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İvan Sergeyeviç Turgenyev
*
28 Ekim 1818′de Orel kentinde doğdu. Rus Y. Toprak
sahibi asılzade sınıfındandı fakat yoksul düşmüşlerdi.
Moskova’da Berlin’de okudu.1843 yılında ilk manzum
hikayesi Padaşa ile edebiyat hayatına atıldı. 1852′de
Zapiski Oknotnika adı altında kitap olarak çıkacak olan
hikayelerinin ilkini Sovremennik’te, 1847′de yayımladı; bu
eser Biyelinski’nin savunacağı “Tabii ekol” ü izleyen ilk
eserlerin en iyisidir. Tatlı bir dille anlattığı eserlerinde
gerçekle şiir, gözlemle hayali sezgi arasında tam bir denge
teşkil ederler. Temasları ve özellikle Fransa’daki dostları
sayesinde Rusya’yı batıya yaklaştırmıştır. İvan Sergeyeviç
Turgenyev, 3 Eylül 1883′te Fransa’da Paris yakınlarındaki
Bougival kasabasında öldü.
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1859 Senesi

Mayıs aynın son günleriydi. Ayağında kareli kumaştan
bir pantolonla, üstünde kirlenmiş bir palto olan kırk
yaşlarındaki

adam,

yol

üstündeki

hanın

alçak

merdivenlerini çıkıyordu. Fazlasıyla dolgun yanaklarıyla
birlikte çenesindeki beyazımtıraka yakın sarı sakalı dikkat
çeken uşağına döndü. Donuk gözlerle kendisine bekleyen
genç uşağına seslendi:
“Kimse yok mu hâlâ Piyotr? Gelen giden...”
Kulağında firuze taşlı küpesi, iyice briyantin sürülmüş
dalgalı saçları ile Piyotr, ilk bakışta her özelliğiyle
efendisine hizmet etmek için yaratılmış bir adam imajı
uyandırıyordu. Piyotr, sanki selam veriyormuşçasına
ellerini kaşlarının üstüne koyarak yola uzun uzun baktı ve
cevap verdi:
“Şimdiye kadar henüz görünürlerde yoklar efendim.”
Adam sesini biraz yükselterek:
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“Görünürlerde yoklar ha?” diye sordu hiddetle.
Uşak, ikinci kez cevap verdi:
“Yoklar malesef efendim, görünmüyorlar.”
Uzun uzun iç çeken adam, bir sıranın üstüne oturdu.
Ayakları sıranın altında, tedirgin bakışlarla etrafını
süzüyordu.
Bilinen şeydir, 1861 yılına kadar Rusya’da toprak
köleliği vardı. Buna göre topraklar, üzerindeki her şeyle
birlikte derebeyinin sayılırdı. Bunun sonucunda köylüler
de derebeyinin malı sayılıyordu. Bir derebeyinin gücünü
anlatmak için, onun malı olan kölelerinin sayısı sorulurdu.
1861’de

çıkarılan

bağımsızlıklarına

ve

toprak

reformuyla

özgürlüklerine

ekonomik

kavuşan

toprak

köleleri, artık köle ve meta olmalarıyla bir derebeyinin,
gücünü ifade biçimi olmaktan çıktılar. Zira bu tarihten
itibaren derebeylerin güçleri artık sahip oldukları toprakla
ölçülmeye başlandı.
Nikolay Petroviç

Kirsanof

da

dönemin

toprak

ağalarından biriydi. Şose yolda bulunan handan hemen
hemen on beş kilometre uzaklıkta modern bir malikânesi
vardı; içinde de tam iki yüz tane adamı... İki bin dönümlük
bir araziye sahipti, kendi deyimiyle. 1812 savaş devri
generallerinden olan, kaba ama iyi kalpli bir babası vardı.
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Cahil ama yufka yürekli bir Rus’tu. Hayatı boyunca çalışıp
didinmiş olan adam, önce tugay komutanlığı, sonra da
tümen komutanlığı yapmış; ordudaki rütbesinden ötürü
çok önemli roller oynamıştı.
Nikolay Petroviç, tıpkı ileriki kısımlarda bahsi
açılacak olan ağabeyi Pavel Petroviç gibi, Rusya’nın
güney kesiminde dünyaya gelmişti. On dört yaşına kadar
lakayit emir subayları ve ucuz öğretmenlerle, bunlardan
başka aynı ucuzluktaki alay ve karargâh personelleriyle
çevrili olan bir evde eğitim görmüştü. Annesi ise Kolyazin
ailesine mensuptu. Evlenmeden önceki yıllarında adı
Agathe idi. General karısı olduktan sonra ise ismini
değiştirmiş, Agafokleya Kuzminişna Kirsanof diye anılır
olmuştu. “Komutananne” sıfatına tam manasıyla layık olan
kadınlardan biriydi. Çünkü bir komutan karısı olarak, tam
bir komutan gibi davranır; kadınlara komutanlık yapardı.
Güzel kıyafetler giyer, hışırtılı, ipekli kumaşlar kullanır,
pazar günleri kiliseye gidenler arasında haçı ilk defa o öper
ve bağırarak konuşurdu. Her sabah çocuklarına elini
öptürür, gece olunca da, yatmadan önce, onları kutsardı.
Özetle, yeterince keyifli bir yaşam sürüp giderdi.
Çevredeki herkes, bir general oğlu olan Nikolay
Petroviç’in cesaretiyle nam salmasını beklerken o, “ödlek”
unvanını çoktan edinmişti bile... Bununla birlikte ağabeyi
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Pavel gibi o da askerlik mesleğine girmek zorunda
kalmıştı. Askerliğe alındığına dair haberin geldiği gün
ayağını kırmış ve iki ay boyunca yatalak kaldığı dönemde
aldığı lakap olan “azıcık topal” tabiri, ömrünün sonuna
kadar peşini bırakmamıştı.
Ondan iyi bir asker olmayacağını anlayıp bu konuda
ondan ümidini kesmiş olan babası, oğlunu memur
yapmaya karar verdi. On sekiz yaşını gelir gelmez, onu
Petersburg’a götürdü ve üniversiteye başlattırdı.
O aralarda büyük oğlu Pavel Petroviç, özel birlikler
alayına subay olarak atanmıştı. İki delikanlı, beraber bir ev
tuttular ve yüksek bir memur olan annelerinin amcası İlya
Kolyazin’in kontrolü altında yaşamaya başladılar. Babaları
da tümeninin başına, yani karısının yanına döndü. Ancak
çok sık olmayan aralıklarla onlara, siyah kâğıtlarda, büyük,
katip yazısıyla karalanmış mektuplar göndermekle yetindi.
Bu mektupların en alt kısmında, özenle mühürlenmiş
“Tümgeneral Piyotr Kirsanof” kelimeleri bulunurdu.
Nikolay

Petroviç,

anne

ve

babasıyla

yaşadığı

dönemde, alt tabakadan bir memur olan eski ev sahipleri
Prepolovenski’nin kızını sevmiş ve bu olay, ailesini çok
üzmüştü. Sevimli ve gözü açık bir kızdı bu; gazetelerdeki
bilim makaleleri okumayı kendine âdet edinmişti.
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Petroviç, anne ve babasının ölümlerinin hemen
ardından hiç gecikmeden bu kızla evlendi. Babasının
yerleştirdiği Milli Emlak ve Hazine Bakanlığı’ndaki
işinden de ayrıldı. Karısı Maşa’yı da yanına alarak önce
Orman

Fakültesi

civarlarındaki

bir

yazlıkta,

sonra

şehirdeki temiz, bakımlı, serin salonu olan, ufak ve güzel
bir evde, en sonunda ise artık büsbütün yerleşmiş
bulunduğu köyde mutlu bir hayat sürmeye başladı.
Bir zaman sonra oğlu Arkadi dünyaya geldi. Bu mutlu
çift

güzel

bir

yaşam

sürüyor,

birbirlerinden

hiç

ayrılmıyorlardı. Sakin bir yaşamları vardı. Birlikte kitap
okuyor, birlikte piyano çalıyor ve birlikte şarkılar
söylüyorlardı. Karısı Maşa, çiçek yetiştirip, tavuklara
bakıyordu. Bunlar onun sevdiği uğraşlardı. Kocanın ise
toprak işleri daha çok ilgisini çekiyor, arada bir de
avlanmaya gidiyordu.
Bu uğraşlar arasında Arkadi sessizce büyüyor, zaman
çabuk geçiyordu. Nitekim bu şekilde on yıl rüya gibi
geçmişti.
Tarihler 1847 yılını gösterdiğinde, Nikolay Petroviç’in
karısı öldü. Biçare adam bu acıya katlanmakta o kadar çok
zorlandı ki; daha birkaç hafta geçmeden saçlarının büyük
bir

kısmı

ağarmıştı.

Birazcık
6

kafa

dinlemek

ve

sakinleşmek için kendini Avrupa’ya atmak istediyse de,
tarihler o ünlü 1848’i gösterdiği için, yani Avrupa’da
yoğun bir şekilde devrim rüzgârları estiğinden ötürü, bu
isteğini de gerçekleştiremedi. İstemeye istemeye köyüne
döndü.
Tembellik içinde uzunca bir dönem geçirdikten sonra
çiftlik işlerine tekrar yöneldi. Yeni bazı düzenlemeler
yaptı. 1855 yılında oğlu Arkadi’yi üniversiteye yazdırdı ve
kendisi

de

oğlunun

yanına,

Petersburg’a

yerleşti.

Ardından, üç yılını da orada, oğluyla birlikte Petersburg’da
geçirdi. Nikolay Petroviç bu süre zarfında hemen hemen
hiçbir yere gitmedi. Arkadi’nin dostlarıyla arkadaşlıklar
etmeye çalıştı.
Senelerden 1859...
Şimdi, Nikolay Petroviç’i Arkadi ile son dönemlerde
Petersburg’a gidemediği için saçlarının tümü beyazlaşmış,
kamburlaşmış ve şişman bir halde, 1859 yılının Mayıs
ayında, tıpkı kendisi gibi üniversiteyi yüksek bir derece ile
bitiren oğlunu, Arkadi’yi şose yoldan gelirken karşılamak
için bekler halde görüyoruz.
Nikolay Petroviç’in uşağı, aldığı terbiyeye uygun
olarak pek ortalıkta, göz önünde bulunmayı sevmediğinden
ötürü kapının arkasına geçip piposunu yaktı. Petroviç
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başını önüne eğdi. Kapının eskimiş merdivenlerine
bakmaya başladı. İri, alaca bir tavuk, ağır adımlarla
merdivenlerde

dolaşıyor,

yürürken,

kocaman

sarı

ayaklarıyla sesler çıkarıyordu. Merdivenlerin korkuluğu
üstünde nazlı bir şekilde yatan pis bir kedi, dostça olmayan
gözlerle tavuğa bakıyordu. Güneşin

sıcağı

ortalığı

yakıyordu. Hanın loş koridorundan, sıcak bir çavdar
ekmeği kokusu geliyordu.
Nikolay Petroviç, uzak hayallere dalıp gitmişti.
Kafasından sürekli: “Oğlum... Güzel oğlum Arkaşa... İyi
derece

ile

okulunu

bitirmiş...”

şeklinde

cümleler

geçiyordu. Başka şeyler düşünmeyi denedi. Fakat dönüp
dolaşıp yine hep aynı şeyler kafasını meşgul ediyordu.
Sonra ölen karısını hatırladı. Üzgün bir şekilde: “Zavallı
karıcığım, bugünleri göremedi,” diye söylendi. Sonra eti
budu yerinde, mavi renkli bir güvercin şose yoldaki bir
ağacın dalına kondu. Su içmek için, kuyunun yanındaki su
birikintisine doğru, hızlı hızlı yürüdü. Nikolay Petroviç
ona bakmaya başladı. Bu sırada kulağına, yaklaşmakta
olan bir araba sesi geldi.
Kapının arasından başını uzatan uşak:
“Efendim, müjde! Sanırım geliyorlar...” dedi.
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Nikolay Petroviç hızla yerinden fırladı ve gözlerini
yola dikti. Üç at koşulu bir troyka göründü. Arabada, bir
öğrenci kasketinin kenarı ve sevilen bir yüzün bildik
çizgileri belirdi, Nikolay Petroviç:
“Arkadi, Arkadi!” diyerek heyecanla bağırdı ve
kollarını sallayarak koştu. Birkaç saniye sonra da oğluna
hasret kalan babanın dudakları, delikanlının güneşten
çoraklaşmış, tozlu yanaklarındaydı.
***
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Arkadi, babasının sevgiyle dokunmalarına karşı, uzun
yoldan gelmiş olmanın verdiği yorgun ve kısılmış sesiyle:
“Babacığım, izin ver de şu tozlarımı temizleyeyeyim.
Yoksa üstün başın berbat olacak!” dedi.
Nikolay Petroviç, Arkadi’nin pelerininin yakasına
eliyle birkaç kez vurduktan sonra: “Zararı yok, zararı
yok!” dedi ve birkaç adım geri giderek, “Sana şöyle iyice
bir bakayım,” diye ekledi.
Acele adımlarla hana doğru koşan Nikolay Petroviç,
oradakilere hışımla bağırdı: “Atları getirin, çabuk atları
getirin!”
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Babası, oğlundan çok daha fazla heyecanlıydı besbelli.
Ürkek bir hali vardı; şu an ve sanki kendini kaybetmiş
gibiydi. Arkadi onu durdurdu:
“Babacığım, izin verirsen seni, mektuplarımda sık bir
şekilde bahsettiğim arkadaşım Bazarof’la tanıştırayım.
Nazik biridir kendisi. Bize misafir olması yönündeki
isteğimi geri çevirmedi” dedi.
Nikolay Petroviç dönüp arabaya tekrar baktı ve
karşısında arabadan inen, sırtında püsküllü ve bereli bir
yağmurluk bulunan uzun boylu genci gördü. Delikanlının
çekingen bir şekilde uzattığı çıplak ve kırmızı eli kuvvetli
bir şekilde sıkarak:
“Ziyaretinizden ötürü çok memnun oldum delikanlı.
Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım adınızı ve
baba adınızı sormama izin verirsiniz...”
Bazarof, kendinden emin bir ses tonuyla:
“Yevgeni Vasilyev, efendim,” diye cevap verdi ve
yağmurluğunun yakasını indirerek bütün yüzünü Nikolay
Petroviç’e gösterdi. Bu delikanlı, büyük ve yeşil gözlü,
kumral tenli, üst yanı yassı, alt yanı sivri burunlu, geniş
alınlı, uzun ve zayıf bir simaya sahipti. Sessiz bir
gülümseme ile açılan bu yüzden, kendine güven duygusu
ve zekâ fışkırıyordu.
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Nikolay Petroviç sözüne devam etti:
“Çok sevgili Yevgeni Vasilyiç, umarım bizim evde
sıkılmazsınız!”
Konuk delikanlının ince dudakları belli belirsiz
kımıldadı ama sesli olarak hiçbir cevap vermedi. Sadece
hafifçe şapkasını çıkardı. Uzun, sık, koyu kumral saçları,
kocaman kafatasının çıkıntılarını gizleyememişti.
Nikolay Petroviç, oğluna dönerek yine konuşmaya
başladı:
“Şimdi ne yapmak istersiniz Arkadi? Hemen arabayı
koşalım mı? Yoksa biraz dinlenmek mi istersiniz?”
Arkadi:

“Evde

dinleniriz

babacığım,

arabayı

koşmalarını emret!”
Petroviç: “Hemen, şimdi. Heey Piyotr! bana bak,
duyuyor musun? Hemen arabayı koşmalarını söyle. Çabuk
ol!”
Hürmette kusur etmeyen ve olgun davranışlı bir uşak
olan Piyotr, genç beyinin yani Arkadi’nin elini öpmeyerek
onu uzaktan selamlamakla yetindi ve yeniden kapının
arkasında kayboldu. Arkadi, hancı kadının teneke bir
bardakla getirdiği soğuk suyu içerken, Bazarof piposunu
yaktı ve atları çözmekte olan arabacıya yaklaştı. Nikolay
Petroviç ise, telaşlı bir şekilde:
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“Ben buraya faytonla geldim, senin troyka için de üç
at var. Ancak fayton iki kişiliktir. Bilmem, arkadaşın...”
Arkadi babasının sözünü keserek hafif bir sesle:
“Arkadaşım troyka ile gelir, hem rica ederim, ona
resmi davranma, lütfen babacığım. O, eşsiz bir arkadaştır.
O kadar alçakgönüllüdür ki... Bunu sen de göreceksin!”
Nikolay Petroviç’in arabacısı son sürat atları çıkardı.
Bazarof da troykanın arabacısına yaklaşarak:
“Haydi bakalım kabasakal, biraz hareketli ol!” dedi.
Orada durmakta olan ve ellerini pardesüsünün arka
ceplerine sokmuş bulunan bir başka arabacı:
“Duyuyor musun Mitüha, beyimiz sana nasıl bir isim
taktı? Tam da kabasakalsın hani!” dedi.
Mitüha umursamaz bir şekilde şapkasını sallamakla
yetindi ve ter içinde kalan ortadaki atın koşumlarını
çıkardı.
Nikolay Petroviç: “Haydi çocuklar, yardım edin. Biraz
daha çabuk! Bakın işin ucunda bahşiş de var ha...”
Atlar birkaç dakika içinde hemencecik koşuldu. Baba
ile oğul faytona bindiler. Piyotr da arabacı yerine çıktı.
Bazarof troykaya sıçradı, başını yastığa dayadı. Her iki
araba da hızla hareket etti.
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Arabada Nikolay Petroviç, Arkadi’nin önce omzuna
sonra da bir dizine vurarak:
“Helal sana oğlum! Sonunda sen de okulu iyi derece
ile bitirdin ve eve geldin.”
Gayet içten ve çocuksu sevincine rağmen, sözü bir an
önce bu heyecanlı konulardan saptırarak günlük konulara
çevirmek isteyen Arkadi:
“Amcam nasıl baba? İyi mi?” diye sordu.
“Çok iyi, o da benimle beraber seni karşılamaya
gelecekti, fakat nedense sonradan vazgeçti” diye cevapladı
Nikolay Petroviç.
Arkadi: “Çok beklettim mi seni?”
Nikolay Petroviç: “Beş saate yakın bir süredir
buradayım.”
Arkadi: “Baba, sen harika birisin! İlgin için teşekkür
ederim, gerçekten...”
Gayet mutlu görünen Arkadi, bu son cümlesinden
sonra birdenbire babasına dönerek, onu içten bir şekilde
yanaklarından öptü. Bu öpücük, Nikolay Petroviç’i hafifçe
gülümsetti.
“Sana harika bir at ayırdım. Göreceksin! Odanın
duvarlarını da yeniden kâğıt kaplattım.”
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Arkadi: “Bazarof için de oda var mı baba?”
Nikolay Petroviç: “Ona da bir oda buluruz elbet.”
Arkadi: “Canım babacığım, sen bir tanesin. Ona lütfen
iyi davran! Onun arkadaşlığına ne kadar değer verdiğimi
bilemezsin!”
Nikolay Petroviç: “Onunla tanışalı çok olmadı, değil
mi?”
Arkadi: “Hayır, çok fazla olmadı. Yeni tanıştım.”
Nikolay Petroviç: “Boşuna sormuyorum. Geçen kış
onu görmemiştim. Ne işle uğraşıyor?”
Arkadi: “Başlıca çalışma konusu müspet bilimler. O
her şeyden anlar. Gelecek yıl doktor olacak!”
Nikolay Petroviç: “Ha, demek tıp fakültesinde okuyor”
dedi ve sustu.
Biraz sonra, elini uzatarak, uşağına:
“Piyotr, herhalde şu gidenler bizim köylüler olacak!”
Piyotr, beyinin gösterdiği tarafa doğru baktı. Yularsız
atların çektiği birkaç köylü arabası dar yoldan hızla
ilerliyordu. Her arabada, önleri açık pardesüler giyinmiş,
birer, en fazla ikişer adam vardı.
Piyotr cevap verdi: “Evet efendim, bizim köylüler
bunlar...”
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Nikolay Petroviç: “Nereye gidiyorlar böyle, şehre filan
mı?”
Piyotr: “Sanıyorum şehre gidiyorlar efendim” dedi ve
sonra arabacının kendisine şahit olmasını ister gibi bir
tavırla ona doğru eğilerek, “Meyhaneye...” diye ekledi.
Fakat arabacı yerinden kımıldamadı bile. Çünkü o,
yeni görüşleri benimsemeyen, geleneklere bağlı, tutucu bir
adamdı. Nikolay Petroviç, oğluna dönerek konuşmaya
devam etti:
“Bu

yıl

köylülerle

başımız

dertte.

Vergilerini

vermiyorlar... Ne yapsak bilmiyorum ki?”
Arkadi: “Peki baba, hizmetçilerden memnun musun?”
Nikolay Petroviç, dudaklarının ucuyla, “Evet” diye
fısıldadı.
“Fakat işin kötü yanı, onları da kandırıyorlar. Sonra,
gerektiği şekilde çalışmıyorlar... Çift sürme aletlerini
bozuyorlar. Bununla beraber, toprağı iyi süremediler.
Buğday öğütülmeden un olmaz, derler. Zamanla her şey
düzelir. Yoksa çiftçilik, bu aralar seni de mi ilgilendirmeye
başladı oğlum?”
Arkadi, babasının bu son sorusuna cevap vermeden:
“Buralarda da hiç gölgelik yok, işte bu kötü...” dedi.
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Nikolay Petroviç: “Evin kuzeyindeki balkona büyük
bir gölgelik yaptırmıştım fakat şimdi açık havada da öğle
yemeği yiyebiliriz.”
Arkadi: “Ev, tam anlamıyla bir yazlığa benzeyecek
desene baba. Fakat bunlar o kadar önemli şeyler değil.
Buranın ne güzel havası var. Bahar havası var ve etraf
güzel kokularla dolu. Hem, doğrusunu isterseniz, dünyanın
hiçbir yerinde buradaki kadar güzel koku yoktur. Hem
burada gökyüzü de çok güzeldir. Öyle değil mi?”
Bunları söyleyen Arkadi birdenbire durdu. Arkadaki
arabaya kaçamak bir gözle baktı ve sustu. Nikolay
Petroviç, onun söylediğini doğruladı:
“Tabi ki oğlum! Sen burada doğdun, buranın her şeyi
sana başka türlü görünür.”
Arkadi: “Fakat babacığım, insan nerede doğarsa
doğsun bunun fazla bir önemi yoktur.”
Nikolay Petroviç: “Ama...”
Arkadi: “Yok yok, bunun hiçbir önemi yoktur.”
Nikolay Petroviç göz ucuyla oğluna baktı. Aralarında
konuşma yeniden başlayıncaya kadar, fayton yarım
kilometrelik bir yol almıştı. Yeniden lafı açan Nikolay
Petroviç oldu:
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“Eski dadın Yegorovna’nın öldüğünü, sana yazmış
mıydım?”
Arkadi: “Doğru mu söylüyorsun baba? Zavallı ihtiyar
kadın! Peki Prokofyiç yaşıyor mu?”
Nikolay Petroviç: “Evet, şimdilik yaşıyor. Hem de hiç
değişmedi. Yine eskisi gibi söylenip duruyor. Hem genel
olarak Maryino’da büyük bir değişiklik görmeyeceksin!”
Arkadi: “Kâhyan yine o aynı adam mı?”
Nikolay Petroviç: “Sen buralarda yokken çiftlikte
yaptığım tek değişiklik bu oldu. Ona yol verip gönderdim
buradan. Bundan sonra da, işten attığım adamlarımdan
hiçbirini kullanmamaya, en azından onlara sorumlulukları
ağır olan işler yaptırmamaya karar verdim.”
Arkadi, gözleriyle Piyotr’u işaret etti. Nikolay Petroviç
hafif bir sesle sözüne devam etti:
“Piyotr oda hizmetçisidir. Şimdiki kâhyam kentli…
İşleri iyi yapan ve çalışkan bir çocuk. Ona senede iki yüz
elli ruble veriyorum.”
Nikolay Petroviç eliyle alnını ve kaşlarını ovuşturdu.
İç sıkıntısı geçirdiği zamanlarda bu şekilde alnını
ovuştururdu.
“Biraz

önce

sana,

Maryino’da

bir

değişiklik

olmadığını söylemiştim. Bu söylediğim, o kadar da doğru
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değil. Sana önceden haber vermeyi bir borç sayıyorum.
Her ne kadar...”
Sonra bir süre durakladı ve sözlerine Fransızca olarak
devam etti:
“Katı bir şekilde ahlakçılık yapanlar, meseleyi bu
kadar açık olarak ortaya koyuşumu belki de doğru
bulmazlar. Fakat öncelikle bunu gizli tutmak mümkün
değildir. Bilirsin ki benim, baba-oğul ilişkilerinde özel
yöntemlerim vardır. Bununla beraber, benim yaptıklarımı
haksız bulabilir ve eleştirebilirsin. Buna elbette hakkın var.
Benim yaşımda... Bir kelime ile... O... O kız... Herhalde
şimdiye kadar onun hakkında bazı şeyler duymuş olduğun
o kız...”
Arkadi, açıkça: “Şu, Feniçka mı?” diye sordu.
Nikolay Petroviç kızardı:
“Rica ederim, onun adını yüksek sesle söyleme. Evet...
İşte o kız şimdi benimle beraber aynı evde oturuyor. Onu
evime aldım. Evde iki tane küçük oda var ya... Fakat bütün
bu ev düzenini değiştirebilirim, eğer istersen...”
Arkadi: “Hayır baba, neden değiştirmek istiyorsun
ki?”
Nikolay Petroviç: “Oğlum, arkadaşın bizde misafir
kalacak ya. O bakımdan. Uygun olmaz.”
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Arkadi:

“Hayır,

sen

Bazarof

konusunda

fazla

endişelenme! O bunları aşmış biridir, kafana takma
bunları.”
Nikolay Petroviç: “Hem sen de buradasın, işin kötü
tarafı, yan daire de o kadar iyi durumda değil.”
Arkadi, babasının sözünü keserek:
“Rica ederim babacığım, sanki benden özür diler gibi
konuşuyorsun! Böyle konuşmaktan utanmıyor musun?”
Nikolay Petroviç, gittikçe daha çok kızararak cevap
verdi:
“Evet, gerçekten de bundan utanç duymam gerekir.”
Arkadi, babasının ruhunu okşar gibi bir gülümseyişle:
“Yeter babacığım, yalvarıyorum sana, artık yeter”
dedi.
İçinden de, “Sanki bunda özür dilenecek ne var ki?”
diye geçirdi. İyi kalpli ve yumuşak huylu babasına karşı
duyduğu gizli bir üstünlük duygusu ile karışık hoşgörülü
bir şefkat duygusu bütün ruhunu sarmıştı. Genç bir adam
olarak kendi bağımsızlığını ve yetişkinliğini anlamaktan
kaynaklanan ve elinde olmayan bir sevinçle bir kez daha:
“Tamam, artık yeter babacığım” diye tekrarladı.
Bu sırada Nikolay Petroviç, hâlâ alnını ovuşturmaya
devam ediyordu. Alnını ovuşturduğu elinin parmakları
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arasından oğluna şöyle bir baktı. O an, sanki yüreğine bir
şey saplanır gibi oldu. Fakat bu durumdan ötürü kendini
suçladı. Hiç konuşmuyorlardı. Uzun bir sessizlikten sonra:
“İşte şu dönemeçten sonra artık bizim tarlalarımızın
olduğu bölgeye geliyoruz” dedi.
Arkadi sordu: “Şu ilerdeki bölge galiba, orası bizim
ormanımız değil mi?”
Nikolay Petroviç: “Doğru, işte orası bizimdi... Fakat o
ormanı sattım. Bu yıl onu kaldıracaklar.”
Arkadi: “Neden sattın?”
Nikolay Petroviç:

“Para

gerekiyordu. Hem

bu

topraklar köylülerin payına düşüyor.”
Arkadi: “Hani, şu sana vergisini ödemeyen köylülerin
mi?”
Nikolay Petroviç: “Bu onların bileceği iş. Elbet bir gün
ödeyecekler.”
Arkadi: “Yazık olmuş ormana” diye söylendi ve
etrafını seyretmeye koyuldu.
İçinden geçtikleri topraklar şairlere ilham kaynağı
olacak kadar güzel değildi. Tarla, tarla, hep tarla idi. Bazen
hafifçe yükselerek, bazen de hafifçe alçalarak, yerle
gökyüzünün

birleştiği

noktaya

kadar

hep

tarlalar

uzanıyordu. Ara sıra küçük ormanlar görünüyor, kısa ve
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seyrek çalılıklarla kaplı sel yatakları kıvrılıyor; bunlar,
Katerina devrinin eski planlarında çizilen biçimlerini
hatırlatıyordu. Kıyıları oyulmuş dereler, derme çatma
setleriyle küçük göletler, siyah ve çoğu yıkık dökük alçak
evlerden kurulu köyler göze çarpıyordu. Bomboş harman
yerlerinin yanında çalı çırpıdan yapılmış duvarlarıyla,
esneyen kapılarıyla yan yatmış samanlıklar görünüyordu.
Duvarlarının dökülmüş sıvalarıyla kerpiçten kiliseler,
bakımsızlıktan harap olmuş mezarlar ve yana yatmış
haçlarıyla tahta kiliseler önlerine çıkıyordu. Gördüğü bu
manzara karşısında Arkadi’nin yüreği biraz burkulur gibi
oldu.

