdükten sonra, geri döndü. Onların esenleşmesini görmek istiyordum. Onun için biraz durakladım. 
Zuhin'in cebinden para çıkarıp ona uzattığını, Semyonov'un da kabul etmeyerek eliyle ittiğini ve sonra da 
öpüştüklerini gördüm. Zuhin'in, bize yaklaşırken, oldukça gür bir sesle, "Hoşça kal aslanım, sanırım ben 
daha üniversiteyi bitirmeden sen subay olursun!" diye bağırdığını duydum. Hiçbir zaman gülmeyen 
Semyonov, yanıt olarak, alışık olmadığımız çınlayan bir kahkaha atıverdi. Bu kahkaha içimi parçaladı. 
Ayrıldık.  
Eve giderken yolda, Zuhin hiç konuşmadı; parmağıyla burnunun ya bir yanını, ya da  öbür yanını tutarak 



durmadan hafifçe sümkürdü. Eve döner dönmez, bizi bırakıp çıktı ve o günden ta sınavların başlamasına 
dek durmadan içti. 
  
XLV 
 
ÇAKIYORUM 
 
Sonunda "diferansiyel integral" dersiyle başlayan ilk sınav günü geldi. Oysa ben, hâlâ sisler içinde 
geziyormuş gibi, beni bekleyen şeylerin önemini kavrayamıyordum. Akşamları Zuhin'in ve öteki arkadaşların 
toplantısından döndükten sonra, ilkelerimde kimi iyi olmayan yönler bulunduğunu ve bazı kanılarımı da 
değiştirmem gerektiğini düşünüyordum. Ama, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, yeniden comme il faut oluyor ve 
bundan çok hoşnut olarak, hiçbir değişiklik gereksinmesi duymuyordum.  
İşte ilk sınava geldiğimde, böyle bir ruh durumundaydım. Prenslerin, kontların, baronların bulunduğu 
bölümde bir sıraya oturup kendileriyle Fransızca konuşmaya başladım. (Söylemesi biraz garip olacak ama, 
biraz sonra hiç bilmediğim bir dersten sınava gireceğimi aklıma bile getirmiyordum.) Sınav sırası gelenlere 
soğukkanlılıkla bakıyor ve  kimileriyle alay edecek denli ileri bile gidiyordum.  
Sınavını verip dönen İlinka'ya:  
- Eee Grap, dedim, epeyce heyecan geçirmiş olmalısınız...  
Üniversiteye girdi gireli, üzerinde kurduğum egemenliğe artık başkaldırarak benimle konuşurken 
gülümsemeyen ve bana düşman gibi bakan İlinka:  
- Biraz sonra sizi de göreceğiz, dedi.  
Durumuma karşı belirttiği kuşku, bir an için beni korkuttu ama yanıt olarak yalnızca gülümsedim. Biraz 
sonra, içinde bulunduğum dumanlı hava, bu duygumu dağıttı ve ben eskisi gibi dikkatsiz, ilgisiz olarak 
oturmaya başladım; (sanki çok önemsiz bir şeymiş gibi) sınavdan çıktıktan sonra Matern'e gidip bir şeyler 
yemek için Baron Z.'ye söz bile verdim. İkonin'le birlikte çağırıldığımız zaman, üniformamın eteklerini 
düzelterek, büyük bir soğukkanlılıkla sınav masasına yaklaştım ve ancak giriş sınavlarında bana soru 
sormuş olan genç profesör yüzüme baktığı ve elim soru kâğıtlarına değdiği anda, korkudan doğan soğuk bir 
ürperme duydum. İkonin, önceki sınavlarda yaptığı gibi, bütün vücuduyla sallanarak soru kâğıdını çektiyse 
de, kötü olmasına karşın yine de bir şeyler söyleyebildi; bana gelince, onun ilk sınavlarda yaptığını, daha da 
kötüsünü yaptım. Çünkü, ikinci bir soru kâğıdı çektiğim halde, yine tek bir sözcük söyleyemedim. Profesör 
acınarak yüzüme baktı ve hafif ama kesin bir sesle:  
- Mösyö İrteniyev, ikinci sınıfa geçemeyeceksiniz; sınavlara girmekten vazgeçseniz daha iyi edersiniz. 
Fakülteyi ayıklamalı, dedi ve, siz de Mösyö İkonin, diye ekledi.  
İkonin sadaka dilenir gibi, bir kez daha sınava girmek için yalvardıysa da, profesör bir yılda yapamadığı dersi 
iki gün içinde yetiştiremeyeceğini ve sınıfı geçemeyeceğini söyledi. İkonin yeniden küçülerek acıklı bir tavırla 
yalvardı; profesör yine geri çevirdi ve aynı hafif ama kesin sesiyle:  
- Gidebilirsiniz efendim! dedi.  
Ancak bu sözlerden sonra masadan ayrılabildim; İkonin'in küçülerek yalvardığı sırada benim de yanında 
bulunuşumdan, onun yalvarmalarına katılmışım gibi utanıyordum. Öğrencilerin arasından geçip salona nasıl 
geldiğimi, sorulara nasıl yanıtlar verdiğimi, girişi nasıl geçtiğimi ve eve nasıl vardığımı anımsamıyorum. 
Aşağılanmış, küçülmüş ve tam anlamıyla mutsuz olmuştum.  
Üç gün odamdan çıkmadım, kimselerle görüşmedim ve çocukluğumda olduğu gibi avuntuyu gözyaşlarımda 
bularak ağladım, ağladım. İlerde kendimi vurmak için içimde bir istek uyanırsa, bunu yapmak için şimdiden 
bir tabanca aramaya başladım. İlinka Grap'la karşılaştığımızda yüzüme tüküreceğini, bunu yapmaya hakkı 
olduğunu; Operov'un benim yıkımımdan sevinç duyduğunu ve bunu herkese anlattığını; Kolpikov'un Yar 
Lokantası'nda beni rezil etmekte çok haklı olduğunu; Prenses Kornakov'la konuşurken söylediğim 
saçmalardan başka bir sonuç çıkamayacağını... düşünüyordum. Yaşamımın en ağır ve onurumun en çok 
kırıldığı dakikaları birbiri ardınca başımda sıralanıyordu. Yıkımımın nedenini birine yüklemek istiyordum. 
Bunu, birinin bile bile yaptığını, bana karşı hazırlanmış büyük bir dolap olduğunu kuruyordum. Profesörlerle 
arkadaşlarıma, Volodya'ya, Dimitri'ye ve beni üniversiteye veren babama bile kızıp söyleniyordum. Bana 
böyle yüzkarası günler gösteren talihe ilençler yağdırıyordum. Beni tanıyanların gözünde tümüyle 
hiçleştiğimi duyumsayarak süvari alayına yazılmak ya da Kafkasya'ya gitmek için babamdan izin istedim. 
Babam benden hiç hoşnut değildi, ama büyük üzüntümü görüp durumumun (çok kötü olmasına karşın) 
başka bir fakülteye geçmekle düzelebileceğini söyledi. Yıkımımda bir olağandışılık görmeyen Volodya da, 
fakülte değiştirmekle hiç olmazsa yeni arkadaşlar arasında utanmayacağımı söylüyordu.  
Evdeki hanımlar, sınavların ne demek olduğunu ve sınıfta çakmanın anlamını ya anlamak istemiyorlardı ya 
da anlayamıyorlardı. Yalnızca benim üzüntümü görerek durumuma acıyorlardı.  
Dimitri her gün bana geliyor, yanımda kaldığı sürece çok sevecen, çok uysal görünüyordu; benden soğumuş 
gibi geliyordu bana. Yukarı çıkıp, bir doktor ağır hastasının yanına nasıl gelirse, bana öylece yaklaşarak 
sessizce oturmasıyla beni incitiyor, kırıyordu. Sofya İvanovna ile Varenka, kendilerine daha önce okumak 