Sanki

rastladıkları

köylüler,

onların

oradan

geçeceklerini bilerek hep yırtık pırtık elbiseler giyinmişler
ve hep sıska, kötü atlara binmişlerdi. Yol kenarında
sıralanmış

söğütler,

kırılmış

dalları

ve

yolunmuş

kabuklarıyla, üstü başı perişan dilencileri andırıyordu.
Zayıf, bakımsız ve kemikleri ortaya çıkmış hayvanlar,
hendeklerdeki otları aç kurtlar gibi yiyorlardı. Bu aç
hayvanlar sanki, korkunç ve öldürücü bir pençeden yeni
kurtulmuş gibiydiler. Bu güzel bahar gününde, zavallı
hayvanların acıklı görünüşü, karlarıyla, soğuklarıyla,
tipileriyle sonsuz ve sıkıntılı kış günlerinin beyaz
hayaletini canlandırıyordu.
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Arkadi: “Yok yok, buralardaki insanlar zengin
değiller, burada ne bir zenginlik, ne de bir çalışma var.
Hayır, hayır, bu bölgeler böyle kendi haline bırakılamaz.
Buraya köklü bir değişiklik gerekiyor. Fakat bunu nasıl
yapacağız? Acaba işin neresinden başlamalı?”
Arkadi derinlere dalmış, içinden böyle düşünüyordu.
O böyle düşünürken, bahar da kendi hükmünü sürüyordu.
Her yer parıldayan bir yeşillik içindeydi. Serin bir rüzgârın
hafifçe esmesiyle ağaçlar, fundalıklar, otlar; tek kelimeyle
her şey, geniş ve yumuşak dalgalar gibi parıldıyor, her
tarafta bahar kuşlarının bitmek bilmeyen cıvıltısı sular
seller gibi akıyordu. Bunlar, ya alçak çimenler üzerinde
dalgalanarak bağrışıyor ya da toprak yığınları üstünde
sessizce koşuşuyorlardı. Göklerde uçan kargalar, henüz
kısa boylu olan buğdayların taze yeşillikleri arasında, siyah
bir karaltı olarak dolaşıyor; olgunlaşmaya yüz tutmuş
çavdarlar arasında kayboluyor, fakat başları, dumanlı
çavdarların arasından görünüyordu. Arkadi, uzun bir süre
bu manzarayı seyretti. Kafasını meşgul eden düşünceler
yavaş yavaş dağıldı. Sırtındaki pelerinini attı. Uzun
zamandır görmediği babasına o kadar neşeli, o kadar
çocuksu bir bakışla baktı ki, babası onu tekrar yürekten
kucakladı.
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Nikolay Petroviç “Nihayet yaklaştık, şu tepeye
çıktığımızda evimiz görünecek. Biz seninle iyi vakit
geçireceğiz Arkadi! Eğer sıkılmazsan, bana çiftlik işlerinde
yardım da edersin! Şimdi biz, birbirimizle kaynaşmak,
birbirimizi çok iyi anlamak zorundayız. Doğru söylemiyor
muyum?”
Arkadi: “Tabii ki babacığım” diye mırıldandı. “Bugün
hava ne kadar da güzel, değil mi?”
Nikolay Petroviç: “Senin şerefine oğlum bütün
bunlar... Sahiden de, baharın en güzel günleri bunlar.
Bununla birlikte ben de, Puşkin gibi düşünüyorum. Onun
ünlü eseri Yevgeniya Onegin’deki şu mısraları hatırlıyor
musun?
“Gelişin güzel de,
Üzüyor beni...
Bahar mevsimi, güneş tepede;
Aşk, sevgi, sevda mevsimi...
Üzüyor beni gelişin,
Hem de...”
Bu sırada troykadan Bazarof’un sesi duyuldu:
“Arkadi, oradan bana kibrit göndersene; pipomu
yakacak bir şey yok.”
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Nikolay Petroviç birdenbire sustu. Şaşkın bir şekilde
babasını dinlemeye koyulmuş olan Arkadi, cebinden
aceleyle gümüş bir kibritlik çıkardı ve bunu Piyotr
vasıtasıyla Bazarof’a gönderdi.
Bazarof’un sesi tekrar duyuldu:
“Bir puro da sen ister misin?”
Arkadi: “Tabi ki isterim,” diye cevap verdi.
Kibrit kutusuyla birlikte puro da getirmiş olan Piyotr,
faytonla ilgilenmeye koyuldu.
Eline geçen puroyu hemen tellendirmiş olan Arkadi,
çevresine öylesine sert ve keskin bir koku yayıyordu ki,
ömründe hiç sigara içmemiş olan Nikolay Petroviç, oğluna
belli etmemeye çalışarak başını yan tarafa çevirmek
zorunda kaldı.
Yaklaşık yarım saat sonra her iki araba da kurşun
renginde boyanmış, ahşap evin önündeydi.
Maryino burasıydı anlaşılan... Bazen Yeniköy bile
derlerdi. Fakat buranın köylüler arasındaki yegâne ismi
“Bekârlar Çiftliği” idi...
***
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Çiftlikte çalışanların birçoğu, beylerini karşılamak
üzere merdivenin başında toplanmışlardı.
Topluluğun arasından on bir on iki yaşlarında bir kız
çocuğu göründü. Kızın arkasından, evden, Piyotr’a çok
benzeyen, sırtında beyaz düğmeli uşak üniforması bulunan
bir delikanlı çıktı. Pavel Petroviç Kirsanof’un uşağıydı
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bu... Uşak sessiz bir şekilde yaklaştı; faytonun kapısını
saygıyla açtı ve troykanın perdesini çözdü.
Nikolay Petroviç, Arkadi ve Bazarof’la birlikte evin
içindeki koridorda ilerlerken, salon kapısının arkasında bir
görünüp bir kaybolan kadının bulunduğu, neredeyse
bomboş bulunan salondan da geçerek gayet modern bir
tarzda döşenmiş misafir odasına girdi.
Kasketini çıkardıktan sonra saçlarını silkerek:
“Nihayet... Sonunda evimize gelebildik,” dedi. “İlk
önce karnımızı doyurmamız ve dinlenmemiz gerek
sanırım...”
Gayet

yorulmuş

olduğundan

esnemekle

meşgul

bulunan Bazarof, vücudunu kasarak iyice gerindi.
“Şöyle güzel bir ziyafetle karnımızı doyursak hiç de
fena olmaz bence,” dedi ve kanepeye oturdu.
Nikolay Petroviç, nedensiz bir şekilde ayaklarını yere
vurarak:
“Evet, Hadi bakalım! Hadi! Hadi! Yemeği hazırlayın,
çabuk olun! Hah, Prokofyiç de geldi işte...”
Oturdukları odaya sırtında bakır düğmeli bir frak ve
boynunda da pembe bir mendil olan, altmış yaşlarında kır
saçlı, zayıf bir adam girdi. Saygıyla eğilerek Arkadi’nin
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elini öptü. Konukları selamladı ve kapıya giderek ellerini
arkasına kenetleyip öylece durdu.
Nikolay Petroviç: “İşte... Prokofyiç, işte Arkadi de
geldi. Onu nasıl buluyorsun bakalım?” dedi.
İhtiyar adam tekrar alçakgönüllülükle ona gülümsedi.
“Onu çok iyi buldum efendim,” dedi.
Fakat hemen kalın ve sık kaşlarını çatarak ciddi bir
tavırla sordu: “Sofrayı hazırlamamızı emreder misiniz,
efendim?”
Nikolay Petroviç: “Tabii ki, hemen lütfen. Yevgeni
Vasilyev, daha önce biraz odanıza çekilmek istemez
misiniz?”
“Hayır, teşekkür ederim efendim, gerek yok. Fakat
bavulumu ve paltomu odama

götürmelerini

söyler

misiniz?”
Nikolay Petroviç: “Elbette.”
“Prokofyiç, beyin paltosunu alsana!”
Prokofyiç, şaşkın halde iki eliyle Bazarof’un paltosunu
aldı, onu başından yükseğe kaldırdı ve parmaklarının
ucunda yürüyerek odadan çıktı. Nikolay Petroviç sözlerine
devam ederek:
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“Peki, sen Arkadi, biraz odana çekilip dinlenmeyecek
misin?”
Arkadi, “Evet baba, yıkanıp biraz dinlensem iyi
olacak,” dedi ve kapıya doğru yürüdü. Fakat tam bu sırada
odaya, sırtında koyu renk bir İngiliz kazağı, boynunda son
moda kısa bir kravat, ayağında da deriden ayakkabılar
bulunan bir adam girdi. Bu son gelen adam Pavel Petroviç
Kirsanof idi. Görünüşüne bakılırsa kırk beş yaşlarında
olduğu tahmin edilebilirdi. Kısa kesilmiş kır saçları, yeni
bir gümüş gibi, donuk bir şekilde parlıyordu. Suratı hırçın,
üzgün ve kırışıksızdı. Sanki usta bir heykeltıraşın
kalemiyle işlenmiş gibi düzgün ve temiz olan bu yüz, eşsiz
bir güzelliğin izlerini taşıyordu. Ayrıca, biraz çekik olan
parlak ve siyah gözleri çok güzeldi. Arkadi’nin amcası
bütün bu ince ve asil görünüşüyle, gençlere özgü duruşunu
ve genel olarak yirmi yaşlarından sonra kaybolan o yerden
yükselme çabasını hâlâ koruyordu.
Pavel Petroviç, oval bir kol düğmesiyle tutturulmuş,
kar gibi beyaz kollukların içinde daha da güzel görünen
uzun pembe tırnaklı elini, pantolonunun cebinden çıkardı
ve yeğeni Arkadi’ye uzattı. Önce Avrupa tarzında
tokalaştıktan sonra, Rus âdetlerine göre yeğeniyle üç kere
öpüştü. Güzel kokulu bıyıklarını üç defa yeğeninin
yanaklarına dokundurdu ve babacan bir tavırla:
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“Hoş geldin!” dedi.
Nikolay Petroviç, kardeşini, Bazarof’a da tanıttı. Pavel
Petroviç kıvrak vücudunu biraz öne doğru eğdi, hafifçe
gülümsedi fakat elini ona uzatmadı, hatta gerisin geriye,
tekrar cebine soktu. Sonra sevimli bir eda ile sallanarak,
omuzlarını oynatarak ve çok güzel görünen beyaz dişlerini
göstererek tatlı bir sesle konuşmaya başladı:
“Bugün gelmeyeceksiniz, diye endişelenmiştim, yoksa
yolda bir aksilik mi çıktı?”
Arkadi hemen cevap verdi:
“Hayır, hiçbir şey olmadı. Sadece biraz geciktik. Bu
sebeple şimdi kurtlar gibi açız. Babacığım, Prokofyiç’i
yemek için biraz daha acele ettir, ben şimdi gidip hemen
döneceğim.”
Aniden oturduğu kanepeden fırlayan Bazarof:
“Dur! Ben de seninle geliyorum,” dedi.
Sonra her iki delikanlı da odadan çıktı. Pavel Petroviç
sordu:
“Kim bu çocuk?”
Nikolay Petroviç: “Arkadi’nin arkadaşı. Arkadi’nin
sözlerine bakılırsa çok akıllı bir adammış.”
Pavel Petroviç: “Bizde mi misafir kalacak?”
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Nikolay Petroviç: “Evet.”
Pavel Petroviç: “Şu uzun saçlı adam mı?”
Nikolay Petroviç: “Evet, işte o adam.”
Pavel Petroviç tırnaklarıyla masaya vurarak:
“Arkadi’yi açılmış ve değişmiş gördüm, dönüşüne de
sevindim.”
O gün akşam yemeği yenilirken herkes az konuştu.
Hele Bazarof, neredeyse hiç konuşmadı, fakat çok yedi.
Nikolay

Petroviç,

kendi

deyimiyle,

kendi

çiftlik

hayatından çeşitli olaylar anlattı. Gelecekteki hükümet
tedbirlerinden,

komitelerden,

delegelerden,

makine

kullanmak zorunluluğundan söz etti. Pavel Petroviç yemek
odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Hiçbir zaman
akşam yemeği yemezdi. Ara sıra kırmızı şarap dolu
kadehten bir yudum alıyor, çok seyrek olarak sohbete
katılıyor, daha doğrusu katılır gibi yapıp, “Yaaa öyle mi?”,
“Hadi!”, “Hım!” gibi sesler çıkararak isteksizce kısa sözler
söylüyordu. Arkadi, Petersburg’dan birkaç değişik haber
verdi. Ama, hafif bir sıkılganlık vardı. Bu, çocukluktan
yeni kurtulan ve kendisini hâlâ çocuk görmeye ve çocuk
saymaya alıştıkları yere dönen gençlerde görülmeye
alışılmış olan bir çeşit sıkılganlıktı. Gereksiz yere sözlerini
uzatıyor, “babacığım” demekten kaçınıyordu. Hatta bir
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seferinde bunu, dudaklarının ucuyla söylemekle beraber,
“baba” sözüyle bile değiştirdi. Aşırı bir laubalilikle
kadehine, kendi istediğinden fazla şarap doldurdu ve
hepsini içti. Prokofyiç gözlerini ondan ayırmıyor, sadece
dudaklarını ısırmakla yetiniyordu. Akşam yemeğinden
sonra herkes, hemen yataklarına çekildi.
Arkadi’nin yatağının yanında robdöşambr ile oturan ve
piposunu içmekte olan Bazarof:
“Amcan çok garip bir adam, köyde böyle bir şıklığa ne
gerek var? İlginç doğrusu! Bir de tırnakları, tırnakları...
Hani, al da sergiye gönder!”
Arkadi: “Fakat sen bilmezsin, zamanında o bir Don
Juan’mış. Bir gün, ben sana onun hikâyesini anlatırım.
Çok güzel bir adammış, kadınlar onun için deli olurmuş.”
Bazarof: “Bak sen şu işe! Demek eski günlerin anısına
duyduğu saygı ile böyle giyiniyor. Fakat ne yazık ki
burada deli edilecek kadınlar yok! Her şeyine dikkat ettim.
Ne tuhaf yakalıkları var, sanki taş gibi, sonra çenesini de o
kadar düzgün tıraş etmiş ki... Arkadi, bütün bunlar komik
değil mi sence?”
Arkadi: “Komik belki; ama o gerçekten de çok iyi bir
adamdır.”
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Bazarof: “Tam da bir eski zaman adamı! Fakat baban
çok iyi bir insan! Boş yere şiir okuyor! Çiftlik işlerinden
anladığını da sanmıyorum. Fakat babacan bir adam.”
Arkadi: “Benim babam, altın gibi bir adamdır.”
Bazarof: “Farkında mısın bilmiyorum ama tavırlarında
bir ürkeklik görüyorum!”
Bu

sözler

davranmıyormuş

üzerine
gibi

Arkadi,

kafasını

salladı.

sanki

ürkek

Bazarof

da

konuşmaya devam etti:
“Bu yaşlı romantikler garip insanlar! Sinir sistemlerini,
çılgına dönecek kadar geliştiriyorlar. Doğal dengeleri
bozuluyor. Neyse, sana iyi geceler! Odamda bir İngiliz
lavabosu var, ayrıca odanın kapısı kapanmıyor. Ama ne de
olsa İngiliz lavabosu bir ilerlemedir. Bunu teşvik etmek
gerek!”
Bazarof bu sözleri de söyledikten sonra yatmaya gitti.
Arkadi’yi sevinçli bir duygu kapladı. Baba evinde, bildik
bir yatakta, sevgili dadısının okşayıcı, yorulmak bilmeyen
elleriyle emek verdiği bir yorganın altında uyumak ne
kadar tatlı şeydi. Arkadi, Yegorovna’yı hatırladı, içini
çekti, ona Tanrı’dan rahatlık diledi. Kendisi içinse dua
etmeden yattı. Hem Arkadi, hem de Bazarof o gece
güzelce bir uyku çektiler. Fakat evdeki diğer insanlar uzun
33

bir süre daha uyumadılar. Oğlunun eve gelişi Nikolay
Petroviç’i heyecanlandırmıştı. Yatağına yattı, ama mumları
söndürmedi. Başını eline dayayarak derin düşüncelere
daldı. Ağabeyi Pavel Petroviç de, kendi odasında, maden
kömürü ile hafif bir şekilde yanmakta olan şöminenin
karşısında, Petersburg’da lüks mobilyalar yapan, ünlü bir
mobilyacı olan Gambles işi geniş koltukta, gece yarısından
çok sonraya kadar oturdu. Yatmak için soyunmamıştı bile.
Sadece ayağındaki rugan ayakkabılarını çıkarmış, onların
yerine Çin malı olan kırmızı terliklerini giymişti. Elinde
Galignani’nin son sayısı vardı. Fakat okumuyordu.
Sönmeye yüz tutan ve ara sıra parlayarak mavimsi
alevlerle yanan şömineye derin bir şekilde bakıyordu. Kim
bilir

neler

düşünüyordu.

düşünmüyordu.

Yüzü

Herhalde

gergin

ve

sadece
sıkıntı

geçmişi
doluydu.

Düşündükleri sadece eski anılar olan bir insanın yüzü
böyle olamazdı. Küçük arka odada, büyük bir sandık
üzerinde, siyah saçlarını beyaz bir örtü ile örtmüş, mavi
hırkalı genç bir kadın; Feniçka oturuyordu. Genç kadın bir
uyukluyor, bir kulak kabartıyor, hafifçe açık olan kapıdan
hemen yan taraftaki odaya bakıyordu. Bitişik odada bir
çocuk karyolası görünüyor ve uyumakta olan bir çocuğun
düzgün nefes alışları işitiliyordu.
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Sabahleyin Bazarof herkesten, önce uyandı ve ilk
yaptığı şey evden dışarı çıkmak oldu. Çevreyi uzunca
kolaçan eden Bazarof: “Tahmin ettiğim gibi; burası çok da
güzel bir yer değilmiş!” diye söylendi.
Nikolay Petroviç, topraklarını köylüleriyle paylaştığı
zaman, yeni çiftliği için, dört hektarlık tamamıyla düz ve
çıplak bir ovayı ayırmak zorunda kalmıştı. Buraya bir ev
ve çiftlik binası yaptırmış, bir bahçe ayırmış, ayrıca bir göl
ve iki tane de kuyu kazdırmıştı. Fakat diktiği ağaçların
çoğu tutmamış, gölde fazla su birikmemiş, kuyuların suyu
da tatlı çıkmamıştı. Ancak leylak ve akasyalar oldukça
büyümüştü. Bazen burada çay içer, öğle yemeği yerlerdi.
Bazarof birkaç dakika içinde bütün bahçeyi dolaştı. Ahıra
bile girdi. Çiftlik halkı içinden iki çocuk arayıp buldu,
bunlarla hemen dost oldu. Hep beraber, çiftlikten bir
kilometre uzaklıktaki küçük bir bataklığa, kurbağa
yakalamaya bile gittiler.
Çocuklardan biri: “Kurbağaları ne yapacaksınız?” diye
sordu. Bazarof, alt tabakadan insanlara asla fazla yüz
vermez ve onları küçümserdi. Onlar arasında kendine
güvenmekte özel bir kabiliyeti vardı.
“İşte bak... Bu kurbağanın karnını yarıyor ve içinde
neler olduğuna bakıyorum. Seninle ben de iki ayaklı birer
35

kurbağaya benzediğimiz için, kurbağalara bakarak bizim
içimizde de neler olduğunu öğrenmiş oluyorum.”
Çocuk: “İçimizde ne olduğunu öğrenip de ne
yapacaksın?”
Bazarof: “Hastalandığın zaman seni iyileştirmem
gerekince,

hata

yapmamam

için

bunları

bilmem

gerekiyor.”
Çocuk: “Sen doktur musun ki?”
Bazarof: “Evet, doktorum.”
Çocuk: “Vaska, duydun mu? Amca diyor ki: biz de
seninle birer kurbağa gibiymişiz! Ne ilginç!”
Yedi yaşlarındaki Vaska, dik yakalı, gri bir gömlek
giymiş ve pamuk gibi beyaz bir pantolonu bacağına
geçirmişti. Kurbağa tutmaya yalınayak gelmişti.
“Ben kurbağadan korkarım,” dedi.
Diğer çocuk: “Korkacak ne var? Onlar adamı ısırır mı
ki?”
Bazarof: “Çocuklar! Hadi bakalım, suya girin. Sizi
gidi filozoflar...” diye seslendi. Bu arada Nikolay Petroviç
de kalktı, Arkadi’nin yanına gitti. Arkadi’yi giyinmiş ve
kahvaltıya hazır buldu. Baba-oğul, üstü kapalı terasa
çıktılar. Korkuluğun yanındaki masada, büyük leylak
demetleri arasında duran semaver kaynıyordu. Misafirlerin
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geldiği gün, onları merdiven başında ilk karşılayan kız
çocuğu göründü ve incecik bir sesle:
“Feodosya

Nikolayevna

biraz

rahatsız,

gelemeyecekler. ‘Çayı kendileri mi koyacaklar, yoksa
Dunyaşa’yı mı göndereyim?’ diye sormamı emrettiler!”
Nikolay Petroviç: “Merak etme sen, ben kendim
koyarım.”
“Arkaşa, sen çayını ne ile içersin, limonla mı, yoksa
kremayla mı?”
Arkadi: “Krema ile...”
Arkadi bir süre sustuktan sonra, bir şey sormak ister
gibi seslendi:
“Babacığım!”
Nikolay Petroviç biraz şaşırmış vaziyette oğluna
bakarak:
“Evet, oğlum. Ne var?”
Arkadi gözlerini yere indirdi.
“Babacığım, şimdi soracağım şey, sana anlamsız
gelirse ne olur beni affet. Fakat sen, dünkü duygusallığın
ve davranışlarınla benim de duygusallaşmama ve açık
davranmama sebep oldun! Darılmayacaksın değil mi?”
Nikolay Petroviç: “Tamam, söyle...”
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Arkadi: “O halde bana şunu söyleme cesaretini
veriyorsun... Ben burada olduğum için mi Fen... Şey, yani
o buraya çay dağıtmaya gelmiyor?”
Nikolay Petroviç hafifçe başını çevirdi, sonunda:
“Belki... Öyle sanıyor ki... Sıkılıyordur belki de.”
Arkadi: “Boşuna utanıyor. Birincisi, her zaman sana
söylediğim gibi; benim düşünce tarzım belli. İkincisi,
senin hayatına, alışkanlıklarına ufak da olsa engel olmak
isteyeceğimi aklından bile geçirme! Hem, senin kötü bir
seçim yapmayacağını da biliyorum. Onu, seninle beraber
bir çatı altında yaşadığı için hor görecek değilim. Ve sen
onu seçtiğine göre, o da buna layık demektir. Herhalde bir
oğul babasını yargılayamaz! Hele benim gibi bir oğul...
Özgürlüğümü hiçbir zaman, hiçbir şeyde kısıtlamayan
senin gibi bir babanın seçimlerini ise hiç...”
Arkadi’nin sesi ilk başta titriyordu. Kendisini temiz
kalpli hissediyor, fakat aynı zamanda babasına öğüt verir
gibi bir tavra girdiğini de düşünüyordu. Biliyorsunuz ki
sözlerin güzelliği insanlar üzerinde kuvvetle etki yapar.
Arkadi de son sözlerini kesin ve etkili bir şekilde söyledi.
Nikolay Petroviç yine, eliyle kaşları ve alnını ovuyordu.
Boğuk bir sesle:
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“Çok doğru Arkadi, tahminlerin gerçekten de doğru.
Elbette, bu kız layık olmasaydı... Bu davranışım saçma bir
kapris değildir. Seninle bu konu üzerinde konuşmak benim
için hiç de kolay bir şey değil. Onun buraya, senin yanına,
bir de böyle ilk gün, senin karşına çıkmasının ne kadar zor
olduğunu tahmin edersin!”
Arkadi, içinde ortaya çıkan cesaretin coşmasıyla
sandalyesinden kalktı:
“O zaman ben onun yanına giderim, benden utanması
için hiçbir sebep olmadığını kendisine anlatırım.”
Nikolay Petroviç de ayağa kalktı:
“Arkadi, rica ediyorum... Ama nasıl olur? Orada... Ben
sana önceden söylememiştim...”
Fakat Arkadi, babasını dinlemiyordu bile. Terastan
koşarak gitti. Nikolay Petroviç onun arkasından baktı ve
şaşkın bir halde sandalyeye oturdu. Kalbi hızla çarpmaya
başladı. Acaba bu anda, oğlu ile kendisi arasında,
gelecekte yaşayabilecekleri tuhaflıklar mı gözleri önünde
canlanmıştı? Bu konuyu hiç açmasaydı, Arkadi’nin
kendisine daha çok saygı göstereceğini düşünüyordu.
Yoksa, gösterdiği zayıflıktan ötürü kendisini suçlu mu
görüyordu? Kafasında uçuşan bu sorulara cevap vermek
zordu. Bütün bu duygular onda vardı, ama henüz
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tanımlanamaz duygular halinde... Yüzündeki kırmızılık
kaybolmuyor, kalbi ise daha hızlı olarak çarpmaya devam
ediyordu. Hızlı bir şekilde yürüyen birinin ayak sesleri
duyuldu ve Arkadi terasa döndü. Yüzünde neşeli ve tatlı
bir görüntü vardı.
“Babacığım, biz onunla tanıştık,” diye bağırdı.
“Feodosya Nikolayevna bugün gerçekten de biraz
rahatsız, daha sonra gelecek. Bir kardeşim olduğunu nasıl
oldu da bana söylemedin? Onu dün akşam öpüp sevmemi
neden engelledin?”
Nikolay Petroviç, oğluna karşı bir şeyler söylemek,
yerinden kalkmak, kollarını açmak istedi. Ve sonra Arkadi
babasının boynuna sarıldı. Arkalarından Pavel Petroviç’in
sesi duyuldu:
“Ne oluyor burada? Yine mi kucaklaşıyorsunuz?”
Baba ve oğul, Pavel Petroviç’in o an gelişine aynı
derecede sevindiler. Herkesin başına hayatta bir defa da
olsa gelen bazı duygusal ve içinden çıkılmaz durumlar
vardır ve insan, bunlardan bir an önce kurtulmak ister.
Onlar da işte bu durumdan bir an önce sıyrılmak
istemişlerdi.
Nikolay Petroviç, neşeli bir sesle:
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“Buna neden şaşırıyorsun ki? Arkadi’nin bugünlerini
az mı bekledim? Dünden beri onu doyasıya seyretme
fırsatını bile bulamadım.”
Pavel Petroviç: “Yok canım, hiç de şaşırmıyorum, ben
de onunla kucaklaşmaya çoktan hazırım.”
Bunun üzerine Arkadi, amcasına yaklaştı, onun güzel
kokulu bıyıklarının yanaklarına dokunuşunu bir sefer daha
hissetti.
Pavel Petroviç masanın başına oturdu. İngiliz zevkine
göre yapılmış zarif bir sabahlık giymişti. Başında küçük
bir fes vardı. Bu fes ve gelişigüzel bağlanmış kravatı,
etiketsiz köy yaşamının izlerini taşıyordu. Ama bir sabah
giysisi için moda olan, beyaz değil, renkli gömleğinin dar
yakalığı,

her

zamanki

sertliğiyle,

tıraşlı

gerdanına

gömülüyordu.
Amcası, Arkadi’ye sordu: “Seninle gelen arkadaşın
nerede?”
Arkadi: “Dışarıda. Sürekli erken kalkar ve bir yerlere
gider.

Onunla

ilgilenmemek

gerek.

Sofraya

davet

edilmekten pek hoşlanmaz.”
Ekmeğine ağır ağır yağ sürmeye başlayan Pavel
Petroviç:
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“Evet, öyle görünüyor, bizdeki misafirliği uzun mu
sürecek?”
Arkadi: “Bilmiyorum. Babasının yanına giderken yolu
düşünce bize uğradı.”
Pavel Petroviç: “Babası nerede oturuyor?”
Arkadi: “Bizim ilde, buradan seksen kilometre kadar
uzaklıkta. Orada küçük bir çiftliği var. Eskiden alay
doktoruymuş.”
Pavel Petroviç: “Evet, evet, evet... Şu Bazarof soyadını
nereden anımsıyorum, diye içimden kendi kendime sorup
duruyordum.

Nikolay,

hatırlıyor

musun,

babamızın

tümeninde bir Doktor Bazarof vardı?”
Nikolay Petroviç: “Evet, ben de hatırlar gibi
oluyorum.”
Pavel petroviç: “Evet, evet, vardı. Demek o doktor bu
delikanlının babasıymış!”
Pavel Petroviç elini bıyıklarına götürdü. Küçük bir
aralıktan sonra sordu: “Peki, aslında bu Bay Bazarof
nedir?”
Arkadi gülümsedi: “Bazarof ne midir? Amcacığım,
aslında onun ne olduğunu söylememi mi istiyorsunuz?”
Amcasının kibarca; “Lütfen sevgili yeğenim,” demesi
üzerine Arkadi: “O, bir nihilisttir.”
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Nikolay Petroviç: “O da ne demek?” diye sordu.
Pavel Petroviç ise, ucunda bir parça tereyağı bulunan
bıçağını yukarı kaldırdı ve öylece kalakaldı. Arkadi
tekrarladı:
“O, bir nihilisttir.”
Nikolay Petroviç: “Nihilist?” diye tekrarladı. “Benim
bildiğime göre bu, Latince ‘nihil’ yani hiç sözcüğünden
gelmektedir. Buna göre, bu söz ‘hiç... hiçbir şey tanımayan
bir adam’ demektir, öyle değil mi?’
Pavel Petroviç: “Desene, hiçbir şeyi tanımayan bir
adam bu,” diye tamamladı ve yeniden tereyağını ekmeğine
sürmeye başladı.
Arkadi: “Yani her şeye eleştirel bir gözle bakan
adam,” diye tamamladı.
Pavel Petroviç: “Bunların ikisinin de anlamı aynı değil
mi?” diye sordu.
Arkadi: “Hayır amcacığım, aynı şey değil. Nihilist,
hiçbir otorite önünde diz çökmeyen ve ne kadar saygıdeğer
olursa olsun, hiçbir kesin hükme inanmayan adam
demektir.”
Pavel Petroviç, Arkadi’nin sözünü keserek tekrar
sordu:
“Bu iyi bir şey mi sanki?”
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Arkadi: “Bu herkese göre değişir amcacığım. Kimisi
bundan hoşlanır, kimisi de hiç beğenmez.”
Pavel Petroviç: “Demek sen de öyle düşünüyorsun.
Görüyorum ki, bu bize göre değil. Biz eski devir
insanlarıyız. Bizim inancımıza göre hiçbir prensibin
önünde diz çökmeyen bir insan, bir adım atamaz, nefes
bile alamaz!”
Pavel Petroviç, prensip sözcüğünü, Fransız fonetiğine
uygun olarak yumuşak söylüyordu, Arkadi ise bunun tam
tersine, birinci hece üzerinde vurgu yaparak “prensip” diye
söylüyordu.
“Siz bütün bunları değiştirdiniz. Tanrı size sağlık ve
afiyet versin, biz ancak bununla övünürüz bay... Neydi o
ilginç deyim?”
Arkadi: “Nihilist...”
Pavel Petroviç: “Evet, eskiden Hegelist’ler vardı,
şimdi de Nihilistler! Bakalım, boşlukta, havasız uzayda
nasıl yaşayabileceksiniz? Kardeşim Nikolay Petroviç,
lütfen şu zili çalar mısın, benim kakao içme zamanım
geldi.”
Konuşmalar böyle devam ederken Nikolay Petroviç
zili çalıp, “Dunyaşa!” diye seslendi. Fakat Dunyaşa yerine,
terasa doğrudan doğruya Feniçka girdi. Bu, yirmi üç
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yaşlarında, beyaz tenli, siyah saçlı, kara gözlü genç bir
kadındı. Dudakları, küçük bir çocuğunki gibi dolgun ve
kırmızı, elleri küçük ve zarifti. Üzerinde temiz bir basma
entari vardı. Yuvarlak omuzlarına, yeni ve mavi bir atkı
atmıştı. Genç kadının elinde kocaman bir fincan kakao
vardı. Kadın, kakaoyu Pavel Petroviç’in tam önüne koydu.
Utancından kıpkırmızı olmuştu. Sıcak bir kan, kırmızı bir
dalga halinde sevimli yüzünün ince derisi altında dolaştı,
gözlerini yere indirdi. Parmaklarının ucu ile hafifçe
masaya dayanarak orada durdu. Hem buraya gelmekle ayıp
ettiğini belirten bir yüz ifadesi, hem de buraya gelmeye
herkes gibi hakkı olduğunu anlatan bir hali vardı.
Pavel Petroviç suratını astı. Nikolay Petroviç ise
şaşırdı, dişlerinin arasından hafifçe:
“Günaydın Feniçka!” dedi.
Genç kadın, yavaş, fakat duyulacak bir sesle:
“Günaydın efendim,” diye karşılık verdi ve kendisine
gülümsemekte olan Arkadi’ye göz ucu ile bakarak,
yavaşça dışarıya çıktı. Genç kadın biraz salınarak
yürüyordu, ama bu yürüyüş de ona yakışıyordu. Terasta
birkaç saniye süren bir sessizlik oldu. Pavel Petroviç
kakaosunu içiyordu. Aniden başını kaldırdı ve kısık bir
sesle: “İşte bay nihilist de buraya geliyor,” dedi.
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Gerçekten de tam o sırada Bazarof, bahçe tarafından
yürüyerek geliyordu. Pardesüsü ve pantolonu çamur
içindeydi.

Yapışkan

bataklık

otları,

yuvarlak,

eski

şapkasını baştan başa bir tül gibi sarmıştı. Sağ elinde bir
torba vardı. Torbanın içinde canlı bir şeyler kımıldıyordu.
Delikanlı

acele

adımlarla

terasa

yaklaştı.

Başıyla

oradakilere selam vererek: “Günaydın beyler!” dedi.
“Çaya

geç

kaldığım

için

özür

dilerim.

Şu

yakaladıklarımı bir yere koyayım da hemen gelirim.”
Pavel Petroviç sordu: “Nedir onlar, sülük mü?”
“Hayır, efendim, kurbağa bunlar...”
Pavel Petroviç: “Bunları yemek için mi tuttunuz,
yoksa üretmek için mi?”
Bazarof ilgisiz bir tavırla: “Üzerlerinde deneyler
yapmak için,” dedi ve eve girdi.
Pavel Petroviç: “Şimdi bunları kesecek herhalde,
prensiplere inanmaz ama kurbağalara inanır.”
Amcasının bu tavrına karşılık Arkadi, müstehzi bir
tavırla gülümsedi. Nikolay Petroviç de alaycı bir şekilde
omuzlarını kaldırmakla yetindi. Bunları gören Pavel
Petroviç, gayet acemice bir espri yaptığını anladı ve
konuyu değiştirmek için çiftlik işlerinden, yeni kâhyadan
söz açtı. Nitekim, yeni kâhya daha bir gün önce kendisine
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başvurarak, işçilerden ve Foma’nın terbiyesizliğinden
şikâyet etmiş, ardından: “Foma öyle cins bir Ezop’tur ki,
nereye giderse gitsin kendini kötü birisi olarak tanıtıyor...
Yazık... Aptal gelmiş, aptal gidecek.” diye konuşmuştu.
***

Bazarof aniden masanın başına geçerek aceleyle çayını
içmeye başladı. Herkes sofrada oturuyordu. Gayet sessiz
bir şekilde onu süzmekte olan iki kardeş ve buna karşılık
göz ucuyla onları süzmekte olan Arkadi, birilerinin lafa
girmesini bekliyor gibiydi.
Bu sessizliği ilk bozan Nikolay Petroviç oldu:
“Buradan uzaklara mı gittiniz?”
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Bazarof: “Orada, sizin aksöğüt koruluğunun hemen
yakınında bir bataklık var, oraya gittim de... Beş altı çulluk
kaldırdım. Sen gidip onları vurabilirsin Arkadi.”
Pavel Petroviç: “Avcılıktan pek anlamıyorsunuz
galiba...”
Bazarof: “Hayır efendim.”
Pavel Petroviç aniden söze girdi:
“Fizikle özel olarak mı uğraşıyorsunuz siz?”
Bazarof: “Özelde fizik tabii... Fakat genel anlamda fen
bilimleriyle meşgulüm.”
Pavel Petroviç: “Anlatılanlara göre Cermenler bu
konularda bayağı ilerlemişler.”
Bazarof, pek de önemsemez bir cevap ile yetindi:
“Evet, doğru... Almanlar bu tür konularda bize yol
gösteren öğretmenlerimizdir.”
“Cermenler” tabirini kullanarak “Almanlar” ile alay
etmek niyetinde olan Pavel Petroviç’in bu alayını, aslına
bakılırsa kimse fark etmedi. Ardından Pavel Petroviç gayet
yapmacık olduğu ilk bakışta fark edilen bir tınıyla sordu:
“Almanlar konusunda daima bu kadar iyimser
misiniz?”
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Belli etmemeye çalışıyordu ama içten içe sinirlenmeye
başlamıştı. Çünkü Bazarof’un onu umursamayan tavırları,
Pavel Petroviç’in asil duygularına dokunuyordu. Bu doktor
çocuk, saygılı davranmak şöyle dursun, sorulan sorulara
cevap veriş tarzıyla bile gayet züppe ve hırçın bir tavır
sergiliyordu. Sorulara ancak mecbur kaldığında, kısa kısa
cevap veriyor; ses tonunda, karşısındakini aşağılayan bir
eda hemen kendini belli ediyordu.
“Almanların bilginleri becerikli insanlar.”
Pavel

Petroviç:

“Öyledir tabii...

Rus

bilginleri

hakkında bu kadar iyimser düşünceleriniz yok sanırım.”
Bazarof: “Maalesef Almanlar kadar değil, ama kısmen
iyimserim.”
Pavel Petroviç, vücudunu doğrultarak ve başını geri
atarak:
“Bu düşünceniz çok takdire değer bir şey doğrusu,
peki ama nasıl oluyor da Arkadi Nikolayeviç, az önce bize,
hiçbir

otorite

tanımadığınızı,

onlara

inanmadığınızı

söylemişti?”
Bazarof: “Onları ne diye tanıyacakmışım? Onlara ne
diye inanacakmışım ki? Bana işten söz ederler, ben de
kabul ederim. Hepsi bu kadar!”
Pavel Petroviç: “Almanlar hep işten mi söz ederler?”
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O sırada yüzü, anlamsız ve ilgisiz bir hal aldı. Sanki
dünyadan uzak, bulutların üstünde bir yere çekilmişti.
Bazarof,

bu

tartışmayı

sürdürmek

istemediğini

gösteren kısa bir esnemeyle cevap verdi: “Her zaman
değil!”
Pavel Petroviç, Arkadi’ye, “Arkadaşın ne kadar da
nazikmiş!” demek isteyen bir tavırla baktı ve zoraki bir
çaba ile yeniden söze başladı: “Bana gelince, ben günahkâr
kulunuz, Almanlara fazla değer vermiyorum,” dedi. “Rus
Almanlarına gelince, onların sözünü bile etmek istemem.
Onların ne mal olduğunu hepimiz biliriz. Almanyalı
Almanlar da bana göre değildirler. Eskileri kabul etmek
daha kolay! En azından aralarında Schiller, Goethe gibileri
vardı. Bunlara özel bir sempati beslerim. Şimdi ise,
birtakım kimyacılar, materyalistler türedi.”
Bazarof onun sözünü keserek: “Fakat iyi bir kimyacı
bir şairden yirmi kat faydalıdır,” dedi.
Bunun üzerine Pavel Petroviç, sanki uykudan uyanır
gibi, hafifçe kaşlarını çattı: “Demek öyle ha! Sizler sanatı
da inkâr ediyorsunuz öyle mi?”
Bazarof alaycı bir gülümseyişle: “Para kazanma sanatı
mı? Ona artık paydos!” diye bağırdı.
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Pavel Petroviç: “Oh ne kadar güzel! Nasıl da şaka
ediyorsunuz böyle! Siz, böyle demekle her şeyi inkâr
ediyorsunuz! Öyle olsun. Demek ki siz sadece bilime
inanıyorsunuz?”
Bazarof: “Hiçbir şeye inanmadığımı, size az önce
söylemiştim. Bu arada genel olarak bilim nedir? Bilimlerin
de, sanat gibi, isimleri vardır. Genel olarak bilim diye bir
şey yoktur.”
Pavel Petroviç: “Çok güzel söylüyorsunuz. Pekâlâ,
insanların yaşamlarında kabul ettikleri prensipler hakkında
da aynı olumsuz inançları mı besliyorsunuz?”
Bazarof: “Ne demek istiyorsunuz? Yoksa beni sorguya
mı çekiyorsunuz?”
Bunun üzerine Pavel Petroviç hafifçe sarardı ve
Nikolay Petroviç söze karışma gereği duydu: “Aziz
Yevgeni Vasilyiç, bir gün bu konu üzerinde sizinle daha
detaylı konuşuruz, sizin inançlarınızı öğrenir, kendi
inançlarımızı açıklarız. Müspet bilimlerle uğraştığınıza,
ben kendi adıma çok sevindim. Zirai kimya alanında
birçok değerli buluşları olan Alman kimyacılarından
Liebig’in, tarlaların gübrelenmesiyle ilgili çok değerli bazı
buluşlar yaptığını duydum. Ziraat çalışmalarımda bana
yardımlarda bulunabilir, faydalı bilgiler verebilirsiniz.”
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Bazarof: “Ben sizin emrinizdeyim Nikolay Petroviç,
fakat Liebig kim, biz kim! Önce alfabeyi öğrenmek
zorundayız. Ondan sonra sıra kitaba gelir. Biz daha işin
başındayız.”
Nikolay Petroviç içinden, “Görüyorum ki tam bir
nihilistmişsin!” diye düşündü ve yüksek sesle:
“Fakat ne olursa olsun, günü geldiği zaman size
başvuracağım.”
Sonra ağabeyine hafifçe: “Şimdi kâhyayı görme
zamanımız geldi, gidebiliriz,” dedi.
Pavel Petroviç sandalyesinden kalktı ve kimseye
bakmadan: “Evet... Büyük dehalardan uzak kalıp, köyde
böyle beş yıl yaşamak ne kadar kötüymüş! İşte böyle
gerçek bir aptal olup çıkarsın! Sana öğretilenleri
unutmamaya çalışırken, bir de bakarsın ki, meğer bunların
hepsi anlamsız şeylermiş. Sana, aklı başında kimselerin
artık böyle anlamsız şeylerle uğraşmadıklarını, senin geri
kalmış bir budala olduğunu söylerler... Elden ne gelir?
Görülüyor ki gençlik bizden çok daha akıllı!”
Pavel Petroviç, ağır ağır topukları üzerinde döndü ve
oradan uzaklaştı. Nikolay Petroviç de onun arkasından
gitti. Kapı iki kardeşin arkasından kapanır kapanmaz,
Bazarof, sakin bir şekilde Arkadi’ye sordu:
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“Amcan her zaman böyle mi Arkadi?”
Arkadi: “Bana bak Yevgeni, ona gerektiğinden sert
davranıp hakaret ettin!”
Bazarof: “Bu taşra aristokratlarını oturup şımartacak
mıydık yani? Bütün bunlar kendini beğenmişlikten,
tepeden bakma alışkanlığından, züppelikten başka bir şey
değil! Mademki böyle bir karakteri varmış, Petersburg’da
kalıp mesleğine devam etseydi ya. Neyse, bırakalım şimdi
onu... Biliyor musun, ‘Dytiscus Marginatus’ familyasından
sık rastlanmayan bir su böceği buldum. Şimdi sana onu
göstereceğim...”
Arkadi:

“Hatırladın

mı?

Sana

onun

hayatını

anlatacağıma söz vermiştim,” dedi.
Bazarof: “Şu böceğin hayatını mı?”
Arkadi:

“Yahu

dalga

geçmeyi

bırak

Yevgeni!

Amcamın hayatını anlattığımda göreceksin ki, o hiç de
senin sandığın gibi bir adam değil. Yani... Alaydan daha
çok, acınmaya layık bir adam...”
Bazarof: “Buna bir itirazım yok. Fakat sen niye onunla
bu kadar ilgilisin ki?”
Arkadi: “Azıcık insaflı olmak gerekiyor Yevgeni!”
Bazarof: “O kadar da gerekli mi?”
Arkadi: “İyi dinle beni...”
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Ardından

Arkadi,

amcasının

hayatını

Bazarof’a

anlatmaya başladı. Biraz sonra gördü ki, Bazarof’un ilgisi
her dakika daha da artıyordu.
***
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Petroviç kardeşlerin her ikisi de hem evde, hem de
daha sonra soylu çocuklarının gittiği askeri okulda eğitim
görmüştü.
Pavel Petroviç Kirsanof’un dikkat çekici bir özelliği
vardı: Olağanüstü derecede güzel bir çocuktu. Buna ek
olarak, kendine güvenen, eğlendirici ve biraz da hırçın
tavırları vardı ki, bunların hepsi olağanüstü bir güzellikle
birleşince, ortaya kendini çabucak sevdiren bir çocuk
çıkıyordu.
Pavel Petroviç, subay olur olmaz, bütün meclislere
girip çıkmaya, her ortamda el üstünde tutulmaya başladı.
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Bütün bunlar onu şımartmaya yetiyordu. Her türlü
maskaralığı yapmasına karşın, çeşitli hırçınlıkları bile
kendine yakıştırmasını biliyor; bu tavırları ona, kadınların
kalbine kolayca girebilme imkânı veriyordu. Kadınların
onun için çıldırmalarına karşılık, erkekler de normal olarak
içten içe kıskanıyorlardı onu. Erkeklere göre züppenin
biriydi o, şımarığın tekiydi!
Petersburg’da, kardeşi Nikolay Petroviç’le birlikte
kalıyordu. Ona hiç benzememesine rağmen, kardeşini çok
seviyordu. Nikolay Petroviç hafifçe topaldı. Yüzü ince,
güzel, ama biraz üzgündü. Kara gözleri küçük, yumuşak
saçları seyrekti. Tembelliği sever, ama okumaktan da
hoşlanır, topluluktan kaçardı. Pavel Petroviç bir gecesini
bile evinde geçirmezdi. Cesaret ve çevikliğiyle nam
salmıştı. Sporu, sosyete gençleri arasında moda haline
getirmişti. Topu topu beş altı Fransızca kitap okumuştu.
Yirmi sekizine bastığı zaman yüzbaşıydı. Parlak bir
gelecek onu bekliyordu...
Fakat birdenbire her şey değişiverdi. O sıralarda
Petersburg sosyetesinde, pek seyrek olarak görülen ve
bugüne kadar hâlâ unutulmayan, bir kadın belirmişti. Adı
Prenses R. idi. Prensesin, iyi eğitim görmüş, terbiyeli ama
biraz salakça bir kocası vardı. Çocukları yoktu. Prenses,
ansızın Avrupa’ya gidiyor, birdenbire Rusya’ya dönüyor,
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kısaca, tuhaf bir yaşayış sürüyordu. Hoppa, oynak bir
kadın olarak ün salmıştı. Her çeşit zevk ve eğlenceye aşırı
bir tutkusu vardı. Ölesiye dans eder, yemekten önce yarı
karanlık

misafir

salonunda

kabul

ettiği

gençlerle

kahkahalar atar, şakalaşır; geceleri ise ağlar, dua eder,
hiçbir yerde huzur bulamazdı. Çoğu zaman üzüntü ile
ellerini ovuşturarak sabaha kadar odasında dolaşır, ya da
sararmış, eli ayağı buz gibi olmuş bir halde, Zebur’un
başında otururdu. Ertesi gün prenses, yine bir salon kadını
haline gelir, yine arabasıyla sokağa çıkar, güler, gevezelik
eder; tek kelime ile kendisine küçük de olsa bir eğlence
sağlayacak her şeye koşardı. Oldukça düzgün ve albenili
bir vücudu vardı. Altın renginde ve altın ağırlığındaki saç
örgüsü, diz kapaklarından aşağı dökülüyordu. Fakat kimse
ona çok güzel bir kadın diyemezdi, bütün yüzünde güzel
olan yalnız gözleriydi. Aslında güzel olan gözleri değildi.
Çünkü gözleri küçük ve gri renkteydi. Güzel olan
gözlerinin içinden etrafı bir yıldız gibi süzen bakışlarıydı.
Bu bakışlar aceleci ve derin, pervasız denilecek kadar
kayıtsız, tasalı denilecek kadar hülyalı, esrarlıydı. Hatta
ağzından saçma sapan sözler döküldüğü zaman bile bu
bakışlarda olağanüstü bir ışık yanardı. Her zaman şık
giyinirdi.
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Pavel Petroviç ona bir baloda rastlamış, kendisiyle bir
mazurka oynamıştı. Kadın bütün dans süresince işe yarar
bir kelime bile etmemişti. Pavel Petroviç ona hemen delice
âşık olmuştu. Kolay başarılara alışık olan Pavel Petroviç,
bu sefer de amacına çabucak erişti. Ama bu kolay zafer,
onu kadından

soğutmadı.

Tam

tersine,

artık geri

dönmemek üzere bütün benliğini verdiği zamanlarda bile,
kendisinde kimsenin elde edemeyeceği gizli ve erişilmez
bir şeyler olan bu kadına, daha güçlü, daha acı verici bir
şekilde bağlandı. Bu kadının ruhunda ne vardı böyle Tanrı
bilir! Bu kadın, sanki kendisinin de bilmediği gizli
birtakım güçlerin egemenliği altındaydı. Bu gizli kuvvetler
onunla, diledikleri gibi oynuyorlardı. Onun küçücük aklı
bu kuvvetlerin kaprisleriyle boy ölçüşemezdi. Bütün
davranışları bir sürü manasızlıklarla doluydu. Kocasının
haklı olarak şüphelerini uyandırabilecek tek mektubunu,
neredeyse kendisine yabancı olan birine yazmıştı. Aşkı ise,
üzerinde hazin bir etki yapardı. Artık gülmez olur, âşık
olduğu kişi ile şakalaşmaz, onu dinler, şaşkınlıkla
seyrederdi. Bazen bu şaşkınlık, ansızın soğuk bir dehşete
dönerdi. Kadının yüzü sapsarı kesilir, yabanileşirdi. Kadın
gider, yatak odasına kapanırdı. Kulağını anahtar deliğine
dayayan oda hizmetçisi, onun boğuk hıçkırıklarını
duyabilirdi. Birçok sefer, güzel geçen bir buluşmadan
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sonra evine dönen Pavel Petroviç, yüreğinde, kesin bir
başarısızlıktan sonra duyulan o parçalayıcı, o acıyı
duyardı, Kendi kendine, “Peki ama daha ne istiyorum?”
diye sorar, fakat yüreğindeki acı bir türlü dinmezdi. Bir
gün prensese, taşı üzerinde sfenks kazılı bir yüzük hediye
etmişti. Kadın ona: “Bu ne, sfenks mi?” diye sormuştu.
Pavel Petroviç: “Evet bir sfenks... Bu sfenks sizsiniz!”
demişti. Kadın “Ben ha!” demiş ve esrarlı bakışlarını, ağır
ağır Pavel Petroviç’in üzerinde dolaştırmıştı. Sonra da,
belli belirsiz bir gülümsemeyle “Bunun çok ince bir buluş
olduğunu biliyor musunuz?” diye sormuştu. Kadın bunu
söylerken gözleri hâlâ o garip pırıltı ile yanmaya devam
etmişti. Prenses R. kendisini sevdiği zamanlar bile Pavel
Petroviç çok acı çekmişti. Fakat kadın oldukça çabuk bir
şekilde kendisinden yüz çevirince Pavel Petroviç az kalsın
çıldırıyordu. Acı çekti, kıskandı, kadını hiç rahat
bırakmadı, peşinden hiç ayrılmadı. Kadın onun sürekli
kendisini izlemesinden bıktı, usandı ve Avrupa’ya gitti.
Pavel

Petroviç,

dostlarının

ricalarına,

amirlerinin

öğütlerine rağmen mesleğinden istifa etti ve o da,
prensesin arkasından Avrupa’ya gitti. (Bazen prensesin
peşini bırakmayarak onun gözünden düşüyordu.) Dört
yılını yabancı ülkelerde geçirdi. Bu yaptığı şeylerden
dolayı kendinden utanıyor, gösterdiği kararsızlıktan ötürü
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kendisine kızıyordu. Fakat bunların hiçbirisinin faydası
olmadı. Kadının hayali; o anlaşılmaz, adeta anlamsız, ama
insanı büyüleyen hayali, Pavel Petroviç’in ruhunda çok
derin izler bırakmıştı. Baden’de prensesle, nasıl olduysa,
yine eskisi gibi bir yakınlık kurdu. Kadın onu, hiçbir
zaman böylesine bir ihtirasla sevmemiş gibi görünüyordu.
Fakat bir ay sonra her şey bitti. Alev, son bir defa daha
parlamış ve ebedî olarak sönmüştü. Kaçınılmaz ayrılığı
önceden sezen Pavel Petroviç, sanki böyle bir kadınla
dostluk mümkünmüş gibi, hiç değilse onun dostu kalmak
istedi. Kadın sessizce Baden’den ayrıldı ve o zamandan
sonra da, sürekli Pavel Petroviç’ten kaçtı durdu. Bir süre
sonra Pavel Petroviç Rusya’ya geri döndü. Eski yaşam
tarzına dönmeyi denedi, fakat o eski çevresine bir türlü
uyum sağlayamadı. Zehirlenmiş gibi bir türlü yerinde
duramıyordu. Henüz daha geziyor, bir sosyete adamının
bütün alışkanlıklarını koruyordu. Birkaç yeni başarı ile de
pekâlâ övünebilirdi. Fakat artık, ne kendisinden, ne de
başkalarından yeni bir şey beklemiyor, hiçbir teşebbüste de
bulunmuyordu. Yaşlandı, saçları ağardı. Akşamlarını
kulüpte geçirmek, sinir bozucu bir can sıkıntısı içinde
yaşamak, bekâr bir çevrede ilgisizce tartışmalara girişmek
onun için bir ihtiyaç halini aldı. Bilindiği üzere bu, kötü bir
belirti

idi.