istediğimi söylediğim kitapları göndererek beni evlerine çağırdılar; ama ben, çok düşmüş bir insana karşı 
gösterilen bu ilgide, onurumu kıran ve beni inciten bir hoşgörürlük seziyordum. İki üç gün sonra biraz 
kendime geldiysem de, köye doğru yola koyulduğumuz güne dek evden çıkmadım ve durmadan yıkımımı 
düşünerek hiçbir şeyle uğraşmadan, evdekilerle karşılaşmamak çabasıyla odadan odaya dolaştım.  
Düşündüm, taşındım; sonunda bir gün, akşamın geç saatinde Avdotya Vasilyevna'nın çaldığı valsi 
dinleyerek aşağıda otururken birdenbire ayağa kalktım, yukarı çıktım ve üstünde "Yaşamımın Kuralları" 
yazılı olan defteri çıkardım, açtım ve birden, içimde bir pişmanlıkla ruhsal bir uyanış duyumsadım. Ağlamaya 
başladım; ama bu kez bunlar umutsuzluğun gözyaşları değildi. Kendime geldikten sonra, yeniden yaşam 
kurallarımı yazmaya karar verdim; bundan sonra artık kötü davranışlarda bulunmayacağıma, bir  dakikayı 
bile boş  geçirmeyeceğime;  kurallarıma hiç ihanet etmeyeceğime inanıyordum.  
Bu manevi atılımın ne kadar sürdüğünü, ne olacağını ve benim manevi gelişmemin hangi yeni temellere 
dayandığını, bundan sonra daha mutlu geçen gençliğimin ikinci yarısında anlatacağım.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