Evlenmeyi,

kesinlikle,
60

aklından

bile

geçirmiyordu. On yılı, böylece, renksiz, faydasız, çabuk,
hem de korkunç denilecek kadar çabuk geçti. Hiçbir yerde
zaman, Rusya’da olduğu kadar böylesine çabuk geçmez;
diyorlar ki hapishanede zaman, daha çabuk geçermiş. Bir
gün Pavel Petroviç kulüpte öğle yemeğini yerken,
prensesin öldüğünü öğrendi. Kadın Paris’te, yarı deli
denilecek bir halde ölmüş. Pavel Petroviç bunu öğrenince,
masasından kalktı. Kulübün odalarında, kumarbazları
şuursuzca seyrederek, uzun uzun dolaştı. Fakat evine de,
her zamankinden önce dönmedi. Bir süre sonra da, adına
bir paket geldi. Paketin içinde, prensese hediye ettiği
yüzük vardı. Prenses, sfenksin üzerine haça benzer bir
işaret yapmış ve bu haçın, bilmecenin çözümü olduğunu
Pavel Petroviç’e iletmelerini söylemişti.
Bu olay, 1848 yılı başında, Nikolay Petroviç’in
karısını

kaybederek

Petersburg’a

geldiği

dönemde

olmuştu. Pavel Petroviç, kardeşi köye yerleştikten sonra,
onunla nerdeyse hiç görüşmemişti. Nikolay Petroviç’in
düğünü, Pavel Petroviç’in prensesle tanışmasının ilk
günlerine rastlar. Pavel Petroviç, Avrupa’dan dönünce,
yanında iki ay kalıp mutluluğunu görmek amacıyla
kardeşini ziyarete gitmişti. Fakat orada ancak bir hafta
kalabildi. İki kardeşin yaşam tarzları arasındaki fark çok
büyüktü. 1848 yılında bu fark azaldı. Nikolay Petroviç
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karısını, Pavel Petroviç de hatıralarını kaybetmişti.
Prensesin

ölümünden

sonra,

Pavel

Petroviç,

onu

düşünmemeye çalıştı. Halbuki Nikolay Petroviç’te dürüst
geçirilmiş bir yaşantının duyguları ve izleri vardı. Oğlu
gözleri önünde büyüyordu. Bir başına kalan Pavel Petroviç
ise, tam tersine, gençliğin gidip yaşlılığın henüz gelmediği,
hayatın o sıkıntılı ve karanlık çağına, umuda benzer bir
pişmanlık ve pişmanlığa benzer bir umut çağına girmişti.
Bu çağ, herkesten çok Pavel Petroviç’e ağır gelmişti.
Geçmişini kaybetmek Pavel Petroviç için her şeyini
kaybetmek demekti. Nikolay Petroviç bir gün kardeşine:
“Artık

seni

Maryino’ya

çağırmayacağım,

karımın

sağlığında bile orada çok sıkılmıştın! Şimdi ise orada can
sıkıntısından ölürsün!”
Çiftliğine, karısının anısına duyduğu saygıdan ötürü bu
adı vermişti. Pavel Petroviç: “O zamanlar ben henüz
budala idim,

didinir dururdum;

o zamandan beri

akıllanmadıysam bile, hiç değilse, duruldum. Şimdi, tam
tersine, izin verirsen, büsbütün senin yanında kalmak
isterim,” cevabını vermişti. Nikolay Petroviç, ona cevap
olarak kardeşini kucakladı, fakat Pavel Petroviç köye
yerleşme kararına tam olarak varıncaya kadar, bu
konuşmanın üzerinden bir buçuk yıl geçti. Fakat bir defa
da köye yerleştikten sonra, bir daha oradan, hatta Nikolay
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Petroviç’in oğlu ile Petersburg’da geçirdiği üç kış bile, hiç
ayrılmadı. Gittikçe daha çok İngilizce kitaplar okumaya
başladı. Genel olarak bütün yaşam tarzını İngiliz zevkine
göre düzenlemişti. Etraftaki komşularıyla çok az görüşür,
yalnız seçimlere giderdi. Orada, genellikle hiç konuşmaz,
seyrek olarak o da eski kafalı derebeylerini sert çıkışlarıyla
korkutmak ve onlarla alay etmek için, ağzını açardı.
Gençlerle pek bir yakınlık kurmazdı. Herkes onu,
kendini beğenmişin teki, diye nitelendiriyordu. Eski ve
yeni

kuşak

temsilcilerinden

oluşan

herkes

onun;

aristokratça ve seçkin davranışlarından, başarılarına dair
dolaşan söylentilerden, çok güzel giyinişinden, her zaman
en iyi otellerin en lüks dairelerinde kalışından, iyi öğle
yemekleri yiyişinden, hatta bir seferinde Wellington’la
birlikte

Louis

Philippe’in

sofrasında

öğle

yemeği

yiyişinden her gittiği yere yanında, gerçek gümüşten bir
tuvalet

servisiyle portatif bir banyo

götürüşünden,

olağanüstü kokusu olan harikulade “kibar” parfümler
kullanmasından çok, ustaca Whist oynayışından ve her
zaman kaybedişinden ötürü ona saygı gösterirlerdi.
Gerçi, kimsenin herhangi bir laf edemeyeceği ölçüde
namuslu ve dürüst davranışlarından ötürü, onu sevip
sayanlar da çokçaydı. Özellikle de kadınlar... Onu çekici
63

bir romantik olarak görürlerdi. Buna karşılık o, kadınlarla
pek de samimi değildi.
***

“Bak,

görüyorsun

değil

mi

Yevgeni?

Amcam

hakkındaki yargıların ne kadar da yanlış!” diye söylendi
Arkadi, hikâyesini bitirirken.
“Babamın

amcam

sayesinde

birçok

felaketten

kurtuluşunu ya da amcamın, bütün paralarını babama
verişini

saymıyorum

bile...

Hatta

çiftliği

henüz

paylaşmadıklarını bile bilmiyorsundur belki. Amcam
herkese yardım etmeyi çok sever. Bu, onun yapısında var.
Gerçi, köylülerle konuşurken burnunu kolonyalı mendille
tıkadığı olur, ama her ortamda köylülerin en ateşli
savunucusu yine amcamdır.”
“Şu bildik sinir meselesi...” diye Bazarof, Arkadi’nin
sözünü kesti.
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Arkadi: “Doğru, olabilir, fakat onun kalbi çok
temizdir. Sonra o, hiç de aptal değildir. Bana, ne kadar
faydalı öğütler verirdi. Hele... Hele kadınlarla ilişkiler
konusunda.”
Bazarof: “Bak sen şuna! Kendi acı çekmiş, senin de
bunları yaşamaman için tavsiyelerde bulunuyor! Biz
bunları biliriz.”
Arkadi, sözlerine devam ederek: “Tek kelime ile
amcam çok mutsuzdur, inan bana! Onu küçümsemek
günahtır.”
Bazarof itiraz etti: “Canım, ben onu küçümsemedim
ki. Fakat ne olursa olsun, ben yine şunu söyleyeceğim ki,
bütün hayatını bir kadına bağlayan, bu aşk da elinden
gidince şaşırıp kalan ve hiçbir şey yapamayacak kadar
bütün kabiliyetlerini kaybeden bir adam, erkek değildir.
Onun mutsuz olduğunu söylüyorsun! Elbette bunu sen
benden

daha

iyi

bilirsin!

Fakat

henüz

bütün

aptallıklarından vazgeçmiş değildir. Kendisini değerli bir
adam olarak sayarken hiç de şaka etmediğine inanıyorum.
Çünkü, Galignani’yi okumakta ve ayda bir sefer mujikten
işkencesini esirgememektedir.”
Arkadi: “Fakat aldığı eğitimi, yaşadığı zamanı da
unutma,” dedi.
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Bazarof: “Aldığı eğitim mi?” diye arkadaşının sözünü
kesti.
“Her insan kendi kendini eğitmek zorundadır. Ne
bileyim işte, hiç değilse benim gibi... Yaşadığı zamana
gelince... Ben neden zamana uyacakmışım? İyisi mi, bırak
zaman bana uysun!

Hayır, dostum,

bütün bunlar

şımarıklıktır, saçmalıktır. Hem, kadınla erkek arasındaki
gizemli ilişkiler de neymiş? Biz fizyologlar, bu ilişkilerin
ne olduğunu biliriz. Gözün anatomisini iyice bir incele
bakalım. Senin deyimince o gizemli bakışlar filan nereden
geliyor?

Bütün

bunlar

romantizmden,

saçmalıktan,

kokuşmuşluktan, edebiyattan başka bir şey değildir. İyisi
mi biz böceği görmeye gidelim.”
Sonra iki arkadaş birlikte, bir çeşit doktorluk, cerrahlık
hevesiyle ucuz tütün kokusu karışımının, daha şimdiden
sinmiş olduğu Bazarof’un odasına gittiler.
***
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Pavel

Petroviç,

kardeşi

Nikolay

Petroviç’in

yanındayken, Nikolay Petroviç ile çiftlik kâhyası çeşitli
konularda değerlendirmelere dalmışlardı. Kâhya uzun
boylu, ince yapılı, yumuşak sesli biriydi. Tüm bunlara
karşın hilekâr gözlere sahipti. Kâhya, Nikolay Petroviç’in
bütün sözlerine, “İnsaf edin efendimiz, biliyorsunuz ki...”
şeklindeki sözlerle karşılık veriyor, köylüleri sarhoş ve
hırsız gibi göstermek için çabalıyordu. Pavel Petroviç
konuşmanın sonuna kadar onlarla kalamadı. Çiftlik, kısa
bir zaman önce yeniden kurulmuştu, fakat acemi bir
marangozun elinden çıkan mobilyalar gibi gıcırdayıp
duruyor, her taraftan ses geliyordu.
Nikolay Petroviç yılmamıştı, ama sık sık içini çekiyor,
derin

düşüncelere

dalıyordu.

İşlerin

parasız

yürümeyeceğini hissediyordu; oysaki parası, neredeyse
tamamen tükenmişti. Arkadi doğru söylemişti! Pavel
Petroviç gerçekten de kardeşine birçok defa yardım
etmişti. Kardeşinin içinde bulunduğu kötü durumdan
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kurtulmak için kıvranıp durduğunu görünce, birçok defa,
yavaşça pencereye yaklaşmış, elini ceplerine sokarak,
dişleri arasından: “Mais je puis vous donner de l’argent”
yani: “Size para verebilirim” diye mırıldanmış ve
kardeşine para vermişti. Fakat bugün onun da parası
kalmamıştı. Onun için kardeşinin yanından uzaklaşmayı
tercih etmişti. Çiftlik meselesi onun canını sıkıyordu.
Üstelik de, bütün çalışkanlığına, bütün çabalarına ve
çalışıp didinmelerine rağmen, hep kardeşi Nikolay
Petroviç’in, gerektiği kadar işe sarılmadığını düşünüyordu.
Halbuki, Nikolay Petroviç’in, özellikle hangi noktalarda
yanıldığını söyleyebilecek durumda da değildi. Kendi
kendine, “Kardeşim yeteri kadar pratik bir adam değil, onu
aldatıyorlar” diye düşünüyordu. Nikolay Petroviç’in ise,
bunun tam tersi, ağabeyi Pavel Petroviç’in pratik
kabiliyetleri hakkında çok iyi düşünceleri vardı. Her
zaman ağabeyinden akıl alır: “Ben, zayıf karakterli,
yumuşak bir adamım. Hayatımı taşralarda geçirdim.
Oysaki senin o gürültülü hayatın boşuna geçmedi.
İnsanları çok iyi tanıyorsun! Sende bir kartal bakışı var!”
derdi. Pavel Petroviç bu sözlere karşılık başını çevirmekle
yetinir,

kardeşini

bu

düşüncelerden

kalkışmazdı.
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caydırmaya

Pavel Petroviç, kardeşi Nikolay Petroviç’i odasında
bırakarak, evin ön bölümünü arka bölümünden ayıran
koridora doğru yürüdü. Alçak bir oda kapısının hizasına
gelince bir an duraksadı. Bıyıklarıyla oynadı ve kapıyı
vurdu. “Kim o? Giriniz.” diyen Feniçka’nın sesi duyuldu.
Pavel Petroviç: “Benim...” dedi ve kapıyı açıp girdi.
Feniçka, çocuğu ile oturmakta olduğu iskemleden fırladı.
Çocuğu hizmetçi kıza verdi. O da, onu hemen dışarı
götürdü. Feniçka da, aceleyle saçlarını düzeltti. Pavel
Petroviç, genç kadının yüzüne hiç bakmadan:
“Rahatsız ettiysem beni bağışlayın, sizden bir şey rica
etmeye geldim. Bugün galiba şehre adam gidecek. Bana
biraz yeşil çay almalarını söyler misiniz?”
Feniçka: “Elbette efendim. Ne kadar emredersiniz?”
“Yarım kilo yeter sanırım.”
Etrafına, bu arada Feniçka’nın yüzüne de hızla bir göz
attıktan sonra, sözlerine şunu ekledi: “Sizde, burada bir
değişiklik görüyorum.”
Kadının, kendisini anlamadığını görünce de: “Perde
takmışsınız da...” diye ekledi.
Feniçka: “Evet efendim, taktık. Nikolay Petroviç
sayesinde, sağolsunlar... Hem biz onları çoktan takmıştık.”
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Pavel Petroviç: “Zaten ben de size çoktandır
gelmemiştim. Şimdi odanız çok iyi.”
Feniçka: “Nikolay Petroviç’in iyilikleriyle oldu,
efendim,” diye mırıldandı.
Pavel Petroviç nezaketle, ama yüzünde en küçük bir
gülümseme belirtisi olmadan sordu: “Burası herhalde eski
dairenizden daha iyi, değil mi?”
Feniçka: “Elbette ki daha iyi.”
Pavel Petroviç: “Şimdi, eski dairenizde kim oturuyor?”
Feniçka: “Orada şimdi çamaşırcılar var.”
Pavel Petroviç: “Yaa!”
Sonra Pavel Petroviç sustu. Feniçka içinden, “Şimdi
gider” diye düşündü. Fakat o gitmiyor, Feniçka da onun
karşısında, hafifçe parmaklarıyla oynayarak put gibi
duruyordu. Sonunda Pavel Petroviç konuştu: “Çocuğunuzu
neden dışarı gönderdiniz? Ben çocukları severim. Onu
bana göstersenize!”
Feniçka, hem utancından, hem sevincinden kıpkırmızı
oldu. Pavel Petroviç’ten korkuyordu. O kendisiyle
neredeyse hiç konuşmazdı. Feniçka, hizmetçi kıza
seslendi: “Dunyaşa, Mitya’yı buraya getiriniz!”
Sonra da: “Fakat hayır, biraz durunuz! Elbisesini
giydirmem gerekecek...”
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Genç kadın evin içinde herkesle “siz” diye konuşurdu.
Feniçka kapıya doğru yürüdü.
Pavel Petroviç: “Canım ne gerek var?” dedi.
Feniçka:

“Ben,

hemen

şimdi...”

diyerek

çevik

adımlarla dışarı çıktı.
Pavel Petroviç odada tek başına kaldı. Bu kez özel bir
dikkatle etrafını gözden geçirdi. İçinde bulunduğu küçük
ve alçak tavanlı oda, çok temiz ve rahattı. Oda, mis gibi
papatya ve melisa kokuyor, ayrıca döşemeden taze bir
boya kokusu yayılıyordu. Duvar boyunca, arkalıklarla kapı
biçiminde sandalyeler dizilmişti. Bunlar, merhum general
babaları tarafından bir savaş esnasında Polonya’dan satın
alınmıştı. Bir köşede, yuvarlak kapaklı kakma bir sandığın
yanında, cibinlikle örtülü küçük bir karyola duruyordu.
Karşı köşede, keramet sahibi Nikola’nın büyük ve karanlık
portresi önünde kandil yanmaktaydı, azizin başındaki
haleye tutturulmuş kırmızı bir kurdeleye bağlanmış
porselenden

minicik

bir

yumurta,

göğsüne

doğru

sarkıyordu. Pencerelere dizili, ağızları dikkatli bir şekilde
bağlanmış geçen seneki reçellerle dolu kavanozlardan yeşil
bir ışık sızıyordu. Bunların ağızlarını kapayan kâğıtların
üzerinde, bizzat Feniçka’nın el yazısıyla ve büyük harflerle
yazılmış “Krujovnik” (Yeşil Frenk Üzümü) kelimesi
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okunuyordu. Nikolay Petroviç bu reçeli pek severdi.
Tavana uzun bir iple asılmış kafesin içinde kısa kuyruklu
bir ispinoz vardı. Kuş durmadan ötüyor, durmadan
zıplıyordu. Kafes de durmadan sallanıyor ve titriyordu.
Kenevir

tohumları,

hafif

sesler

çıkararak

yerlere

düşüyordu. İki pencere arasında duran bir komodinin üst
tarafında, duvarda, Nikolay Petroviç’in, buradan geçen bir
ressam tarafından oldukça kötü yapılmış çeşitli pozlardaki
resimleri asılıydı. Burada Feniçka’nın da kendisine hiç
benzemeyen bir fotoğrafı vardı. Gözleri hiç fark edilmeyen
bir yüz; siyah bir fon üzerinde gülümsüyordu. Fotoğrafta
bundan başka bir şey fark etmek mümkün değildi.
Feniçka’nın resmi üzerinde, bir Çerkes paltosuna sarınmış
olan Kafkas Orduları komutanı General Yermolov, kızgın
bir tavırla kaşlarını çatmış, uzak Kafkas dağlarına
bakıyordu. Aynı çiviye asılı olan ipekten bir iğne yastığı,
Yermolov’un alnına doğru sarkmıştı. Aradan beş dakika
geçti. Bitişik odadan hışırtı ve fısıltılar duyuluyordu. Pavel
Petroviç, komodinin üzerinde duran yağlanmış bir kitabı
eline aldı. Bu, Masalski’nin “Nişancılar” adlı romanının
dağınık bir cildiydi. Pavel Petroviç kitabın birkaç sayfasını
çevirdi. O sırada kapı açıldı, içeriye, kucağında Mitya ile
Feniçka girdi. Genç kadın, çocuğuna, yakası şeritli kırmızı
bir entari giydirmiş, çocuğun saçlarını taramış ve yüzünü
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silmişti. Mitya, bütün sağlıklı çocuklar gibi gürültülü bir
şekilde nefes alıyor, bütün vücuduyla atılıyor, kollarıyla
hareketler yapıyordu. Cici entarisi çocuğun hoşuna gitmiş
olacak ki, küçücük tombul yanaklarında sevinç izleri
okunuyordu. Feniçka kendi saçlarını da düzeltmiş,
başındaki örtüye çekidüzen vermişti. Fakat genç kadın
kendisine çekidüzen vermese de olurdu. Dünyada,
kucağında gürbüz bir çocuk olan genç ve güzel bir
anneden daha çekici bir şey var mıdır? Pavel Petroviç,
işaret parmağının uzun tırnağıyla Mitya’nın kat kat olmuş
gerdanını gıdıkladı ve alçakgönüllü bir eda ile: “Aman ne
kadar da güzel bir bebek!” dedi.
Mitya gözlerini ispinoza dikerek güldü. Feniçka
yüzünü çocuğa yaklaştırdı ve onu hafifçe sallayarak: “Bak,
amca!” dedi.
Bu arada Dunyaşa, yanmakta olan bir mumu
pencereye koydu ve altına bir mangır yerleştirdi. Pavel
Petroviç, çocuğu göstererek sordu: “Bebek kaç aylık?”
Feniçka: “Altı aylık... Yakında, bu ayın on birinde
yedinci ayına basacak.”
Dunyaşa, biraz çekinerek lafa karıştı:
“Feodosya Nikolayevna, ufaklık sekizinci ayına
basmıyor mu?”
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Feniçka: “Hayır, yedinci ayına basıyor; nasıl olur?”
dedi.
Bebek tekrar gülümsedi, gözlerini sandığa dikti ve
birdenbire,

beş

dudaklarından

parmağıyla
kavradı.

annesinin

Feniçka

burnundan,

yüzünü

bebeğin

avucundan çekmeksizin fısıldadı: “Ne yaramaz şeysin
sen!”
Pavel Petroviç: “Kardeşime benziyor,” dedi.
Feniçka, “Ondan başka kime benzeyebilir?” diye
düşündü. Pavel Petroviç, adeta kendi kendine konuşur gibi:
“Doğru, tam bir benzerlik var!” diye devam etti ve
dikkatle, adeta üzgün bir bakışla Feniçka’ya baktı.
Genç kadın, bu sefer fısıltıyla: “İşte bak amca...” diye
tekrarladı.
Ansızın Nikolay Petroviç’in sesi duyuldu: “Ah
kardeşim Pavel, bak buradaymışsın!”
Pavel Petroviç hızla döndü ve kaşlarını çattı, fakat
kardeşi kendisine öylesine sevinçli, öylesine minnet dolu
bir bakışla bakıyordu ki, o da gülümsemek zorunda kaldı.
“Ne güzel bir çocuğun var!” dedi ve saatine bakarak
ekledi: “Buraya çay ısmarlamak için uğramıştım.”
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Sonra, hemen, ilgisiz bir tavır takınarak odadan çıktı.
Nikolay Petroviç, Feniçka’ya sordu: “Kendi başına mı
geldi?”
Feniçka: “Kendiliğinden efendim, kapıyı vurdular ve
girdiler.”
Nikolay Petroviç: “Peki Arkadi, bir daha sana gelmedi
mi?”
Feniçka: “Hayır gelmedi. Nikolay Petroviç, acaba eski
daireme geçsem mi?”
Nikolay Petroviç: “Bu nereden icap etti?”
Feniçka: “İlk zamanlar için bunun daha iyi olacağını
sanıyorum.”
Nikolay Petroviç bir an duraksayarak: “Ha... Hayır.
Bunu önceden yapmak gerekiyordu,” dedi ve alnını sildi.
Sonra ani bir canlılıkla: “Günaydın bebeğim!” dedi ve
çocuğa yaklaşarak onu yanağından öptü.
Sonra, biraz eğilerek, Mitya’nın kırmızı entarisi
üzerinde duran Feniçka’nın kar gibi beyaz elini öptü.
Feniçka: “Nikolay Petroviç! Ne yapıyorsunuz?” dedi.
Hafifçe yere doğru inen, daha sonra gayet ince bir
şekilde yavaş yavaş karşısındakine bakar vaziyette kalkan
Nikolay Petroviç’in

gözleri

ve

gerçekten de görülmeliydi.
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gözlerindeki

ifade,

***
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Feniçka ile Nikolay Petroviç’in tanışmasını anlatacak
olursak...
Üç yıl kadar önce, uzak şehirlerden birindeki
misafirhanede gecelemek zorunda kalmış olan Nikolay
Petroviç’i, kaldığı misafirhanedeki odanın temizliği,
eşyaların yeniliği hayretler içinde bırakmış ve onu
“Buranın idaresi bir Alman kadınının elinde olmalı...” diye
düşündürmüştü. Halbuki yanılıyordu. Burayı idare eden
kişinin elli yaşlarında düzgün giyimli bir Rus kadını
olduğunu öğrendi. Bir çay sohbeti esnasında Nikolay
Petroviç onunla konuştu; kadın çok hoşuna gitmişti...
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O sıralarda Nikolay Petroviç yeni malikânesine henüz
yerleşmişti.

Çiftliğinde

toprak

kölesi

çalıştırmak

istemiyordu. Bu yüzden kendisi için çalışacak ücretli
insanlar arıyordu. Misafirhaneyi yöneten kadın da,
şehirden gelip geçen yolcuların azlığından, zamanın
kötülüğünden şikâyet etti. İşte bu şikâyetlerin arasında
birden Nikolay Petroviç ona, çiftlikteki evinin idaresini
teklif etti. Kadın bu teklifi hemen kabul etti.
Kadının kocası çoktan ölmüştü, ardında da Feniçka
isminde bir kız çocuğu bırakmıştı... Arina Savişna adlı bu
kadın iki hafta sonra, kızı Feniçka ile Maryino’ya gelmiş
ve

malikânenin

bir

odasına

yerleşmişti.

Nikolay

Petroviç’in bu seçiminin isabetli olduğu sonradan anlaşıldı.
Arina evi düzene soktu. O sıralarda on yedi yaşını yeni
bitirmiş olan Feniçka’dan kimse söz etmez, kimse onu
görmezdi. Genç kız, sessiz sakin bir şekilde yaşamını
sürdürüyordu. Nikolay Petroviç, ancak pazar günleri, köy
kilisesinin loş bir köşesinde onun beyaz yüzünün incecik
tazeliğini görebilirdi. Böylece, bir yıldan fazla bir zaman
geçti.
Bir sabah, Arina Savişna, Nikolay Petroviç’in çalışma
odasına geldi. Her zamanki gibi yerlere kadar eğilerek onu
selamladı ve sobadan sıçrayan bir kıvılcımın, kızının
gözüne kaçtığını söyleyerek yardım etmesini rica etti.
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Nikolay Petroviç, vakitlerini evde geçiren bütün insanlar
gibi tedaviden anlardı, hatta bir de küçük ecza dolabı
yapmıştı. Arina’ya, hastayı hemen buraya getirmesini
söyledi. Feniçka, beyin kendisini çağırdığını öğrenince çok
korktu, fakat annesinin peşinden gitmek zorunda kaldı.
Nikolay Petroviç, genç kızı pencerenin yanına götürdü, iki
eliyle başını tuttu. Kızın, kızarmış ve iltihaplanmış gözünü
iyice muayene ettikten sonra, ona, kendisinin hemen
oracıkta hazırladığı bir reçete yazdı. Mendilini yırtarak,
bezin nasıl ıslatılıp konacağını orada gösterdi. Feniçka,
onun anlattıklarını dinledikten sonra çıkıp gitmek istedi.
Fakat annesi: “Beyin elini öpsene aptal kız,” diye ona
sertçe kızdı. Nikolay Petroviç elini kıza vermedi.
Utanarak, genç kızın öne doğru eğilip duran başını, tam
saçlarının ayrıldığı yerden öptü. Feniçka’nın gözündeki
acılar çabucak geçti. Fakat onun Nikolay Petroviç’in
üzerinde bıraktığı izler pek de çabuk geçmedi. Genç kızın
ürkekçe yukarı doğru kalkmış o temiz, o ince yüzü hep
gözlerinin önünde canlanıyor, saçlarının yumuşaklığını
avuçlarında duyuyor, yarı aralık duran masum dudaklarını,
bu dudakların arasından inci gibi parlayan hafif ıslak
dişlerini görür gibi oluyordu. Kilisede büyük bir dikkatle
genç kıza bakmaya, onunla konuşmak için fırsat kollamaya
başladı. Feniçka ilk zamanlar ondan kaçıyordu. Bir
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akşamüstü, gelip geçenlerin çavdar tarlasında açtıkları
patikada Nikolay Petroviç ile karşılaşan genç kız, ona
görünmemek için, mavi peygamber çiçekleriyle ve pelin
otlarıyla karışık sık ve yüksek çavdarların arasına gizlendi.
Nikolay Petroviç, altın renkli başakların arasından, minicik
yabani bir hayvan gibi kendini gözetlemekte olan kızın
başını fark etti. Tatlı bir sesle:
“Günaydın Feniçka, korkma ben adam yemem!”
Feniçka, saklandığı yerden çıkmadan, “Günaydın!”
diye cevap verdi.
Feniçka yavaş yavaş Nikolay Petroviç’e alışmaya
başlıyordu. Fakat onu gördüğü zamanlar yine de ürkeklik
gösteriyordu. Sonra kızın annesi Arina, birdenbire
koleradan öldü. Feniçka’nın hali ne olacaktı? Gerçi
annesinden ona, temizlik, ağır başlılık, düzen sevgisi miras
olarak kalmıştı. Fakat Feniçka öylesine genç, öylesine
yalnızdı ki... Nikolay Petroviç de öylesine iyi yürekli,
öylesine alçakgönüllü idi ki... Artık bu işin sonunu
anlatmak gerekir mi?
Nikolay Petroviç, Feniçka’ya soruyordu: “Demek
ağabeyim, sonunda seni ziyaret etti ha? Demek kapıyı
vurdu ve öyle girdi ha?”
Feniçka: “Evet efendim,” dedi.
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Nikolay Petroviç: “Bu çok iyi. Mitya’yı ver de biraz
oynayayım.”
Ağabeyinin, Feniçka’nın odasına, kapısını vurarak
girmesi, artık onu bir hizmetçi olarak değil, kendisine eşit
bir insan olarak saymaya başladığını gösteriyordu. Nikolay
Petroviç, Mitya’yı neredeyse tavana kadar fırlatıp tutarak
hoplatmaya başladı. Çocuk havaya her yükselişinde sonsuz
bir sevinç duyuyor, annesi ise derin bir heyecan içinde
ellerini çocuğun açılan bacaklarına doğru uzatıyordu.
Pavel Petroviç ise, tuhaf renkte duvar kâğıdıyla kaplı zarif
çalışma odasına döndü. Duvardaki rengârenk Acem
halısının üstüne silahlar asılmıştı. Odanın ceviz ağacından
yapılmış mobilyası, koyu yeşil kadife kaplıydı. Odada,
eski kara meşeden yapılmış Rönesans stilinde bir
kütüphane, üstünde bronz heykeller bulunan çok güzel bir
yazı masası ve bir şömine vardı. Pavel Petroviç kendini bir
kanepeye attı, ellerini başının altına koydu. Hareketsiz, içi
sıkıntıyla dolu olarak tavana bakmaya başladı; yüzündeki
değişikliği duvarlardan saklamak istediği için mi, yoksa
başka sebepten mi bunu yaptı, belli değildi. Ayağa kalktı,
pencerelerin ağır perdelerini kapadı, kendini tekrar
kanepeye attı...
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O gün Bazarof da Feniçka ile tanıştı. Bazarof, Arkadi
ile evin bahçesinde dolaşıyor, arkadaşına bazı ağaçların,
özellikle meşelerin neden tutmadığını anlatıyordu:
“Buraya çernozyom katarak daha çok beyaz kavak,
çam, hatta ıhlamur dikmek gerekiyor. Baksana, çardaktaki
ağaçlar ne güzel tutmuş! Akasya ve leylak iyi ağaçlardır,
bakım istemezler. Yahu, burada birileri var galiba!”
Çardağın yanında Dunyaşka ile Mitya vardı, Feniçka
oturmakta idi. Bazarof oracıkta durdu. Arkadi, her
zamanki gibi Feniçka’yı da başıyla selamladı. Onları geçer
geçmez Bazarof sordu: “Kim bu kadın? Ne kadar da
güzel!”
Arkadi: “Sen kimden söz ediyorsun Bazarof?”
Bazarof: “Kimden söz ettiğim belli. Burada yalnız bir
tanesi güzel!”
Arkadi biraz şaşırarak, Feniçka’nın kim olduğunu
arkadaşına kısaca anlattı.
Bazarof: “Bak sen şu işe! Baban da ağzının tadını
biliyormuş!” diye söylendi. Sonra da, “Şu senin baban yok
mu, hoşuma gidiyor yahu, aferin ona! Fakat gidip şu
kadınla tanışmak lazım,” diye ekledi ve hemen geri
çardağa döndü.
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Arkadi, korku ile arkasından seslendi: “Yevgeni, Tanrı
aşkına dikkat et!”
Bazarof: “Meraklanma, biz görmüş geçirmiş kişileriz,
şehir çocuğuyuz!” dedi.
Sonra Bazarof, Feniçka’ya yaklaştı, kasketini çıkardı,
nazik bir şekilde söze başladı: “İzin verirseniz size
kendimi tanıtayım. Arkadi Nikolayeviç’in sessiz ve
alçakgönüllü arkadaşıyım.”
Feniçka oturmuş olduğu yerden hafifçe doğruldu ve
sessizce ona baktı.
Bazarof sonra sözlerine devam etti:
“Ne harika çocuk! Merak etmeyin, şimdiye kadar
kimseye nazarım değmedi. Yanakları neden öyle kızarmış?
Diş mi çıkarıyor?”
Feniçka: “Evet, şimdiye kadar dört dişi çıktı, şimdi
yine diş etleri şişti.”
Bazarof:

“Gösterin

bakayım...

Korkmayın,

ben

doktorum.”
Sonra Bazarof çocuğu kucağına aldı. Feniçka ve
Dunyaşa, çocuğun hiç karşı koymayışına ve korkmayışına
şaştılar.
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“Oh, oh, çok güzel! Korkulacak hiçbir şey yok! Dişli
delikanlı olacak. Bir şey olursa bana haber verin! Ya sizin
sağlığınız nasıl?”
Feniçka: “Tanrı’ya çok şükür, iyiyim.”
Bazarof: “Tanrı iyilik versin!”
Bazarof, Dunyaşa’ya dönerek: “Ya siz nasılsınız?”
diye sordu.
Evin içinde ciddi ve sert, ama dışarıda fingirdek bir kız
olan Dunyaşa, Bazarof’un sorusuna fingirdemekle cevap
verdi.
Bazarof: “Çok iyi, alın bakalım pehlivanınızı...”
Feniçka çocuğu kucağına aldı ve yavaşça mırıldandı:
“Kucağınızda ne kadar da uslu durdu.”
Bazarof: “Bütün çocuklar bende uslu dururlar, ben
onların dilinden anlarım,” dedi.
Dunyaşa da araya girdi: “Çocuklar kendilerini kimin
sevdiğini hissederler.”
Feniçka,

Dunyaşa’nın

bu

sözlerini

doğruladı:

“Gerçekten de öyle! Örneğin Mitya, başkalarının kucağına
kesinlikle gitmez!”
Bir süre uzakta durduktan sonra sonunda çardağa
yaklaşan Arkadi sordu: “Bana gelir mi acaba?”
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Arkadi çocuğu kucağına almak istedi. Fakat Mitya
başını geriye atarak ağlamaya başladı. Feniçka bu
durumdan çok utandı.
Arkadi: “Bir başka sefer, alışınca gelir sanırım”
Sonra iki arkadaş oradan uzaklaştılar.
Bazarof sordu: “Bu kadının adı nedir?”
Arkadi: “Feniçka, Feodosya.”
Bazarof: “Peki baba adı ne? Bunu da bilmemiz gerek.”
Arkadi: “Nikolayevna.”
Bazarof: “Çok güzel. Bu kadının hoşuma giden yanı,
fazla utangaç olmayışıdır. Bir başkası, bu halinden ötürü
belki de onu ayıplıyordur. Ne saçma şey! Neden utansın?
Kadın anne, bu da onun hakkı.”
Arkadi: “Evet hakkı. Fakat babama gelince...”
Bazarof, Arkadi’nin sözünü keserek: “Babanın da
hakkı...” dedi.
Arkadi: “Hayır, ben onda böyle bir hak görmüyorum.”
Bazarof: “Tabii, fazladan bir mirasçı işinize gelmez,
değil mi?”
Arkadi kızararak cevap verdi: “Hakkımda böyle
düşündüğünü söylemen ayıp değil mi? Ben bu şekliyle
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babamı haksız görmüyorum. Babamın bu kadınla resmî
olarak evlenmesi gerektiği kanısındayım.”
Bazarof sakince cevap verdi: “Bak sen şu işe! Meğer
biz ne gönlü zengin kişilermişiz! Sen hâlâ nikâha önem
veriyorsun! Doğrusu bunu senden beklemezdim.”
İki arkadaş hiç konuşmaksızın birkaç adım attılar.
Söze başlayan yine Bazarof oldu: “Babanın bütün çiftliğini
gördüm. Sığırları ve davarları iyi bulmadım, atlarda kötü.
Binalar harap. Çiftlikteki işçiler, kaşarlanmış tilkilere
benziyorlar. Kâhyanıza gelince, ya aptal ya da hilecinin
biri, daha tam olarak anlayamadım.”
Arkadi: “Yevgeni Vasilyiç, bugün çok kabasın!”
Bazarof: “Şu atasözünü hatırla: ‘Rus mujiği Tanrı’yı
bile yutar!’ Saf mujikler babanı mutlaka aldatırlar.
Arkadi: “Şimdi amcama hak vermeye başlıyorum,
Ruslar hakkında kesin olarak kötü düşünüyorsun!”
Bazarof: “Çok da önemli değil! Rusların en iyi yanı,
bizzat

kendileri

hakkında

çok

kötü

düşünceler

beslemeleridir. Önemli olan şey iki kere ikinin dört
ettiğidir. Bundan sonrası boştur.”
Arkadi, artık, pek de yüksek olmayan güneşin, güzel
ve yumuşak ışıklarıyla aydınlattığı uzaklardaki tarlalara
düşünceli bir şekilde bakarak sordu: “Tabiat da mı boş?”
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Bazarof: “Elbette, senin anladığın anlamda tabiat da
boştur.”
Arkadi: “Doğa bir tapınak değildir, bir atölyedir,
insanlar da bu atölyenin bir işçisidir...”
İki arkadaş oturmuş sohbet ediyorlardı. Bu sırada, ağır
ağır evden yükselen bir viyolonsel sesi onlara kadar geldi.
Birisi pek de ustaca olmamakla beraber, duyarak
Schubert’in “Bekleyiş” isimli eserini çalıyordu. Tatlı bir
melodi, havada ağırca yayılıyordu.
Bazarof şaşırarak sordu: “Bu da nedir?”
Arkadi: “Babam.”
Bazarof: “Baban viyolonsel çalabiliyor mu?”
Arkadi: “Evet çalıyor, şaşırdın değil mi?”
Bazarof: “Kaç yaşında peki?”
Arkadi: “Kırk dört.”
Birden büyükçe bir kahkaha atan Bazarof’a bozulan
Arkadi: “Ne gülüyorsun öyle?” diye sordu.
Bazarof: “Biraz mantıklı ol. Viyolonsel çalan kırk dört
yaşında bir aile babası!..”
Bazarof gülmeye devam ederken Arkadi bu gülüşlere
karşılık gülümsemedi bile.
***
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Bütün bunların ardından iki hafta kadar zaman geçti.
Maryino’da yaşam doğal seyriyle devam ederken Arkadi
keyif çatıyor, Bazarof ise çalışıyordu. Evdeki hemen
herkes, Bazarof’un tutarsız, patavatsız davranışlarına,
karmakarışık sözlerine alışmışlardı.
Feniçka bile ona artık o kadar alışmıştı ki, Mitya’nın
hastalandığı bir gece Bazarof’u uykusundan kaldırtmıştı.
Feniçka’nın odasına gelen Bazarof, her zamanki gibi rahat
ve şakayla karışık hareketlerle odada iki saatten fazla
kalmış ve çocuğu tedavi etmişti. Bütün bunlara karşılık,
Pavel Petroviç’in, Bazarof’a olan nefreti devam ediyor,
onu ahlaksız, kibirli, saygısız, serserinin biri sayıyordu.
Bazarof, kendisini küçük görme, aşağılama, umursamama
hakkını nereden alıyordu? Nikolay Petroviç ise genç
nihilistten çekiniyor, sözleri ve hareketleriyle Arkadi’yi
etkileyerek onu da nihilist yapmasından korkuyordu. Fakat
o, ağabeyi Pavel Petroviç’ten farklı yaklaşıyordu duruma.
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Bazarof’un anlattıklarını severek dinliyor, yaptığı fizik ve
kimya

deneylerini

severek

seyrediyordu.

Bazarof

beraberinde bir de mikroskop getirmişti. Saatlerce bununla
vakit geçiriyordu. Hizmetçilerle alay etmesine rağmen
onlar da kendisine bağlanmışlardı. Bazarof’un bir bey
olmayıp

ne

anlıyorlardı.

de

olsa

Dunyaşa

kendilerinden
severek

biri

onunla

olduğunu
şakalaşıyor,

yanından bıldırcın gibi sekerken, göz ucuyla manalı bir
şekilde onu süzüyordu.
Bütün

değeri

herkese

aşırı

saygı

göstermek,

heceleyerek okumak, kısa ceketini sıkça fırçalamaktan
ibaret olan, alnı sürekli kırışıklarla dolu, aşırı derecede
onurlu ve aptal olan Piyotr bile, Bazarof kendisine küçük
bir ilgi gösterince yılışıkça gülüyor, yüzü parlıyordu.
Çiftlikteki çocuklar doktorun peşinden köpek yavruları
gibi ayrılmıyorlardı. Fakat ihtiyar Prokofyiç, Bazarof’u
sevmiyor, sofrada ona asık bir suratla hizmet ediyor, ona
“deri yüzücü” ve “baldırı çıplak” diyor, yüzündeki
favorilerle, çalılar arasında bir domuzdan farkı olmadığını
iddia ediyordu. Prokofyiç de, kendine göre, aristokratlıktan
yana Pavel Petroviç’ten aşağı kalmıyordu.
Nihayet yılın en tatlı ve güzel günleri yani haziranın
ilk günleri gelip çatmıştı. Havalar çok güzeldi. Aslında
uzaktan uzağa yine kolera tehdidi baş göstermişti. Fakat o
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çevrenin halkı, artık onun ziyaretlerine alışmıştı. Bazarof
çok erken kalkıyor; maksatsız gezintilerden nefret ettiği
için bitki ve böcek toplamak amacıyla iki üç kilometrelik
yerlere kadar gidiyordu. Bazen de yanına Arkadi’yi
alıyordu. Döndükleri zaman aralarında, alışıldığı üzere her
zaman

tartışma

başlar;

Arkadi,

arkadaşından

çok

konuşmasına rağmen her seferinde bu tartışmalardan yenik
olarak çıkardı.
Yine böyle bir geziden dönüşte nedense gecikmişlerdi.
Nikolay Petroviç onları bahçede karşılamaya çıkmıştı.
Çardağın yanına gelince, birdenbire hızlı adımlarının ve
delikanlıların seslerini duydu. Onlar çardağın öteki
yanından

yürüdükleri

için

Nikolay

Petroviç’i

göremezlerdi.
Arkadi: “Sen babamı yeteri kadar tanımıyorsun!”
diyordu.
Nikolay Petroviç saklanmaya devam ediyordu.
Bazarof: “Senin baban iyi bir adam ama çok geri
kafalı, artık işi bitmiş onun.”
Nikolay Petroviç konuşmalara iyice kulak kabarttı.
Arkadi hiç cevap vermedi.
“Geri kafalı adam” iki dakika kadar daha yerinden
kımıldamadan durdu, sonra yavaşça evine döndü.
91

Bazarof sözlerine devam etti: “Bakıyorum da üç
gündür Puşkin’i okuyor. Bunun hiçbir işe yaramadığını
rica ederim kendisine anlat. Artık çocuk değil, bu
saçmalıkları atma zamanı geldi. Bu devirde romantik
olmak işe yaramaz... Ona faydalı bir şey ver de okusun!”
Arkadi: “Babama ne versek acaba?” diye sordu.
Bazarof: “Sanırım ilk başta Büchner’in ‘Stojf uvd
Kraft’i’ (Madde ve Kuvvet) fena olmasa gerek.”
Bu düşünceyi doğru bulan Arkadi: “Ben de böyle
düşünüyorum, ‘Stojf und Kraft’, popüler bir dille
yazılmıştır.”
O gün öğle yemeğinden biraz sonra Pavel Petroviç’in
çalışma odasında otururlarken Nikolay Petroviç ağabeyine
şunları söylüyordu:
“Böyle işte, biz seninle artık emekliye ayrılmışız,
bizim işimiz bitmiş. Kim bilir? Belki de Bazarof haklıdır.
Fakat ne yalan söyleyeyim, burada bir nokta canımı
sıkıyor. Ben özellikle şimdi, Arkadi ile arkadaş olmak,
onunla

anlaşmak

ümidindeydim.

Oysaki

ben

geri

kalmışım, o bana göre ilerlemiş. Artık birbirimizi
anlayamayız!”
Pavel Petroviç sabırsızlıkla araya girdi:
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“Peki, neden o ileri gitmiş olsun? Onu bizden
böylesine ayıran şey de neymiş? Bütün bunları onun
kafasına sokan şu nihilist arkadaşıdır. Ben bu doktor
bozuntusundan nefret ediyorum. Bence o, düpedüz bir
şarlatandandır. Bütün bu kurbağa deneylerine rağmen onun
fizik alanında da ileri gittiğine inanmıyorum.”
Nikolay Petroviç: “Hayır, sevgili kardeşim, böyle
söyleme; Bazarof akıllı ve bilgili bir adamdır.”
Pavel Petroviç tekrar kardeşinin sözünü kesti: “Bir de
ukalalığı ve kendini beğenmişliği var.”
Nikolay Petroviç: “Doğru biraz kendini beğenmiş...
Fakat galiba bunsuz da olmuyor. Fakat anlayamadığım bir
nokta var. Köylülerimin işini yoluna koydum, yepyeni bir
çiftlik kurdum. Hatta bu yüzden bütün ilde adımı cahile
çıkardılar. Okuyorum, öğreniyorum. Kelimenin tam
anlamıyla,

günün

gereklerinden

geri

kalmamaya

çalışıyorum. Onlarsa ‘Sizin işiniz bitmiş!’ diyorlar. Ne
dersin kardeşim, ben de artık işimizin bittiğine inanmaya
başlıyorum.”
Pavel Petroviç: “Neden böyle düşünüyorsun?”
Nikolay Petroviç: “Böyle düşünmemin sebebi şudur:
Bugün oturmuş Puşkin’i okuyordum, galiba Puşkin’in
‘Çingeneler’ isimli eserini. Birden Arkadi yanıma geldi.
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Yüzünde, bana acıyan bir görüntü vardı. Yavaşça, adeta bir
çocuğun elinden alır gibi, elimden kitabı aldı. Masaya
Almanca, bir başka kitap koydu. Gülümsedi ve gitti.
Giderken Puşkin’i de götürdü.”
Pavel Petroviç: “Bak sen bizim delikanlıya! Sana nasıl
bir kitap verdi?”
Nikolay Petroviç: “İşte bu kitabı!”
Bu sırada Nikolay Petroviç, redingotunun arka
cebinden Büchner’in ünlü kitabının dokuzuncu baskısını
çıkardı. Pavel Petroviç, kitabı elinde evirip çevirdi ve
“Hım...”

diye

Nikolayeviç

kendince

senin

söylendi.

eğitiminle

Sonra

ilgileniyor.

“Arkadi
Okumayı,

denedin mi bari?” dedi.
Nikolay Petroviç: “Evet, denedim.”
Pavel Petroviç: “E, ne oldu?”
“Ya ben aptalım, ya da bütün bunlar saçma! Herhalde
ben aptalım.”
Pavel Petroviç sordu: “Sakın Almanca’yı unutmuş
olmayasın?”
Nikolay Petroviç: “Ben Almanca biliyorum.”
Pavel Petroviç kitabı tekrar elinde evirip çevirdi ve
göz ucuyla kardeşine baktı. İkisi de sustular. Herhalde,
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aralarındaki konuşma konusunu değiştirmek amacıyla olsa
gerek, söze Nikolay Petroviç başladı:
“Aklıma gelmişken söyleyeyim. Kolyazin’den bir
mektup aldım.”
Pavel Petroviç: “Matvey İlyiç’ten mi?”
Nikolay Petroviç: “Evet, ondan. İli teftiş etmek üzere
gelmiş. Şimdi, o büyük bir adam oldu. Bir akraba olarak
bizimle görüşmek istediğini yazıyor. Seni, beni ve
Arkadi’yi şehre davet ediyor.”
Pavel Petroviç: “Gidecek misin?”
Nikolay Petroviç: “Hayır gitmeyeceğim, ya sen?”
Pavel Petroviç: “Ben de gitmeyeceğim oraya. Onun
hatırı için elli kilometrelik yolu tepmek sanki çok
gerekiyordu. Mathieu bize, bütün debdebe ve saltanatını
göstermek istiyor. Şeytanlar görsün onu! Ona yapılacak
dalkavuklukları biz görmesek de olur. Gizli müşavir olmak
sanki önemli bir şeymiş gibi! Eğer ben memurlukta kalıp o
aptalca hayata sürüklenmeseydim, şimdiye kadar belki de
çar yaveri olurdum. Hem canım, biz seninle artık emekli
kişileriz.”
Nikolay Petroviç içini çekerek: “Haklısın kardeşim.
Sanırım artık tabutlarımızı ısmarlama zamanı bile geldi ha,
ne dersin?”
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Pavel Petroviç: “Ölümü o kadar kolay kabullenmem
ben. İçimden bir his bana diyor ki; o doktorla daha çok
görüşeceğiz...”
***
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Konuşulan bu görüşme, o gün akşam çayında oldu.
Pavel Petroviç kavgaya hazır tavırlarla gayet sinirli bir
şekilde salona girdi. Düşmanıyla bir an önce kavganın
başlaması için küçük de olsa bir bahane arıyordu. Lakin
Pavel Petroviç’in beklediği bu bahane uzun bir süre
çıkmadı…
***

97

98

Arkadi, indikleri misafirhanede Bazarof’u bulduktan
sonra valiyi ziyarete gitmek için uzun bir süre arkadaşını
kandırmaya uğraştı.
En sonunda Bazarof: “Eh, ne yapalım biz de?
Mademki derebeylerini görmeye geldik; görelim bari...”
diye söylendi.
Vali, bu iki delikanlıyı güler yüzle kabul etti. Lakin
onları oturtmadı, kendisi de oturmadı. Bitmek bilmeyen bir
telaşı vardı ve aceleciydi. Sabahleyin erkenden kalkar
daracık üniformasını giyer, kıravatını sıkıca bağlar ve
ondan sonra emirler vermeye başlardı. Emirlerin başlaması
için yemek yemesi, karnını doyurması gerekmiyordu. Bu,
onda sürekli ve doğal bir tavırdı.
Şehirde onun lakabı “Burdalu” idi. Bu isimle, Cizvit
tarikatına
Bourdaloue

bağlı
değil,

ünlü

Fransız

“hurda”

vaizlerinden

sözcüğünü

ima

Louis
etmek

istemişlerdir. Vali, Kirsanof ile Bazarof’u balosuna davet
etti. İki dakika sonra da, onları kardeş sanarak ve
Kayzarov’lar diye çağırarak bir kez daha davet etti. İki
arkadaş,

valinin

yanından

evlerine

dönerlerken,

yanlarından geçmekte olan bir arabadan, birdenbire,
sırtında, Slavolü biçiminde bir palto bulunan orta boylu bir
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adam, “Yevgeni Vasilyiç!” diye atladı ve Bazarof’a doğru
koştu.
Bazarof, yaya kaldırımında yürümeye devam ederek:
“Siz misiniz Herr Sitnikof, sizin buralarda ne işiniz
var?” dedi.
Sitnikof: “Tamamıyla bir rastlantı olarak buraya
geldim.” dedi.
Ve arabacıya dönüp elini beş kez sallayarak,
“Arkamızdan gel!” diye bağırdıktan sonra: “Babamın
buraya bir işi düştü, bana da rica etti. Bir su birikintisinden
atlayarak

sözüne

öğrendim,

sizi

devam
aradım.

etti.”

“Bugün

Herhalde

valinin

geldiğinizi
yanından

gelmiyorsunuzdur.”
Gerçekten de iki arkadaş misafirhaneye döndükleri
zaman bir tarafında Fransızca, öte tarafında Slovence”
Sitnikof” yazılı, kenarı bükük bir kart bulmuşlardı.
Bazarof: “Aksine, dosdoğru validen geliyoruz.”
Sitnikof: “Ya! O zaman ben de onu ziyarete giderim.
Yevgeni Vasilyiç, beni arkadaşınızla tanıştırmayacak
mısınız?”
Bazarof yürümesine devam ederek:
“Sitnikof, arkadaşımın adı Kirsanof’dur.” dedi.
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Sitnikof, yan yan yürüyerek ve çok şık eldivenlerini
kibar bir gülümseme ile hızla çıkararak:
“Çok sevindim, adınızı çok duymuştum. Yevgeni
Vasilyiç’in çok eski bir arkadaşı, hatta diyebilirim ki onun
öğrencisiyim.

Düşüncelerimdeki

değişikliği

ve

hayatımdaki yenilikleri ona borçluyum.”
Bunun üzerine Arkadi, Bazarof’un talebesine şöyle bir
baktı. Sitnikof’un yüzünün küçük ama hoş çizgilerinde
telaşlı ve aptalca bir çaba okunuyordu. Küçük, şaşkın
gözleri telaş ve endişe doluydu. Gülüşleri de, kısa, kuru ve
telaşlıydı.
Sitnikof sözüne devam etti:
“İnanır mısınız, Yevgeni Vasilyiç benim yanımda, ilk
defa hiçbir otorite tanınmaması gerektiğini söylediğinde
öylesine

sevinmiş,

öylesine

sevinmiştim

ki,

adeta

kanatlanıp uçmuştum. İşte, sonunda adamımı buldum, diye
düşünmüştüm. Aklıma gelmişken söyleyeyim Yevgeni
Vasilyiç, burada bir kadın var, onu mutlaka gidip görmeniz
gerek. Sizi tamamen anlayacak bir kadındır. Ziyaretiniz
onun için gerçek bir bayram olacaktır. Herhalde adını
duymuşsunuzdur.”
Bazarof isteksizce sordu:
“Kimmiş bu kadın?”
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Sitnikof: “Kukşina, Eudoxie? Yevdoksiya Kuşkina.
Olağanüstü bir varlık. Kelimenin tam anlamıyla ilerici,
serbest düşünceli, çağdaş bir kadındır. Ne yapalım biliyor
musunuz? Hadi, hep birlikte ona gidelim. Evi hemen
şuracıktadır. Orada kahvaltı yaparız. Herhalde siz daha
kahvaltı etmemişsinizdir?”
Bazarof: “Hayır, daha kahvaltı yapmadık.”
Sitnikof: “Çok iyi o zaman! Hem, biliyor musunuz, bu
kadın kocasından ayrıldı, kimseye bağlı değil.”
Bazarof arkadaşının sözünü keserek: “Bu kadın güzel
mi?” diye sordu.
Sitnikof: “Hayır, pek güzel denemez!”
Bazarof: “O zaman neden bizi oraya çağırıyorsun?”
Sitnikof: “Şakacı... Pek şakacısınız! Kadın bize bir şişe
şampanya da açar.”
Bazarof: “Demek öyle ha! Görüyor musun pratik
adamı. Aklıma gelmişken sorayım; babanız yine iltizam
işleriyle mi uğraşıyor?”
Sitnikof keskin bir kahkaha atarak aceleyle cevap
verdi:
“Evet, iltizam işleriyle uğraşıyor. Nasıl, gidiyor
muyuz?”
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Bazarof: “Vallahi bilmem ki...”
Arkadi yarım sesle araya girdi: “Sen buradaki insanları
görmek istiyordun, git öyleyse!”
Sitnikof, Arkadi’ye dönerek: “Ya siz, Bay Kirsanof?
Lütfen siz de buyurunuz! Siz olmadan olmaz.”
Arkadi: “Nasıl olur, üçümüz birden?”
Sitnikof: “Önemli değil, Kukşina olağanüstü bir
insandır.”
Bazarof sordu: “Gerçekten şampanya olacak mı?”
Sitnikof: “Üç!” diye bağırdı. “Buna ben kefilim.”
Bazarof: “Neyinle?”
Sitnikof: “Başımla beraber.”
Bazarof: “Babanın kesesini kefil göstersen daha iyi
edersin! Neyse, gidelim.”
***
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Yevdoksiya Kukşina’nın oturduğu ev, Moskova’nın
kendine özgü mimarisine uygun olarak yapılmış olan
küçük bir asilzade eviydi ve şehrin henüz yanmış olan
caddelerinden birinin üzerinde bulunmaktaydı. Taşradaki
kentlerimizin her beş yılda bir kere boydan boya yandığını
herkes bilir. Geldikleri evin kapısına eğri bir şekilde
iliştirilmiş olan kartvizitin yukarı kısmında bir çıngırak
halkası göze çarpıyordu. Antrede, misafirleri, hizmetçiye
benzeyen, başlıklı bir kadın karşıladı. Bunların hepsi de ev
sahibinin yenilikçi çalışmalarının ve fikirlerinin birer
göstergesiydi.
Avdotya Nikitişna’nın evde olup olmadığını soran
Sitnikof’un sorusuna, bitişik odadan cevap gelmekte
gecikmedi:
“Victor? Siz misiniz? Giriniz!”
Onları karşılamış olan başlıklı kadın gözden kayboldu.
Sitnikof, çevik bir hareketle paltosunu çıkardı. Paltosunun
altında pardesüye de paltoya da benzeyen bir şey daha
vardı. Arkadi ve Bazarof’a canlı bir bakışla bakarak “Ben
yalnız değilim...” dedi.
Ses cevap verdi: “Fark etmez, giriniz!”
Delikanlılar içeri girdi. Fakat girdikleri yer bir misafir
odasına değil de, çalışma odasına benziyordu. Kâğıtlar,
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mektuplar, çoğu henüz açılmamış kalın Rusça dergiler
tozlu masaların üzerinde yuvarlanıyordu. Odanın dört bir
yanında, yerlere atılmış sigara izmaritleri göze çarpıyordu.
Maroken bir divanın üzerinde, saçı başı biraz dağınık,
oldukça genç, sarışın bir kadın, yarı uzanmış, yatıyordu.
Sırtında, pek de temiz olmayan ipekli bir rop, kısa
kollarında kalın bilezikler, başında da işlemeli bir örtü
vardı. Kadın divandan kalktı. Sararmış kakım derisinden
kadife bir kürkü gelişigüzel omzuna aldı. Tembel tembel:
“Günaydın Victor,” dedi ve sonra Sitnikof’un elini sıktı.
Sitnikof, Bazarof’u taklit eder bir sesle, kesik kesik
gençleri kadına tanıttı:
“Bazarof... Kirsanof...”
Kukşina: “Rica ederim efendim, buyurunuz,” dedi ve
aralarında, ucu yukarı kalkık, kırmızı, küçük bir burun
bulunan yuvarlak gözlerini Bazarof’a dikerek “Ben sizi
tanıyorum,” diye ekledi ve onun da elini sıktı.
Bunun üzerine Bazarof yüzünü buruşturdu. Bu ilerici
kadının, ufak tefek ve gösterişsiz vücudunun çirkin
denilecek bir yanı yoktu. Fakat yüzünün ifadesi, onu
görenlerin üzerinde kötü bir etki bırakıyordu. Yüzüne
bakan biri, elinde olmayarak ona şunları sormak isterdi:
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“Ne o, aç mısın? Canın mı sıkılıyor? Yoksa korkuyor
musun? Neden yerinde duramıyorsun?”
Sitnikof gibi Kukşina’nın da içinde, hep ruhunu
tırmalayan bir şeyler vardı. Genç kadının konuşması ve
davranışları

çok

senli

benli,

ama

aynı

zamanda

beceriksizceydi. Herhalde kendisini iyi yürekli ve basit bir
varlık sayıyordu. Oysaki ne yaparsa yapsın, size daima,
yaptıkları şeyler, özellikle yapmak istemediği şeyler
olduğu izlenimi verir; her davranışı, çocukların dediği gibi,
mahsus yapılmış, yani yapmacık ve tabi olmayan şeyler
gibi görünürdü.
Kukşina: “Evet, evet, ben sizi tanıyorum Bazarof!”
dedi.
Birçok taşra ve Moskova kadınında olduğu gibi
Kukşina’da da tanıdığı erkeklere, daha ilk günden, sadece
soyadıyla hitap etme alışkanlığı vardı.
“Sigara almaz mısınız?”
Bir koltuğa yığılarak ayağını havaya kaldıran Sitnikof:
“Sigarayı içeriz ama biz kahvaltı da yapmak istiyoruz.
Açlıktan ölüyoruz. Sonra bir şişe şampanya açmalarını
emreder misiniz?”
Kukşina: “Zevkine çok düşkün bu adam, öyle değil mi
Bazarof, tam zevkine düşkün bir adam,” dedi ve güldü.
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Genç kadın güldüğü zaman üst dişetleri görünüyordu.
Sitnikof ciddî bir edayla: “Ben lüksü severim, bu
benim liberal oluşuma engel değildir.”
Kukşina: “Hayır, engeldir, engel!” dedi.
Fakat

yine

de

hizmetçisine,

hem

kahvaltı

hazırlamasını, hem de şampanya getirmesini emretti. Sonra
Bazarof’a dönerek ekledi:
“Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Eminim ki siz de
benim düşüncemdesiniz.”
Bazarof: “Hayır, aynı düşüncede değilim, bir lokma et,
bir lokma ekmekten elbette iyidir. Hatta kimya bakımından
da bu böyledir.”
Kukşina: “Siz kimya ile uğraşıyor musunuz? Bu benim
tutkumdur. Hatta bir macun bile yaptım.”
Bazarof: “Macun mu? Siz mi?”
Kukşina: “Evet, elbette ben. Hem ne maksatla biliyor
musunuz? Kırılmaz kukla ve kukla başı yapmak için. Ben
de pratik bir kadınım. Ama henüz hepsi hazır değil. Daha
Liebig’i okumam gerekir. Aklıma gelmişken sorayım:
Kisliyakov’un, kadın işi üzerine Moskova Gazetesi’nde
çıkan yazısını okudunuz mu? Lütfen okuyunuz! Kadın
sorunları sizi ilgilendirmiyor mu?
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Sonra, okul konusu? Arkadaşınız ne iş yapıyor? Onun
adı ne?”
Bayan Kukşina, şımarık kadınlara özel bir ilgisizlikle,
cevap verilmeden, soruları birbiri peşinden yağdırıyordu.
Şımarık çocuklar da dadılarıyla böyle konuşurlardı.
Arkadi: “Adım, Arkadi Nikolayeviç Kirsanof’dur,
hiçbir iş yapmam.”
Kukşina bir kahkaha koyuverdi: “Doğrusu bu hoşuma
gitti. Siz sigara içmiyor musunuz? Victor, biliyor
musunuz, ben size dargınım.”
Sitnikof: “Nedenmiş?”
Kukşina: “Duyduklarıma bakılırsa siz yine George
Sand’ı övmeye başlamışsınız! Bence o, gerici bir kadından
başka

bir

şey

değildir.

Onu,

Emerson’la

nasıl

karşılaştırabilirsiniz? George Sand’ın ne eğitim, ne
fizyoloji, ne de başka konular üzerine hiçbir fikri yoktur.
Eminim ki o, embriyolojinin adını bile duymamıştır.
Günümüzde böyle bir bilim dalı nasıl ihmal edilebilir?
(Kukşina bunları söylerken kollarını açmıştı.) Ah keşke
okusanız, Yeliseviç bu konuda ne olağanüstü bir makale
yazdı. Bu bey bir dehadır. (Kukşina “adam” kelimesi
yerine daima “bey” kelimesini kullanırdı.) Bazarof,
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yanıma gelip divana otursanıza! Belki bilmiyorsunuzdur,
ben sizden çok korkuyorum.”
Bazarof: “Neden korkuyorsunuz? Doğrusu çok merak
ettim.”
Kukşina: “Siz tehlikeli bir kişisiniz. Öyle bir
eleştirmensiniz ki... Aman Tanrım! Güleceğim geliyor.
Tıpkı bozkırda yaşayan çiftlik sahibi bir kadın gibi
konuşuyorum. Söz aramızda, ben gerçekten de çiftlik
sahibi bir kadınım. Çiftliğimi kendim idare ederim. Bizim
muhtar Yerofey çok dikkate değer bir tiptir. Tıpkı
Cooper’in The Path Finder (İz Arayıcı)’ı gibi. İkisi
arasında kuvvetli bir benzerlik var. Ben kesin olarak
buraya yerleştim, katlanılmaz bir şehir, değil mi? Fakat ne
çare?”
Bazarof soğukkanlılıkla: “Diğer şehirler gibi bir şehir
işte,” dedi.
Kukşina: “Buradaki herkes küçük çıkarlar peşinde
koşuyor. Kötü olan tarafı da burasıdır. Eskiden kış aylarını
Moskova’da geçirirdim. Fakat şimdi benim sadık eşim Bay
Kukşin orada oturuyor. Hem şimdi Moskova da acayip bir
yer oldu. Avrupa’ya gitmeyi düşünüyorum. Geçen yıl
neredeyse gitmek üzereydim.”
Bazarof sordu: “Elbette ki Paris’e, değil mi?”
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Kukşina: “Hem Paris’e, hem de Heidelberg’e...”
Bazarof: “Neden Heidelberg’e?”
Kukşina: “Rica ederim, Bunsen orada ya!”
Bazarof, bu son söylenene verilecek bir cevap
bulamadı.
Kukşina: “Pierre Sapojnikov... Onu tanıyor musunuz?”
Bazarof: “Hayır, tanımıyorum.”
Kukşina: “Rica ederim! Pierre Sapojnikov’u nasıl
tanımazsınız, hayret! O hâlâ, Lidya Hostatova’ya gelip
gidiyor.”
Bazarof: “Ben bu kadını da tanımıyorum.”
Kukşina: “İşte bu bay bana eşlik etmeyi üzerine aldı.
Tanrı’ya şükür yalnızım, çocuklarım yok. Ben ne dedim,
‘Tanrı’ya şükür’ mü dedim? Neyse zararı yok.”
Konuşmasına ara veren Kukşina, tütünden sararmış
parmaklarıyla bir sigara sardı, sigara kağıdını diliyle
ıslatarak yapıştırdı ve sigarasını yaktı. Elinde tepsi olduğu
halde içeri bir hizmetçi girdi...
“İşte kahvaltı da geldi... Yemez misiniz? Victor, şişeyi
açsanıza! Bunu açmak size düşer.”
Sitnikof: “Evet, doğru, bu görev bana düşüyor.” dedi
ve gürültülü bir kahkaha attı.
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Bazarof üçüncü kadehi içerken sordu: “Burada güzel
kadınlar var mı?”
Kukşina: “Elbette var, fakat hepsi de basit insanlardır.
Örneğin dostum Adintsova fena bir kadın değildir. Fakat
ne yazık ki tuhaf bir şöhreti var. Bununla beraber bu o
kadar önemli bir şey değil. Yalnız, kadında hiçbir düşünce
serbestliği, düşünce genişliği, özetle hiçbir şey yok! Bütün
eğitim sistemini değiştirmek gerek. Ben bu konu üzerinde
düşünmüştüm.

Kadınlarımız

çok

kötü

bir

eğitim

görüyorlar.”
Sitnikof da lafa karıştı: “Kadınlara hiçbir şey kâr
etmez. Onları küçümsemek gerek. Ben onları tam ve kesin
olarak küçümsüyorum.”
Küçümseyebilmek ve küçümseyiş Sitnikof için çok
güzel bir duyguydu. Birkaç ay sonra, sadece doğuştan
prenses olduğu için karısı Durdoleosova’nın ayaklarına
kapanacağını aklına bile getirmeden, kadınlara özellikle
hücum ederdi. Devam etti: “Onlardan hiçbiri bizim
konuşmamızı anlayabilecek seviyede değildir. Bizim gibi
ciddî erkeklerin, kendisinden söz edebileceğimiz bir kadın
bile yoktur.”
Bazarof: “Hem zaten onların bizim konuşmalarımızı
anlamaları da gerekmez,” dedi.
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Kukşina lafa karıştı: “Siz kimden söz ediyorsunuz?”
Bazarof: “Güzel kadınlardan.”
Kukşina:

“Nasıl?

Demek

ki

siz,

Proudon’un

düşüncelerini paylaşıyorsunuz?”
Bazarof

gururla

doğruldu:

“Ben

kimsenin

düşüncelerini paylaşmıyorum. Benim kendi düşüncelerim
var.”
Taptığı adamın yanında düşüncelerini böyle keskin bir
biçimde belirtmek fırsatını elde ettiğine sevinen Sitnikof:
“Kahrolsun otoriteler!” diye bağırdı.
Kukşina: “Fakat bizzat Macaulay...” diye itiraz etmek
istedi.
Bahsettiği adam ünlü bir İngiliz tarihçisiydi.
Sitnikof: “Kahrolsun Macaulay!” diye gürledi.
“Siz bu kadınları savunuyor musunuz?”
Kukşina: “Ben bu kadınları değil, kanımın son
damlasına kadar savunmaya yemin ettiğim kadın haklarını
savunuyorum.”
Sitnikof: “Kahrolsun!” dedi ve sonra duraklayarak,
“Ben bu hakları inkâr etmiyorum.” diye ekledi.
Kukşina: “Hayır, görüyorum ki siz slavyanojfil’siniz.”
Sitnikof: “Hayır, ben slavyanofil değilim... Gerçi...”
113

Kukşina: “Hayır, hayır hayır! Siz slavyanofilsiniz! Siz
meşhur,

halka

düzen

vermeye

çalışan

Domostroy

tarafındansınız! Elinize bir kırbaç alın bari!”
Bazarof: “Kırbaç iyi şeydir ama biz son damlasına
geldik.”
Kukşina: “Neyin son damlasına?” diye sordu.
Bazarof:

“Şampanyanın...

Çok

Sayın

Avdotya

Nikitişna, elbette ki şampanyanın, kanımızın değil.”
Kukşina devam etti: “Kadınlara saldırdıkları zaman,
ben bunu ilgisiz dinleyemem. Bu korkunç, çok korkunç bir
şey!

Kadınlara

saldıracağınıza

Michelet’nin

‘De’

L’Amour’ eserini okusanız daha iyi edersiniz! Harika bir
şey...”
Kukşina elini dertli bir şekilde divanın yastığı üzerine
atarak ekledi:
“Baylar, artık aşktan konuşalım!”
Odada birdenbire bir sessizlik oldu.
Bazarof: “Hayır, ne diye aşktan konuşalım? Siz
Adintsova’dan söz etmiştiniz... Galiba adını böyle
söylemiştiniz? Bu hanımefendi kimdir?”
Yine Sitnikof konuştu: “Mükemmel bir kadın, enfes.
Ben sizi ona tanıtırım. Çok akıllı, zengin, dul bir kadın!
Yalnız, ne yazık ki, henüz yeteri kadar gelişmemiş.
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Kukşina’mızla biraz daha sık görüşmesi gerek. Kukşina,
şerefinize içiyorum! Kadehlerimizi tokuşturalım: “Et toc,
et toc, et tintintin! Et toc, et toc, et tintintin”
Kukşina: “Victor, siz çok yaramaz bir çocuksunuz!”
Kahvaltı oldukça uzun sürdü. Birinci şampanya
şişesinin arkasından ikincisi, üçüncüsü, hatta dördüncüsü
geldi. Kukşina sürekli gevezelik ediyor, Sitnikof da onu
taklit ediyordu. Evlilikten, bunun bir alışkanlık mı, yoksa
bir suç mu olduğundan, insanların doğuştan bir olup
olmadıklarından, özellikle bireyselciliğin ne olduğundan
uzun uzun konuştrular. Sonunda iş öyle bir duruma geldi
ki, Kukşina, içtiği şampanyadan kıpkırmızı olmuş bir
halde, yassı tırnaklarıyla, akordu bozuk piyanonun
tuşlarına vurarak, kısık sesiyle önce Çingene şarkıları,
sonra Seymur Şif’in “Mahmur Gırnata Uyukluyor”
romansını söyledi. Sitnikof ise başına bir eşarp sararak
kendinden geçmiş âşık rolünü oynamaya başladı.
“Birleşir dudaklarım dudaklarınla..
Öpücükler çok ateşli!...”
mısraları söylenirken, Arkadi artık kendini tutamadı.
Yüksek sesle: “Baylar, artık burası Londra’daki akıl
hastanesi Bedlam’a döndü!” diye bağırdı. Daha çok
şampanya ile ilgilendiği için, konuşmaya, seyrek olarak
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alaycı birkaç sözle katılan Bazarof, yüksek sesle esnedi,
ayağa kalktı. Ev sahibiyle vedalaşmadan, Arkadi ile
sokağa çıktı. Sitnikof onların peşinden fırladı. Sokakta,
onların kâh sağına, kâh soluna geçerek, dalkavukça
sormaya başladı:
“Nasıl, nasıl buldunuz? Size dememiş miydim?
Harkulâde birisi o! Böyle kadınlardan niye çokça
bulunmaz ki? Ahh... Bu kadın, benzersizdir, çok üstün bir
kadındır. Hem de çook!”
İşte tam bu sırada Bazarof, önünden geçmekte
oldukları

bir

meyhaneyi

parmağıyla

işaret

ederek:

“Babanın bu işletmesi de o kadınla aynı seviyede mi?”
diye sordu.
Her zamanki gibi sırıtmakla yetindi Sitnikof... Kendi
soyundan

utanıyordu.

Bazarof’un

ona

“sen”

diye

seslenişinden dolayı da üzülse mi, mutlu mu olsa, bir karar
veremiyordu.
***
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Kukşina ile tanışalı daha birkaç gün olmuştu ki,
beklenen gün nihayet geldi.
Valinin balosu vardı. Bu eğlencenin gerçek kahramanı
şüphesiz Matvey İlyiç’ti. Bu baloya gelen hemen hemen
herkes ki buna il soyluları başkanı da dahil olmak üzere
buraya Matvey İlyiç’e olan saygılarından ötürü geldiklerini
söyleyip duruyorlardı. Vali gelince, her zamanki gibi
yerinden kımıldamadan emirler yağdırıp durdu. Baloda
bile değişmemişti huyu...
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Matvey İlyiç’in davranışlarındaki yumuşaklık, ancak
onun heybetiyle ölçülebilirdi. Çok ince farklılıklar olmakla
birlikte,

kiminden

iğrenircesine,

kimine

ise

saygı

göstererek herkese iltifatlar yağdırıyordu. Hele bayanlara
karşı gerçek bir Fransız salon erkeği gibiydi. Amirlerin
yapması gereken şey gibi yüksek sesli kahkahalara boğup
duruyordu ortamı. İşte yine böyle bir anda Arkadi’nin
sırtını sıvazlayarak ona yüksek sesle, “Sevgili yeğenim,”
dedi. Üzerinde çok eski bir frak olan Bazarof’u da ihmal
etmedi tabi. Dalgın ve de yorgun bakışlarla, gözucuyla
süzerek ona, “Çok... Sev...” diye başlayıp devam eden
saygı ve iltifat cümleleri sıraladı. Fakat söylediği cümleleri
ancak kendisi duyabilmişti. Sitnikof’a da, ama artık başını
bir başka yana çevirmiş olarak, parmağını uzattı ve
gülümsedi.

Baloya,

kabarık

etek

giymeden,

kirli

eldivenlerle, ama başında cennetkuşu olduğu halde gelen
Kukşina’ya bile “Hayran oldum, çok memnun oldum,”
iltifatını

savurdu.

Balo

korkunç

denilecek

kadar

kalabalıktı. Kavalye eksikliği de duyulmuyordu. Siviller
daha çok kenarlarda duruyorlardı. Subaylar ise canla başla
dans ediyorlardı. Hele bunlardan, altı hafta kadar Paris’te
kalarak, “Zut”, “Ah! Jichtrre”, “Pst, pst, mon bibi” gibi
saçma sapan sözler öğrenen biri, özellikle dikkati
çekiyordu. O, bu sözleri çok güzel, gerçek bir Parisli gibi
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söylüyordu ama “si favais” yerine “si jaurais” diyor ve
“şüphesiz” anlamında olarak “absolument” kelimesini
kullanmakta bir sakınca görmüyordu. Kısaca bu subay,
Fransızların, dillerini melekler gibi konuştuğumuza bizleri
inandırmak zorunda olmadıkları zaman alay ettikleri o
RusFransız şivesiyle konuşuyordu. Bilindiği gibi Arkadi
kötü dans ediyordu. Bazarof ise hiç dans etmiyordu. İkisi
de bir köşeye çekilmişlerdi. Sitnikof da onlara katıldı.
Yüzünde küçümseyici bir gülümseme, dilinde iğneleyici
sözler olduğu halde küstahça etrafını süzüyor ve görünüşe
göre zevk alıyormuş gibi davranıyordu. Birdenbire yüzü
değişti, Arkadi’ye dönerek, adeta heyecanlanmış bir halde:
“Adintsova geldi!” dedi.
Arkadi çevresine şöyle bir bakındı ve sonra salonun
kapısında duran uzun boylu, siyah tuvaletli bir kadın
gördü. Kadının duruşu ve davranışlarındaki incelik,
Arkadi’yi şaşırttı. Aşağıya sarkıttığı çıplak kolları, düzgün
vücuduyla güzel bir uyum içindeydi. Başına iliştirdiği
küpeçiçekleri, parlak saçlarından yuvarlak omuzlarına
doğru tatlı bir güzellikle sarkıyordu. Biraz çıkıntılı beyaz
alnının altındaki parlak gözleri, zeki, derin ve düşünceli bir
bakışla etrafı süzüyordu. Dudaklarında, belli belirsiz bir
gülümseme gizleniyordu. Kadının yüzünden etrafına,
okşayıcı, yumuşak bir güç yayılıyordu.
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Arkadi, Sitnikof’a: “Onunla tanışıyor musunuz?” diye
sordu.
Sitnikof: “Uzaktan tanırım. İsterseniz sizi onunla
tanıştırayım.”
Arkadi: “Lütfen... Bu kadrilden sonra.”
Bazarof da Adintsova’ya dikkat etmişti: “Bu kadın da
kimmiş? Diğer kadınlara hiç benzemiyor.”
Bir süre sonra kadril bitti. Sitnikof, Arkadi’yi
Adintsova’nın yanına götürdü. Fakat onun Adintsova’yı
uzaktan tanıdığı bile söylenemezdi. Çünkü hem o, kadının
karşısında ne söyleyeceğini şaşırmış, hem de kadın ona
biraz şaşkın bir şekilde bakmıştı. Fakat Arkadi’nin
soyadını duyunca yüzü sevinçle parladı.
Arkadi’ye: “Siz, Nikolay Petroviç’in oğlu musunuz?”
diye sordu.
Arkadi: “Evet efendim, ta kendisiyim.”
Adintsova: “Babanızı iki kez görmüş, onun hakkında
çok şeyler işitmiştim. Sizinle tanışmaktan büyük bir sevinç
duydum.”
Tam bu sırada kadının yanına bir emir subayı yaklaştı
ve onu kadrile davet etti. Genç kadın bu daveti kabul etti.
Arkadi saygılı bir eda ile sordu: “Sahi siz dans ediyor
musunuz?”
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Adintsova: “Evet ediyorum. Benim dans etmediği mi
düşünüyorsunuz? Yoksa size çok mu yaşlı göründüm?”
Arkadi: “Rica ederim, nasıl olur? O halde sizi
mazurkaya çağırmama izin vermenizi rica edeceğim...”
Adintsova hoş görür bir eda ile gülümseyerek
“Elbette!” dedi ve Arkadi’ye küçümsermiş gibi değil de,
evli ablaların genç kardeşlerine baktıkları gibi baktı.
Adintsova, Arkadi’den biraz büyüktü, yirmi dokuz
yaşında idi. Fakat aralarındaki yaş farkı daha çokmuş gibi
Arkadi, kadının karşısında kendini, bir öğrenci durumunda
hissediyordu.

Matvey

İlyiç,

kibirli

bir

tavırla

ve

dalkavukça sözlerle Adintsova’ya yaklaştı. Arkadi kenara
çekildi. Fakat kadını gözetlemeye devam etti. Kadril
süresince de gözlerini ondan hiç ayırmadı. Genç kadının,
kavalyesiyle de, Matvey İlyiç’le olduğu gibi, rahat
konuştuğunu, başını bir iki sefer, hafifçe, sağa sola
çevirdiğini, gözleriyle etrafı incelediğini, iki sefer de
sessizce gülümsediğini fark etti. Adintsova’nın burnu,
bütün Ruslar’da olduğu gibi biraz kalıncaydı, derisinin
rengi de pek o kadar açık tenli değildi. Bütün bunlara
rağmen Arkadi, ömründe böylesine güzel bir kadına
rastlamadığına

karar

verdi.

Sesindeki

güzellik

kulaklarından bir türlü gitmiyordu. Hatta elbisesinin
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kıvrımları bile öteki kadınlarınkinden büsbütün başka bir
biçimde,

daha

düzgün,

daha

geniş

görünüyordu.

Hareketleri de, özellikle düzgün, aynı zamanda doğaldı.
Arkadi, mazurkanın ilk melodilerini duyup da
Adintsova’nın yanına oturduğu ve onunla konuşmaya
hazırlandığında yüreğinde hafif bir çekingenlik hissetti.
Söyleyecek bir kelime bulamayarak, sadece eliyle saçlarını
karıştırdı. Fakat onun bu çekingenliği ve heyecanı çok
uzun sürmedi. Adintsova’nın sakinliği ona da geçti.
Aradan on beş dakika geçmeden, rahat bir şekilde
babasından, amcasından, Petersburg ve köy yaşamından
söz etmeye başladı. Adintsova, yelpazesini hafifçe açıp
kapayarak, onu nazik bir ilgi ile dinliyordu. Kavalyeler
kadını

dansa

kaldırdıkça

Arkadi’nin

gevezeliği

bölünüyordu. Bu arada Sitnikof da kadını iki sefer dansa
kaldırdı. Kadın yerine dönüyor, tekrar oturuyor, yeniden
yelpazesini eline alıyordu. Göğsü bile daha hızlı inip
kalkmıyordu. Arkadi ise onun yanında bulunmaktan, onun
gözlerine, o harikulade alnına, bütün o sevimli, kurumlu ve
zeki yüzüne bakarak onunla konuşmaktan duyduğu sonsuz
bir mutluluk içinde yine gevezeliğe başlıyordu. Adintsova
az konuşuyordu, ama hayatı bilen bir kadın olduğu
sözlerinden hemen göze çarpıyordu. Arkadi onun bazı
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sözlerinden, bu genç kadının hayatta görüp geçirmiş birisi
olduğunu anladı.
Genç kadın, Arkadi’ye: “Bay Sitnikof sizi bana
getirdiği zaman yanınızda duran genç kimdi?” diye sordu.
Arkadi: “Demek siz onu gördünüz? Ne kadar sempatik
bir yüzü var, değil mi? O, Bazarof bir arkadaşımdır.”
Sonra da Bazarof’dan söz etmeye başladı. Arkadi,
Bazarof’dan öylesine ayrıntılı ve öylesine heyecanla söz
etti ki, Adintsova, Bazarof’a dönerek onu dikkatle gözden
geçirdi. Bu arada mazurka da sona yaklaşıyordu. Arkadi,
kadınla bir saate yakın öyle güzel bir zaman geçirmişti ki,
ondan ayrılacağı için içinde bir acı duydu. Gerçi Arkadi
bütün bu zaman içinde kadının ona karşı hoşgörülü bir
tavır takındığına, kendisinin de kadına adeta teşekkür
borçlu olduğuna dair devamlı bir duygunun etkisi altında
kaldı. Fakat ne var ki, genç yürekler bu gibi duygulardan
üzülmezler.
Bir süre sonra müziğin sesi kesildi. Adintsova ayağa
kalkarak:
“Mersi! Bana geleceğinize söz vermiştiniz. Gelirken
arkadaşınızı da beraber getiriniz! Hiçbir şeye inanmama
cesaretini gösteren bir adamı görmek benim için çok
heyecanlı bir şey olacak!”
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Vali, Adintsova’ya yaklaştı, akşam yemeğinin hazır
olduğunu bildirdi ve önemli bir kişi havasında kolunu
kadına verdi. Kadın giderken, Arkadi’yi son bir defa daha
selamlamak ve ona gülümsemek için başını arkaya çevirdi.
Arkadi, yerlere kadar eğilerek kadını selamladı ve
arkasından bakakaldı.
Siyah ipeğin pırıltıları içinde kadının endamı ona çok
güzel ve düzgün görünüyordu. Şu anda o benim varlığımı
bile unutmuştur, diye düşündü ve ruhunda tatlı bir boyun
eğme duydu. Bulunduğu köşeye gelir gelmez Bazarof
sordu:
“Ne haber? Memnun musun balodan? Buradaki
beylerden birisi şimdi bu kadının pek yaman olduğunu
söyledi! Fakat adam galiba aptalın biri! Sen ne
düşünüyorsun, bu kadın gerçekten de yaman mı?”
Arkadi: “Ben bu dediğinden bir şey anlamadım!” dedi.
Bazarof: “Amma da yaptın ha! Çocuk gibisin!”
Arkadi: “O halde sana bunu söyleyen adamı ben
anlamıyorum. Adintsova çok sevimli bir kadın, buna şüphe
yok! Fakat öylesine soğuk ve ciddi davranıyor ki...”
Bazarof, arkadaşının sözünü keserek:
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“Bilirsin!

Durgun

sularda

şeytanlar

çok

olur!

Adintsova’nın soğuk olduğunu söylüyorsun! Asıl işin tadı
orada ya! Fakat sen dondurma seversin...”
Arkadi:

“Belki

de,

ben

bu

konuda

yorumda

bulunamam. Kadın seninle tanışmak istiyor, seni ona
götürmemi rica etti.”
Bazarof: “Beni ona nasıl anlattığını düşünebiliyorum.
Fakat iyi davranmışsın! Tamam, ona götür beni. Ne olursa
olsun, ister il yıldızı, ister Kukşina gibi ilerici bir kadın
olsun, onun öyle omuzları var ki... Ben çoktandır böyle
güzel bir kadın görmedim.”
Bazarof’un bu utanmaz ve saygısız tavrı Arkadi’ye
çok

dokundu.

Fakat

her

zamanki

gibi

özellikle

beğenmediği yanlarından ötürü arkadaşına sitem etmedi.
Ona sordu: “Kadınların düşünce özgürlüğü ve ilerici
olmasını neden kabul etmek istemiyorsun?”
Bazarof: “Çünkü sevgili kardeşim, bana göre kadınlar
arasında özgür düşünenler yalnız çok çirkin olanlardır.”
İki arkadaş arasındaki konuşma burada kesildi.
Yemekten sonra hemen balodan ayrıldılar. Kukşina,
delikanlıların arkasından, biraz ürkekçe olmakla beraber,
sinirli bir kahkaha attı. Delikanlılardan hiçbirinin ona
önem vermeyişi, fena halde onuruna dokunmuştu. Baloda
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herkesten fazla kaldı. Sabahın dördünde Sitnikof ile Paris
usulüne göre polkamazurka oynadı. Nihayet bu vali
balosu, böylesi ilginç görüntülerle son buldu.
***
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Ertesi gün, Bazarof’la Arkadi, Adintsova’nın kaldığı
oteldeydiler. Merdivenden çıkarlarken Bazarof:
“Bu

kadının

hangi

cins

memeli

hayvanlardan

olduğunu göreceğiz bakalım! Nedense burada burnuma pis
kokular geliyor.”
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Arkadi: “Sana şaşıyorum!” diye bağırdı. “Sen, sen
Bazarof, nasıl olur da dar ahlak kurallarına bağlı olasın!
Sen ki...”
Bazarof, arkadaşının sözünü keserek: “Fakat sen de
tuhaf adamsın, bizim bölge dilinde, ‘yolsuz’ demenin
‘yollu’ demek olduğunu bilmiyor musun? Demek ki
burada bize iş var. Bu kadının tuhaf bir evlilik yaptığını
bugün bana söyleyen bizzat sen değil misin? Hoş, benim
düşünceme göre zengin bir yaşlıyla evlenmek hiç de
acayip bir iş değildir; tam tersine, akıllıca bir iştir. Ben
şehir dedikodularına inanmam. Fakat bizim okumuş
valinin dediği gibi bunların doğru olduğunu düşünmeyi
severim.”
Arkadi

ona

hiç

cevap

vermedi,

Adintsova’nın

oturduğu dairenin kapısını vurdu. Özel elbiseler giymiş
genç bir uşak, misafirleri, bütün Rus otellerinde olduğu
üzere, kötü döşenmiş, ama çiçeklerle süslenmiş büyük bir
odaya aldı. Az sonra, sade bir sabah kıyafetiyle Adintsova
oracıkta göründü. Kadın, ilkbahar güneşinin ışıkları altında
daha genç görünüyordu. Arkadi, Bazarof’u ona takdim etti.
Adintsova’nın, önceki gece olduğu gibi tamamen sakin
duruşuna karşılık Bazarof’un utanır gibi bir tavır
takındığını gizli bir hayretle fark etti. Bazarof da utandığını
hissetmiş ve buna canı sıkılmıştı. Kendi kendine: “Hayret
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bir şey! Kadından korktuk!” diye düşündü ve Sitnikof’un
oturuşuna benzeyen bir tarzda koltuğa yayıldı, laubalili bir
şekilde konuşmaya başladı. Adintsova ise parlak gözlerini
ondan ayırmıyordu.
İki arkadaşın misafiri oldukları Anna Sergeyevna
Adintsova, Sergey Nikolayeviç Loktev adlı, çok yakışıklı,
kumarbaz, dalavereci bir işadamının kızıydı. Loktev,
Moskova ve Petersburg’da on beş yıl şaşaalı bir yaşayış
sürdükten sonra, varını yoğunu kumarda kaybederek bir
köye çekilmek zorunda kaldı. Köye çekilişinden kısa bir
zaman sonra da, iki kız çocuğuna çok küçük bir servet
bırakarak öldü. Babaları öldüğü zaman kızlarından Anna
yirmi, Katerina ise on iki yaşında idi. Kızların, fakir
düşmüş bir prens soyundan olan anneleri, daha kocasının
sağlığında ve en iyi zamanında Petersburg’da ölmüştü.
Babasının ölümünden sonra Anna’nın durumu çok
kötüleşti. Petersburg’da gördüğü parlak eğitim, onu ev ve
çiftlik endişesine, tenha bir köy yaşayışına katlanmaya
hazırlamamıştı. Bulunduğu çevrede kimseleri tanımıyordu,
akıl danışacak kimsesi yoktu. Babası komşularıyla dostluk
kurmaktan kaçınmıştı. O, komşularını, komşuları da onu
küçümsemişti.

Fakat

Anna,

babası

öldükten

sonra

şaşırmadı. Hemen teyzesi Prenses Avdotya Stepanovna’yı
yanlarına getirtti. Prenses, ters, kötü yürekli, kuruntulu bir
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kocakarıydı. Yeğenlerinin evine yerleşir yerleşmez, en
güzel odaları kendine ayırttı. Sabahtan akşama kadar
gevezelik ediyor, homurdanıyor, bahçede bile ancak, nohut
renginde, mavi şeritli, yıpranmış uşak elbisesi ve köşeli
şapka giyen, mahzun yüzlü biricik toprak kölesinin
eşliğinde

dolaşıyordu.

Anna,

teyzesinin

bütün

bu

kaprislerine sabırla katlanıyor, sessizce kız kardeşinin
eğitimi ile uğraşıyor, bu ıssız yerde çürüyüp gitmek
düşüncesine alışmış gibi görünüyordu. Fakat alın yazısı
ona başka şeyler hazırlamıştı. Bir gün, Adintsov adlı, kırk
altı yaşlarında, çok zengin bir adamla karşılaştı. Bu, tuhaf
yaradılışta, melankolik, şişman, davranışları ağır, asık
suratlı, ama akıllı ve iyi yürekli bir adamdı. Adintsov,
Anna’ya âşık oldu ve ona evlenme teklif etti. Anna da
onun eşi olmaya razı oldu. Adintsov, Anna ile altı yıl kadar
yaşadıktan sonra, bütün malını mülkünü karısına bırakarak
öldü. Anna Sergeyevna, kocasının ölümünden sonra bir yıl
kadar daha köyden ayrılmadı. Daha sonra, kız kardeşiyle
birlikte Avrupa’ya gitti ve sadece Almanya’da kaldı.
Orada oturmaktan sıkılarak çok sevdiği Nikolskoye’ye
döndü. Bu köyde onun çok iyi, dayalı döşeli şirin bir evi,
içinde limonluğu bulunan güzel bir bahçesi vardı. Merhum
kocası, karısını hiçbir şeyden mahrum etmemişti. Anna
Sergeyevna nadiren işleri için, şehre iniyor, orada pek az
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kalıyordu. Onu şehirde sevmiyorlardı. Adintsov ile
evlenişi üzerine, korkunç tartışmalar olmuştu. Genç kadın
hakkında olmayacak şeyler anlatılıyordu. Babasının kumar
hilelerine yardım ettiği, Avrupa’ya da boşuna gitmediği,
belki felaketli bir sonucu gizlemek için böyle davrandığı
ileri sürülüyordu. Kötü niyetli dedikoducular “Bunun nasıl
bir sonuç olduğunu elbet anlarsınız!” demekten kendilerini
alamıyorlardı. Onun hakkında “Hayatta her şeyi görmüş”
diyorlardı. İlin tanınmış kişilerinden biri, bütün bunlara,
“Feleğin çemberinden geçmiş,” sözlerini ekledi.
Şehirdeki tüm bu dedikodular kadının kulağına kadar
geliyor, ama o, bunların hiçbirine önem vermiyordu. O,
serbest düşünceli, kararlı bir kadındı.
Adintsova, koltuğun arkalığına yaslanmış ve ellerini
birbiri üzerine koymuş olarak Bazarof’u dinliyordu.
Bazarof, çok konuşmaktan hoşlanmadığı halde uzun
konuşuyor,

karşısındakini

oyalamak

istediği

açıkça

görülüyordu. Bazarof’un bu davranışı Arkadi’yi yine
şaşırtmıştı.

Arkadi,

Bazarof’un

maksadına

erişip

erişemediğini kestiremiyordu. Adintsova’nın yüzünden
izlenimlerini okumak zordu. Kadının yüzü hep o sevimli
ve ince görünüşünü koruyordu. Harikulade güzel gözleri,
sakin, rahat bir dikkatle, parlıyordu. Gelişinin ilk
dakikalarında Bazarof’un kırılıp dökülmesi, kadının
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üzerinde kötü bir koku, ya da tiz bir ses gibi kötü bir etki
yapmıştı. Fakat hemen delikanlının sıkıldığını anlamış,
bundan koltukları bile kabarmıştı. Adintsova bir tek
adilikten tiksinirdi, oysaki Bazarof’un adi bir adam
olduğunu kimse söyleyemezdi. Arkadi bugün sürekli
şaşırıyordu. O, Bazarof’un, akıllı bir kadın sıfatıyla
Adintsova’ya, görüş ve inançlarından söz etmesini
beklemişti.

Üstelik

bizzat

Adintsova,

“hiçbir

şeye

inanmamak cesaretini gösteren” bu adamı dinlemek
isteğini göstermişti. Bazarof, bunun yerine, doktorluktan,
tıptan, botanikten söz ediyordu. Adintsova’nın vakini boş
geçirmediği anlaşılıyordu. Birçok iyi kitap okumuştu.
Rusça’yı doğru ve düzgün konuşuyordu. Genç kadın
konuşmayı müzik konusuna getirdi. Fakat Bazarof’un
güzel sanatları inkâr ettiğini görünce Arkadi’nin, halk
melodilerinin öneminden söz etmeye başlamasına rağmen,
sözü botaniğe çevirdi. Adintsova hâlâ Arkadi’ye, küçük
kardeşine davranır gibi davranmakta ısrar ediyordu.
Anlaşılan, kadın onun temiz yürekliliğine, genç ve temiz
oluşuna değer veriyor, bundan öteye geçmiyordu. Sakin,
çeşitli ve canlı konuşmaları üç saatten çok sürdü.
Bazarof ve Arkadi sonunda kalktılar ve kadınla
vedalaşmak istediler. Adintsova onlara sevimli bir bakış
attı. İkisine de güzel, beyaz elini uzattı. Biraz düşündükten
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sonra, kararsız ama tatlı bir gülümseyişle: “Baylar,
canınızın

sıkılmasından

korkmuyorsanız,

bana

Nikolskoye’ye buyurunuz!” dedi.
Arkadi atıldı: “Rica ederim Anna Sergeyevna! Kendi
adıma büyük bir mutluluk duyarım...”
Adintsova: “Ya siz Mösyö Bazarof?”
Bazarof bir reverans yapmakla yetindi. Arkadi’ye son
bir defa daha şaşmak düştü: Arkadaşının kızardığını fark
etmişti.
Sokakta Bazarof’a sordu: “Nasıl, hâlâ bunun yaman
bir kadın olduğu düşüncesinde misin?”
Bazarof: “Kim bilir, baksana nasıl da hava atıyor.”
Biraz düşündükten sonra ilave etti: “Bir düşes, bir
kraliçe... Yalnız tacı ile uzun etekliği eksik.”
Arkadi: “Fakat bizim düşeslerimiz Rusça’yı böyle
konuşmazlar...”
Bazarof: “Değişmiş, bizim yediğimiz ekmeği o da
yemiş, kardeş.”
Arkadi: “Fakat ne olursa olsun enfes bir kadın...” diye
söylendi.
Bazarof sözüne devam ederek: “Ne mükemmel bir
vücudu var, istersen al, şimdi anatomi masasına yatır.”
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Arkadi: “Tanrı hakkı için, yeter artık Yevgeni! Bu
seninki de laf mı yani?”
Bazarof: “Kızma dostum! Dedik ya, birinci sınıf bir
kadın. Ona gitmek gerek.”
Arkadi: “Ne zaman?”
Bazarof: “İstersen öbür gün. Burada ne yapacağız?
Oturup Kukşina ile şampanya mı içeceğiz? Yoksa akraban
liberal müfettişi mi dinleyeceğiz? Öbür gün gidelim! İyi
aklıma geldi. Babamın çiftliği de oraya yakındır. Hem bu
Nikolskoye köyü yol üzerinde değil mi?”
Arkadi: “Evet.”
Bazarof: “Boşuna vakit kaybetmeyelim. Aptallarla
ukalalar boşuna vakit geçirirler. Tekrar söylüyorum sana,
kadının muhteşem bir vücudu var.”
Üç gün sonra iki arkadaş Nikolskoye yolunda
ilerliyorlardı. Hava açıktı ve fazla sıcak değildi. Posta
arabasının besili atları, örülü ve düğümlü kuyruklarını
hafifçe sallayarak koşuyorlardı. Arkadi yola bakıyor,
sebebini kendisi de bilmeden gülümsüyordu.
Bazarof, birdenbire seslendi: “Beni tebrik et! Bugün
haziranın yirmi ikisi, benim doğum günüm. Bakalım
bugün bana neler getirecek.”
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Ardından sesini alçaltarak ekledi: “Evde bugün
beklerler beni... Ne önemi var ki ama! Beklesinler, ne
olacak?”
***
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İnsanın hayatında zaman kavramı o kadar değişkendir
ki, bu zaman denilen bilinmezin yavaş mı aktığı yoksa
hızlı mı geçtiği bir muammadır insan için... Sonuç olarak,
zamanın sırlarını tam anlamıyla kavramak insanoğlu için
ulaşılmaz bir olaydır.
İşte Arkadi ile Bazarof, Adintsova’nın evinde geçen
on

beş

günün

kavrayamamışlardı.

ne

şekilde
Zamanın

geçtiğini
nasıl

tam

geçtiğini

olarak
fark

etmemelerinin sebebi genç kadının kendi evindeki yaşam
tarzıydı. Adintsova bu yaşam tarzını hararetle uygular,
başkalarını da uymaya mecbur ederdi. Onun evindeki her
şey belli zaman dilimlerinde yapılırdı. Sabah saat tam
sekizde tüm ev halkı sabah çayına inerdi. Çaylar içildikten
sonra sabah kahvaltısına kadar herkes serbestti. Sabah
kahvaltısı genelde saat on birde yapılırdı. Ev sahibi, çiftlik
kâhyasıyla, hizmetçiyle, kilerci kadınla meşgul olurdu.
Öğle yemeğinden önce ev halkı yeniden toplanır, konuşur
ya da kitap okurlardı. Yemek saat dörtte yenirdi.
Akşamüstü ya gezmeye çıkılır, ya da iskambil oyunuyla,
müzikle vakit geçirilirdi. Akşam yemeği ise saat dokuzda
yenirdi. Adintsova saat on buçukta odasına çekilir, ertesi
gün için gereken emirleri verir ve yatardı.
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Bu ölçülü, biraz da resmî olan hayat tarzı Bazarof’un
hoşuna gitmiyordu: “Sanki raylar üzerinde gidiyoruz,”
diye söylenirdi. Resmî elbiseli uşaklar, yaşlı kâhyalar onun
demokratlık

duygularına

dokunuyordu.

Evdeki

bu

resmiyete bakıldığında, ona göre, öğle yemeklerini de
İngiliz usulünce frak giymiş ve beyaz boyunbağı takmış
olarak yemek icap ederdi. O, bir gün bu fikrini
Adintsova’ya da söylemişti. Adintsova’nın önünde herkes
kendi fikrini çekinmeksizin söyleyebilirdi. Genç kadın
Bazarof’un bu itirazını duyduğunda:
“Siz de haklısınız tabi... Bu işlerde belki de ben biraz
hanımefendicilik

yapıyorum.

Fakat

köyde

düzensiz

yaşamak imkânsızdır. Aksi halde insan can sıkıntısından
patlar,” demişti.
Genç kadın bu konuşmadan sonra da eski yaşayış
tarzına devam etti. Bazarof homurdanmasına devam
ediyordu fakat evin içinde her şeyin “Adeta raylar üzerinde
gitmek” ten ötürüdür ki, o da, Arkadi de zamanın nasıl
geçtiğini fark etmiyorlardı. Bundan başka, her iki
delikanlıda da Nikolskoye’deki yaşayışlarının daha ilk
gününden itibaren bir değişiklik göze çarpmaya başladı.
Genç kadının çok nadir anlaşabildiği fakat buna rağmen
herhalde ilgisini esirgemediği Bazarof’ta önceden hiç
görünmeyen birtakım ruh sıkıntıları baş gösterdi. Çabuk
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sinirleniyor, isteksiz konuşuyor, hep hiddetli gibi duruyor,
sanki onu devamlı itip kakıyorlarmış gibi yerinde
duramıyordu.
Adintsova’ya âşık olduğuna artık kesinlikle inanan
Arkadi, kendini yavaş yavaş bir melankoliye kaptırmaya
başladı. Bununla beraber bu melankoli Arkadi’nin, Katya
ile yakınlaşmasına bir engel teşkil etmiyor, hatta genç kızla
arkadaşlık münasebetlerinin samimileşmesine yardım bile
ediyordu. Kendi kendine, O kadın bana kıymet vermiyor,
fakat zararı yok! Beni reddetmeyen iyi kalpli bir insan var
nasıl olsa! diye düşünüyor ve kalbi, yüksek birtakım
duyguların lezzetini bir defa daha tadıyordu. Katya,
Arkadi’nin kendisiyle beraber olmakla bir teselli aradığını
üstü kapalı bir şekilde anlıyor ve bu yarı mahcup, yarı
güvensiz

dostluğun

verdiği

masum

zevklerden

ne

kendisini, ne de Arkadi’yi mahrum etmiyordu. Onlar
Adintsova’nın

yanında

birbirleriyle

konuşamazlardı.

Katya, ablasının keskin bakışları altında hep ezilirdi.
Arkadi ise, her âşık insan gibi, sevgilisinin yanında
bulunduğu sürede ondan başkasını göremezdi; fakat Katya
ile baş başa kaldığı zamanlar bir rahatlık duyardı. Arkadi,
Adintsova’yı meşgul etme gücünde olmadığını anlıyordu;
genç kadınla yalnız kaldığı zamanlar ürkekleşiyor, ne
yapacağını şaşırıyordu. Adintsova da ona ne söyleyeceğini
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bilemiyordu çünkü Arkadi onun için çok gençti. Halbuki
Arkadi, Katya ile bulunduğu zamanlar kendini evindeymiş
gibi hissederdi. O, genç kıza karşı oldukça nazik davranır,
müziğin, okudukları şiir ve hikâyelerin ve bunlara benzer
diğer anlamsız şeylerin genç kızda uyandırdığı düşünceleri
anlatmasına engel olmaz, bu anlamsız dediği şeylerin
kendisini de meşgul etmeye başladığını anlayamazdı.
Katya da, Arkadi’nin üzüntülü zamanlarında onu rahatsız
etmezdi. Arkadi, Katya ile, Adintsova da Bazarof’la
olmaktan hoşlanırdı... Bu yüzden dördü bir araya geldikleri
zaman, bir süre beraber bulunduktan sonra, her iki çiftte,
özellikle gezintiler esnasında, birbirlerinden ayrılırlardı.
Katya taparcasına doğayı severdi; bunu söylemeye cesaret
edememekle beraber Arkadi de doğayı severdi. Halbuki
Adintsova, Bazarof gibi doğaya karşı duyarsızdı. İki
arkadaşın sürekli birbirlerinden ayrı bulunmaları sonuçsuz
kalmadı. Aralarındaki ilişki değişmeye başladı. Bazarof,
Arkadi ile Adintsova’dan bahsetmez, hatta kadının
aristokratça

hareketlerini

eleştirmez

oldu.

Halbuki

Katya’yı yine eskisi gibi övmeye devam ediyor, genç
kızdaki anlık değişimleri görmesini Arkadi’ye tavsiye
ediyordu. Bununla beraber Bazarof’un bu övmeleri biraz
baştan savma oluyor, tavsiyeleri de pek kuru kalıyordu.
Genelde eskisine nazaran Arkadi ile çok az konuşuyordu;
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o, adeta Arkadi’den kaçıyor, adeta ondan utanıyor
gibiydi... Arkadi bütün bunları fark ediyor, fakat
düşüncelerini gizliyordu.
Tüm bu yeniliklerin gerçek sebebi Adintsova’nın
Bazarof’da uyandırdığı ıstırap verici, kudurtucu hislerdi.
Biri çıkıp da Bazarof’un içinden geçen bu karışıklığı,
kapalı bir tarzda da olsa, ona imâ etseydi, o, basit bir
kahkaha ve sinik bir tenkitle bütün bunlardan derhal
vazgeçerdi. Bazarof kadınları çok sever ve kadın
güzelliğine çok önem verirdi. Fakat ideal anlamdaki aşkı
anlamsız bulur, bunu saçma ve affedilmez bir budalalık
sayar ve şövalyece hisleri tabiata bir tür aykırılık veya
hastalık, diye düşünürdü. İşte bundan dolayıdır ki bütün
Minnezenger ve Trubadur’larıyla beraber kahraman
Toggenburg’u neden tımarhaneye kapamadıklarını birçok
defalar söylemişti. “Kadın hoşuna mı gidiyor, onu elde
etmeye çalış. Olmuyor mu? O zaman, vazgeç. Dünyada
başka kadın yok değil ya!” derdi.
Adintsova, Bazarof’un hoşuna gidiyordu. Kadın
hakkında söylenenler, kadının fikirlerindeki açıklık ve
serbestlik, delikanlıya karşı gösterdiği alaka... Bütün
bunlar Bazarof’a cesaret verecek şeylerdi. Fakat Bazarof,
Adintsova’yı elde edemeyeceğini pek çabuk anladı;
bununla beraber kadından yüz çevirmek için kendinde bir
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kuvvet bulamıyor, bu işe kendisi de şaşıyordu. Adintsova
aklına geldikçe damarlarındaki kan tutuşuyordu; belki
kanıyla kolayca başa çıkabilirdi, fakat içine hep alay ettiği,
hiçbir zaman hoş görmediği bir şeyler girmiş, yerleşmişti.
İşte bu durum onun gururunu kırıyordu. Adintsova ile
konuşurken bütün romantik şeylere karşı duyduğu
umursamazlığı eskisinden fazla bir şiddetle belli ediyor,
fakat yalnız kalır kalmaz kendisini de bir romantizmin
sardığını hiddetle itiraf ediyordu.
İşte kendisini romantik duyguların sardığı böyle
zamanlarında Bazarof ormana gider, önüne gelen dalları
kırarak, hem

Adintsova’ya hem

kendisine

lanetler

savurarak uzun adımlarla dolaşırdı. Ya da samanlıkta ot
yığınlarının üzerine çıkar, sıkı sıkıya gözlerini yumar ve
çoğunluklu başarısız olarak kendisini uyumaya zorlardı.
Bu durumlarda aniden, bir gün gelip bu güzel kolların
boynuna dolanacağını, bu gururlu dudakların kendi
öpücüklerine cevap vereceklerini, bu zeki gözlerin sevgi
ile kendi gözleri üzerinde duracağını hayal eder ve bu
hayallerden bir an için başı dönerek ve yeniden içinde bir
kin dalgası kabarıncaya kadar kendinden geçerdi. Bazarof
adeta şeytana uyduğunu ve kendini küçülten düşüncelere
daldığını birçok defalar fark etmişti. Ona göre, bazen
Adintsova’da da birtakım değişiklikler oluyordu, genç
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kadının yüzü özel birtakım anlamlar takınıyor gibi gelirdi
ona; kim bilir, belki de...
Fakat düşüncesinin bu noktasında Bazarof, genelde
ayaklarını yere vurur, dişlerini gıcırdatır ve kendi kendini
yumruğu ile tehdit ederdi. O, adeta şeytana uyduğunu ve
kendini küçülten bu düşüncelere daldığını birçok defa fark
etmişti. Oysaki Bazarof öyle pek de yanılmıyordu. Bazarof
da Adintsova’nın hayaliyle yaşıyordu; genç kadını
düşünüyor, kafası sürekli meşgul oluyordu. Gerçekte genç
kadın Bazarof’suz sıkılmıyor, onu aramıyordu fakat onu
görür görmez derhal canlanıyor, onunla baş başa vakit
geçiriyor, hatta Bazarof kendisini kızdırdığı, zevkini, zarif
davranışlarını

küçümsediği

anlarda

bile

onunla

konuşmaktan hoşlanıyordu. Genç kadın adeta Bazarof’u
tecrübe etmek ve onu anlamak istiyordu.
Bir gün Bazarof, genç kadınla bahçede dolaşırken,
aniden, hazin bir sesle yakında köyüne, babasına gitmek
istediğini söyledi. Kadın sapsarı kesildi, kalbine sanki bir
şey saplanır gibi oldu. Genç kadın, hayretle, bu halinin
neyi anlatabileceğini sonraları uzun uzun düşünmüştü.
Bazarof köyüne gideceğini, kadını tecrübe etmek, ne gibi
bir tavır alacağını görmek için söylememişti. Bazarof bu
gibi yapmacık davranışlardan hoşlanmazdı. O sabah
Bazarof, gerçekten eski lalası ve babasının hizmetçisi olan
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Timofeyiç ile görüşmüştü. Dinç ve görmüş geçirmiş bir
ihtiyar olan bu Timofeyiç, sarı saçları yer yer ağarmış, kır
havasıyla yüzü yağızlaşmış, küçük ve hep ıslak gözlü bir
adamdı. Mavimsi kaba bir kumaştan yapılmış kısa paltosu
bir kayışla sıkılı olduğu ve ayağında ziftli çizmeler
bulunduğu halde Bazarof’un karşısına çıktı.
Bazarof hayretle bağırdı: “Ooo... İhtiyar, sen misin?
Merhaba.”
İhtiyar lala bütün yüzünü kırışık içinde bırakan neşeli
bir gülüşle cevap verdi: “Merhaba Yevgeni Vasiliç.”
Bazarof:

“Buralara

neden

geldin?

Yoksa

beni

çağırmaya mı gönderdiler?”
İhtiyar: “Aman efendim, ne münasebet!”
Hareketinden evvel efendisinin verdiği sıkı talimatı
hatırladı ve devam etti:
“Efendimin bir işi için şehre gidiyordum. Geçerken
sizin burada olduğunuzu öğrendim, bu tarafa saptım...
Yani nasıl olduğunuzu merak ettim... Yoksa sizi rahatsız
etmek benim ne haddime! “
Bazarof hemen ihtiyarın sözünü keserek: “Yalan
söyleme, şehre giden yol buradan mı geçer?” dedi.
Timofeyiç sıkıldı, hiçbir cevap vermedi.
Bazarof: “Babam nasıl?”
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Timofeyiç: “Tanrı’ya şükür, iyidirler.”
Bazarof: “Ya annem?”
Timofeyiç: “Tanrı’ya şükür, Arina Vlaseyevna da
iyidirler.”
Bazarof: “Herhalde beni bekliyorlar, değil mi?”
İhtiyar başını yan tarafa eğdi: “Ah Yevgeni Vasiliç
nasıl beklemesinler; inanır mısınız, onlara baktıkça
yüreğim parça parça oluyor.”
Bazarof:

“Anladım,

anladım.

Boşuna

anlatma!

Yakında geleceğimi onlara haber ver.”
Timofeyiç içini çekerek cevap verdi: “Baş üstüne
efendimiz.”
İhtiyar, evden çıkar çıkmaz kasketini iki eliyle başına
geçirdi. Kapının önünde bırakmış olduğu mütevazı bir
yarış arabasına atladı ve beygirlerini kamçıladı. Lakin
gittiği yön, şehir yönü değildi.
***
Akşam
odasındaydı.

vakti
Arkadi

Adintsova,

Bazarof’la

ise salonda Katya’nın

birlikte
çaldığı

piyanoyu dinliyor ve uzun adımlarla dolaşıyordu. Prenses
teyze yukarıya, odasına çıkmıştı. O, genellikle misafirlere,
özellikle bu zamane yeni yetmelere katlanamazdı. Salonda
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bulunduğu zamanlar sadece suratını asmakla yetiniyordu;
fakat odasına çekilip de hizmetçisiyle baş başa kalınca o
kadar öfkelenir, o kadar söylenirdi ki başındaki takma
saçları başlığı ile beraber zıp zıp zıplardı. Adintsova bütün
bunları bilirdi.
Genç kadın, Bazarof’a dönerek: “Demek gitmek
istiyorsunuz? Nasıl olur? Sözleriniz nerede kaldı?”
Bazarof titredi: “Hangi sözlerim?”
Adintsova: “Ne çabuk unuttunuz? Siz bana kimya
dersi verecektiniz.”
Bazarof: “Ne yapayım? Babam beni bekliyor. Daha
fazla gecikemem. Dilerseniz siz Pelouse ve Fremy’nin,
Kimya Hakkında Genel Bilgi, adlı kitabını okuyabilirsiniz.
Bu iyi bir kitaptır, aynı zamanda açık yazılmıştır. Size
gerekli olan her şeyi orada bulabilirsiniz.”
Adintsova: “Fakat geçenlerde siz bana hiçbir kitabın...
Şeyin... Neydi sizin tabiriniz? Yerini tutamayacağını
söylemiştiniz. Ne demek istediğimi anladınız, değil mi?”
Bazarof, tekrar etti: “Fakat ne yapayım?”
Adintsova sesini biraz daha alçaltarak bir daha sordu:
“Fakat neden gidiyorsunuz?”
Bazarof, Adintsova’ya dikkatle baktı. Genç kadın
başını oturmakta olduğu koltuğun arkalığına dayamış,
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dirseğine kadar çıplak olan kollarını da göğsü üzerine
çaprazlama kavuşturmuştu. Kâğıt abajurlu lambanın zayıf
ışığı altında yüzü daha solgun görünüyordu. Geniş beyaz
elbisesinin yumuşak kıvrımları genç kadının bütün
vücudunu kaplamıştı; üst üste attığı ayaklarının uçları
güçlükle görülebiliyordu.
Bazarof: “Neden kalacakmışım ki?” dedi.
Adintsova hafifçe başını çevirdi: “Ne demek, neden
kalacakmışım? Burası hoşunuza gitmedi mi? Yoksa
gidişinize kimsenin üzülmeyeceğini mi, acımayacağını mı
zannediyorsunuz?”
Bazarof:

“Gidişime

kimsenin

üzülmeyeceğine,

kimsenin de bana acımayacağına eminim.”
Adintsova

bir

an

için

sustu:

“Boşuna

böyle

düşünüyorsunuz. Çünkü ben bu sözlerinize inanmıyorum.
Bunu bilerek söylemeniz mümkün değil.”
Bazarof hareketsiz oturmaya devam ediyordu.
“Yevgeni Vasiliç neden susuyorsunuz?”
Bazarof: “Benden ne söylememi bekliyorsunuz?
İnsanlara zaten acımaya değmez, bana ise haydi haydi...”
Adintsova: “Bu da neden?”
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Bazarof: “Ben her şeye olumlu bakan bir adamım...
Hoşa gidecek hiçbir tarafım yok... Konuşmasını da pek
bilmem.”
Adintsova: “Siz galiba iltifat istiyorsunuz Yevgeni
Vasiliç.”
Bazarof: “Bu benim adetim değildir. Sizin o çok
kıymet verdiğiniz hayatın ince ve zarif yönlerine benim
erişemeyeceğimi bilmiyor musunuz?”
Adintsova küçücük mendilinin bir köşesini ısırdı: “Siz
ne söylerseniz söyleyin, fakat siz gittikten sonra ben
burada çok sıkılacağım.”
Bazarof: “Fakat Arkadi burada kalıyor.”
Adintsova: “Kesinlikle sıkılacağım.”
Bazarof: “Sahi mi? Fakat bu can sıkıntınız çok
sürmez.”
Adintsova: “Çok sürmeyeceğini nerden biliyorsunuz?”
Bazarof: “Ancak yaşayış tarzınızda bir değişiklik
olduğu zaman sıkıldığınızı söyleyen siz değil miydiniz? O
kadar masum bir yaşayış tarzınız var ki bu şartlarda ne bir
üzüntü, ne de tek keder, tek kelime ile herhangi bir acı
hissi duymanıza imkân yoktur.”
Adintsova: “Demek beni çok masum... Yani yaşayış
tarzımı düzgün buluyorsunuz, öyle mi?”
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Bazarof: “Kesinlikle! Bakınız, örneğin birkaç dakika
sonra saat on olacak. Ve ben kesinlikle biliyorum ki, siz
beni odanızdan kovacaksınız.”
Adintsova: “Hayır Yevgeni Vasiliç, kovmayacağım.
Kalabilirsiniz. Şu pencereyi açar mısınız? İçimi bir sıkıntı
bastı.”
Bazarof hemen kalktı ve pencereyi biraz açmak istedi.
Fakat pencere birdenbire gürültü ile açıldı... Bazarof
pencerenin bu kadar kolay açılacağını ummamıştı; esasen
elleri de titriyordu. Hemen hemen simsiyah gökyüzüyle,
hafifçe hışırdayan ağaçlarıyla, taze kokulu temiz ve bol
havası ile karanlık ve yumuşak bir gece odaya doldu.
Adintsova: “Perdeleri de indiriniz ve oturunuz.
Gitmeden önce sizinle biraz konuşalım. Bana biraz
hayatınızdan bahsetsenize. Siz, şimdiye kadar kendinizden
hiç bahsetmediniz.”
Bazarof: “Anna Sergeyevna, sizinle faydalı konular
üzerinde konuşmaya çalışıyorum.”
Adintsova: “Çok mütevazı bir insansınız... Fakat ben,
hayatınız, aileniz ve kendisi için bizi bırakıp gitmek
istediğiniz

babanız

hakkında

bazı

isterdim.”
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şeyler

dinlemek

Bazarof, Bu kadın neden bu konulardan bahsediyor?
diye düşündü ve dokundurmak için ona şöyle dedi:
“Bütün bunlar önemi olmayan şeylerdir; özellikle de
sizin için... Bizler meçhul ve basit insanlarız.”
Adintsova: “Peki ben? Sizin düşüncenize göre ben
aristokrat mıyım?”
Bazarof, Adintsova’ya baktı ve gereğinden fazla sert
bir tavırla:
“Evet!” dedi.
Genç kadın güldü: “Bütün insanların birbirlerine
benzediklerini, onları ayrı değerlendirmek gerekmediğini
söylemenize rağmen görüyorum ki, siz beni çok az
tanıyorsunuz.

Günün

birinde

size

bütün

hayatımı

anlatırım... Fakat öncelikle siz kendi hayatınızı anlatınız.”
Bazarof: “Sizi az tanıdığımı söylüyorsunuz! Belki
bunda haklısınız; belki de, gerçekten, her insan bir
meçhuldür.

Örneğin

sizi

ele

alalım:

Sosyeteden

kaçıyorsunuz, sosyete size sıkıntı veriyor. Diğer taraftan da
iki öğrenciyi evinize davet ediyorsunuz. Sonra, bu
zekânızla, bu güzelliğinizle ne, diye köyde yaşıyorsunuz?”
Adintsova büyük bir canlılıkla: “Nasıl? Nasıl dediniz?
Benim... Güzelliğim ile mi?”
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Bazarof kaşlarını çattı: “Bu o kadar önemli bir şey
değil; neden köyde oturduğunuzu bir türlü anlayamadığımı
söylemek istedim.”
Adintsova: “Bunu mu anlayamıyorsunuz? Herhalde siz
kendinizce benim bu hareketime bir izah tarzı bulmuş
olacaksınız...”
Bazarof: “Evet, bana göre, kendinizi pek nazlı
alıştırmanızdan, konforu ve rahatı pek fazla sevmenizden
ve bunların dışında kalan her şeye tamamen gelişigüzel
davranışınızdan ötürü sürekli aynı yerde oturuyorsunuz.”
Adintsova yine güldü: “Siz benim hiçbir akıntıya
kapılmayacağıma gerçekten ihtimal veriyor musunuz?”
Bazarof

gözlerinin

ucuyla

genç

kadına

baktı:

“Merakımdan... Belki… Fakat herhalde başka türlü değil.”
Adintsova: “Gerçekten mi? Sizinle nasıl olup da
anlaşabildiğimizi ben şimdi anlıyorum; meğer siz de tıpkı
benim gibiymişsiniz.”
Bazarof, boğuk bir sesle mırıldandı: “Anlaşabildik
mi?”
Adintsova:

“Elbette!

Oysaki

ben

sizin

gitmek

istediğinizi unutmuştum.”
Bazarof ayağa kalktı. Lamba, güzel kokulu, loş ve
ıssız odanın ortasında donuk bir ışıkla yanıyordu. Zaman
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zaman hafifçe sallanan perdenin arasından gecenin
ürpertici serinliği süzülüyor ve esrarengiz fısıltıları
duyuluyordu.
Adintsova tamamen hareketsizdi; fakat gizli bir
heyecan yavaş yavaş onu kaplamaya başlamıştı... Bu
heyecan yavaş yavaş Bazarof’a da sıçradı. Delikanlı,
birdenbire, genç ve çok güzel bir kadınla yapayalnız
olduğunu hissetti.
Adintsova yavaşça sordu: “Nereye gidiyorsunuz?”
Bazarof hiçbir cevap vermedi ve kendini

bir

sandalyeye bıraktı. Genç kadın gözlerini pencereden
ayırmaksızın aynı sesle devam etti:
“Demek siz beni mutlu, nazlı, şımarık bir insan olarak
düşünüyorsunuz. Halbuki ben kendimi çok mutsuz bir
insan sayıyorum.”
Bazarof: “Siz mi mutsuz bir insansınız? Niye ki? O
anlamsız

dedikodulara

nasıl

oluyor

da

önem

veriyorsunuz?”
Adintsova kaşlarını çattı. Bazarof’un kendisini böyle
anlamış olmasına canı sıkıldı:
“Yevgeni

Vasiliç,

bu

dedikoduları

komik

bile

bulmuyorum. Bu gibi şeylerin beni rahatsız etmesine fırsat
vermeyecek kadar gururluyum. Ben mutsuzum, çünkü...
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Bende yaşamak hevesi, yaşamak arzusu yok. Siz bana
inanmıyorsunuz. Belki de ‘Bunları söyleyen kişi kadife bir
koltuğa oturmuş, dantellerle süslü aristokrat bir kadındır,”
diye içinizden düşünüyorsunuz. Ben inkâr etmiyorum;
sizin konfor, diye adlandırdığınız şeyleri ben seviyorum.
Fakat aynı zamanda, yaşamak için büyük bir arzu da
beslemiyorum.

Bu

zıtlıkları

nasıl

isterseniz

öyle

uzlaştırınız. Bununla beraber, sizin gözünüzde bunların
hepsi bir romantizmden başka bir şey değildir.”
Bazarof başını sallayarak konuştu:
“Sağlıklısınız,

hareketlerinizde

özgürsünüz,

zenginsiniz, daha ne olsun, daha ne istiyorsunuz?”
Adintsova: “Daha ne mi istiyorum?”
Sonra içini çekerek devam etti:
“Çok yoruldum, yaşlandım; çoktan beri yaşıyormuşum
gibi geliyor bana.”
Genç kadın mantosunun uçlarını çıplak kolları üstüne
çekti. Gözleri Bazarof’un gözleriyle karşılaşınca hafifçe
kızardı:
“Evet ben yaşlandım. Arkamda o kadar çok hatıralar
bıraktım ki; Petersburg hayatım, zenginlik, sonra fakirlik,
daha sonra babamın ölümü, evlenişim, Avrupa seyahatim,
bütün

bundan

sonra

olanlar...
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Hatıra

çok,

fakat

hatırlanmaya değer hiçbir şey yok! İleride, önümde, uzun,
çok uzun bir yol duruyor; benim ise hiçbir hedefim yok...
Canım adım atmak bile istemiyor.”
Bazarof sordu: “Demek siz hayatınızda bu kadar düş
kırıklığına uğradınız?”
Adintsova kısa bir aradan sonra cevap verdi: “Hayır.
Fakat tatmin olamadım. Bana öyle geliyor ki herhangi bir
şeye kuvvetle bağlanabilseydim...”
Bazarof genç kadının sözünü keserek: “Anladım! Siz
sevmek istiyorsunuz!”
Adintsavo:

“Fakat

siz

sevemezsiniz.

İşte

sizin

mutsuzluğunuz buradadır.”
Adintsova mantosunun kollarıyla oynamaya başladı:
“Demek ben sevemem öyle mi?”
Bazarof: “Bu biraz zor! Fakat ben buna haksız olarak
mutsuzluk dedim. Aksine, bence başına böyle bir iş gelen
bir adam daha fazla acınmaya layıktır.”
Bazarof: “Hangi iş?”
Adintsova: “Sevmek.”
Bazarof: “Peki siz bunu nereden biliyorsunuz?”
Adintsova

biraz

sertçe

cevap

söylüyorlar!”
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verdi:

“Böyle

Bazarof

kendi

kendine

düşündü:

Sen,

cilve

yapıyorsun, canın sıkılıyor, vakit geçirmek için de benimle
oynuyorsun; halbuki benim...
Bazarof’un kalbi gerçekten parçalanıyordu.
Bazarof bütün vücuduyla ileri doğru eğildi ve koltuğun
saçaklarıyla oynayarak:
“Sonra siz, yanılmıyorsam, çok şey istiyorsunuz,”
dedi.
Adintsova: “Belki de! Bana göre ya hep, ya hiç olmalı.
Ben hayatımı kendisine bağlayacağım adamdan onun da
bütün hayatını bana bağlamasını isterim; hem de geri
dönmemek

ve

pişman

olmamak

şartıyla.

Böyle

olmayacaksa hiç olmasın daha iyi.”
Bazarof: “Hiç de fena değil. Bu uygun bir şart gibi
görünüyor. Şimdiye kadar nasıl olup da arzu ettiğinizi
bulamayışınıza gerçekten hayret ediyorum.”
Adintsova: “İnsanın rasgele her şeye benliğini teslim
etmesini kolay mı zannediyorsunuz?”
Bazarof: “Düşünmeye, beklemeye, kendine bir kıymet
vermeye, kendini büyük görmeye başlarsan, tabi o zaman
kolay olmaz. Bütün bunları yapmaksızın benliğini teslim
etmek gayet kolay olur.”
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Adintsova: “Şimdi nasıl olur da kendime kıymet
vermem? Eğer benim hiçbir kıymetim yoksa benim
fedakârlığım kime yarar?”
Bazarof: “Artık burada ben bir şey diyemem. Benim
kıymetimin ne olduğunu takdir etmek başkasına ait bir
iştir. Asıl mühim olan insanın kendi benliğini teslim
etmesini bilmesidir.”
Adintsova hafifçe doğruldu: “Siz adeta bunlar
başınızdan geçmiş gibi konuşuyorsunuz.”
Bazarof: “Ağzımdan öyle çıktı da öyle söylüyorum
Anna Sergeyevna. Yoksa bütün bunların benim işim
olmadığını siz de pekâlâ bilirsiniz.”
Adintsova: “Peki siz benliğinizi bir başkasına teslim
edebilir misiniz?”
Bazarof: “Kestiremem, öğünmek istemiyorum.”
Adintsova hiç cevap vermedi, Bazarof da sustu.
Piyano sesleri misafir salonundan onlara kadar geliyordu.
Adintsova: “Nasıl oluyor da Katya böyle geç vakte
kadar piyano çalıyor?” diye söylendi.
Bazarof ayağa kalktı: “Evet gerçekten geç oldu. Sizin
de yatma zamanınız geldi.”
Adintsova: “Durunuz, ne acele ediyorsunuz! Size bir
sözüm var.”
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Bazarof: “Ne sözü?”
Adintsova hafif bir sesle: “Lütfen durunuz,” dedi ve
gözlerini Bazarof’a dikti. Delikanlıyı dikkatle inceliyor
gibi görünüyordu. Bazarof odanın içinde birkaç adım attı.
Sonra, birdenbire genç kadına yaklaştı, telaşlı bir sesle
ona:
“Tanrı’ya emanet!” dedi ve genç kadının elini, adeta
onun canını yakacak kadar kuvvetle sıktı ve odadan dışarı
çıktı.
Adintsova birbirine yapışan parmaklarını dudaklarına
götürdü ve üfledi. Birdenbire oturduğu koltuktan fırlayarak
Bazarof’u geri çevirmek isteyen bir arzu ile kapıya doğru
hızlı adımlarla koştu... Hizmetçisi gümüş bir tepsi içinde
bir

sürahi

ile

odaya

girdi.

Adintsova

durakladı,

hizmetçisini savdı, tekrar koltuğa oturdu ve yine
düşünmeye başladı. Saçlarının örgüsü başından kurtuldu
ve kara bir yılan gibi omuzları üstüne düştü.
Adintsova’nın odasındaki lamba daha uzun bir süre
yandı. Genç kadın uzun bir zaman hareketsiz durdu. Fakat
ara

sıra

gecenin

soğukluğuyla

üşüyen

kollarını

parmaklarıyla ovalıyordu. Bazarof ancak iki saat sonra
odasına döndü. Çizmeleri çiyden dolayı ıslanmıştı, saçları
karmakarışık,

yüzü

kederliydi.
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Arkadi’yi

ceketinin

düğmeleri baştanbaşa ilikli ve elinde bir kitap olduğu halde
masa başında buldu. Adeta can sıkıntısına benzeyen bir
sesle:
“Sen daha yatmadın mı?” diye sordu.
Arkadi, Bazarof’un sorusuna cevap vermeksizin:
“Bu gece Anna Sergeyevna ile çok oturdunuz,” dedi.
“Evet, siz Katerina Sergeyevna ile piyano çaldığınız
süre boyunca ben de Anna Sergeyevna ile oturdum.”
“Ben çalmadım piyanoyu!” demek istedi Arkadi, ama
bunu diyemedi. Çünkü gözyaşları boşanmak üzereydi ve
alaycı arkadaşı Bazarof’un önünde ağlamayı kesinlikle
istemiyordu. Bundan ötürü susmayı tercih etti.
***
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Gece
tutmamıştı.

boyunca
Sabah

Adintsova’nın
çayı

için

gözlerini

kahvaltıya

uyku

indiğinde,

Bazarof’u başı öne eğik, düşünür bir halde buldu. Genç
adam

bir

süre

böyle

kaldı,

ardından

birdenbire

Adintsova’ya çevirdi gözlerini. Bu kadın bir gecede sanki
sararıp solmuştu. Adintsova odasına tekrar döndü ama yine
de kahvaltıda bir kez daha görüldü.
Hava, sabahtan beri yağmurlu olduğu için gezmeye de
gidemediler. Hepsi misafir salonuna toplandılar. Arkadi
eline geçirdiği bir derginin son sayısını yüksek sesle
okumaya başladı. Prenses teyze, sanki Arkadi uygunsuz bir
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hareket yapmış gibi, âdeti olduğu üzere, öncelikle hayret
etti; sonra, öfke ile Arkadi’ye baktı. Fakat Arkadi onu hiç
önemsemedi...
Adintsova, Bazarof’a hitap ederek: “Yevgeni Vasiliç,
benim odama gidelim... Siz dün bana bir kitaptan
bahsetmiştiniz, onu size sormak istiyorum... Genç kadın
ayağa kalktı ve kapıya doğru yürüdü, ihtiyar prenses
etrafına öyle bir bakış attı ki, bu bakışlarda adeta: “Benim
bu işe ne kadar şaştığımı siz de görünüz!” demek isteyen
bir hali vardı... Sonra gözlerini yine Arkadi’ye çevirdi;
fakat delikanlı, yanında oturmakta olan Katya ile
bakıştıktan sonra sesini yükselterek okumaya devam etti.
Adintsova acele adımlarla odasına geldi. Bazarof da,
gözlerini kaldırmadan, önünde ses çıkartarak kaymakta
olan ipekli elbisenin hışırtısını dinleyerek çevik adımlarla
genç kadını takip etti. Adintsova dün akşam oturduğu
koltuğa yerleşti; Bazarof da eski yerine oturdu. Kısa bir
aradan sonra genç kadın söze başladı:
“O kitabın adı neydi?”
Bazarof: “Pelouse et Fremy’nin Notions Generales’i...
Bununla

birlikte

bundan

başka

Gonot’nun

Traite

Elementaire de Physique Experimentale’ini de tavsiye
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etmek mümkündür. Bu kitabın resimleri daha açıktır; hem
esasen bu kitap...”
Adintsova

elini

uzattı:

“Yevgeni

Vasiliç,

beni

affediniz. Ben sizi buraya kitaplar hakkında bilgi almak
için çağırmadım. Maksadım dün akşamki konuşmamıza
yeniden devam etmektir. Siz dün akşam o kadar çabuk
gittiniz ki... Sıkılmazsınız değil mi?”
Bazarof: “Emrinizdeyim Anna Sergeyevna. Fakat dün
akşam biz, sizinle nelerden bahsediyorduk?”
Adintsova

gözucuyla

Bazarof’a

baktı:

“Yanılmıyorsam mutluluktan, saadetten bahsediyorduk.
Ben size hayatımı anlatıyordum. Hazır mutluluk kelimesini
hatırlamışken size bir soru sorayım: Müzikten, güzel bir
tiyatrodan, hoşumuza giden kimselerle konuşmaktan bir
zevk duyduğumuz zamanlarda bile, neden bütün bu
duygularımız bize gerçek, yani içinde bulunduğumuz
mutluluktan daha çok sınırsız, adeta nerede olduğu belli
olmayan bir mutluluğu hatırlatıyor? Bütün bunlar neden
böyle

oluyor?

Belki

siz

buna

benzer

bir

şeyler

hissetmiyorsunuz?” Bazarof itiraz etti: “Herhalde siz şu
atasözünü bilirsiniz: ‘Bizim bulunmadığımız yer bize iyi
görünür’ Sonra, tatmin edilmemiş olduğunuzu dün akşam
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söyleyen siz değil miydiniz? Benim aklıma böyle fikirler
hiç gelmez.”
Adintsova: “Yoksa bu fikirler size komik mi
görünüyor?”
Bazarof: “Hayır komik görünmüyorlar, fakat aklıma
da hiç gelmiyorlar.”
Adintsova: “Gerçek mi? Bununla beraber sizin ne
düşündüğünüzü öğrenmeyi çok isterdim.”
Bazarof:

“Nasıl

yani?

Ne

demek

istediğinizi

anlayamadım.”
Adintsova: “Bana bakınız! Ben çoktandır sizinle açık
konuşmak istiyordum. Basit bir adam olmadığınızı siz de
biliyorsunuz, bunu aslında söylemeye bile gerek yok.
Gençsiniz, önünüzde koca bir gelecek var. Ne olmak
istiyorsunuz? Sizi nasıl bir gelecek bekliyor? Yani, nasıl
bir

gayeye

erişmeyi

düşünüyorsunuz?

Nereye

gidiyorsunuz? Yüreğinizde neler saklı duruyor? Bir kelime
ile siz kimsiniz, nesiniz?”
Bazarof: “Anna Sergeyevna, siz beni hayretler içinde
bırakıyorsunuz. Fen bilimleri ile meşgul olduğumu
biliyorsunuz. Kim olduğuma gelince...”
Adintsova: “Evet, siz kimsiniz?”
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Bazarof: “Müstakbel bir ilçe doktoru olduğumu size
daha önce de söylemiştim.”
Adintsova
hareketle:

artık

sabrının

“Neden

böyle

taştığını

gösteren

söylüyorsunuz?

bir
Bu

söylediklerinize siz kendiniz de inanmıyorsunuz. Belki
Arkadi bu soruma böyle bir cevap verebilirdi, fakat siz?”
Bazarof: “Canım, Arkadi’nin...”
Adintsova: “Bu kadar yeter! Böyle mütevazı bir hayat
sizi nasıl tatmin edebilir? Sizin için doktorluğun söz
konusu olamayacağını söyleyen bizzat siz değil misiniz?
Bir ilçe doktoru! Siz! Bu gururunuzla! Siz sorularımdan
kaçmak için bana böyle bir cevap veriyorsunuz. Çünkü
bana en ufak bir güveniniz yok. Halbuki biliyor musunuz,
Yevgeni Vasiliç? Ben sizi çok iyi anlayabilirim. Çünkü
ben de sizin gibiydim, ben de fakirdim ve gururumu
severdim, belki ben de sizin geçtiğiniz aynı tecrübelerden
geçtim.”
Bazarof: “Bütün bunlar çok güzel şeyler Anna
Sergeyevna. Fakat siz beni affediniz... Ben genellikle
içimdekileri başkalarına söylemeye alışmamışımdır. Sonra,
bizi birbirimizden ayıran öyle farklar var ki...”
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Adintsova: “Ne gibi farklar? Yine aristokratlığımdan
mı bahsetmek istiyorsunuz? Bravo doğrusu Yevgeni
Vasiliç! Galiba ben size ispat etmiştim ki...”
Bazarof burada genç kadının sözünü keserek:
“Doğru, bundan daha çok, genellikle bize bağlı
olmayan gelecekten bahsetmeye ne gerek var? Herhangi
bir şeyi yapmak için eline bir fırsat mı geçiyor, ne güzel.
Böyle bir fırsat çıkmazsa o takdirde önceden bunun
hakkında herhangi bir gevezelikte bulunmamış olmakla
teselli bulursun,” dedi.
Adintsova: “Demek ki siz arkadaşça konuşmayı bir
gevezelik sayıyorsunuz! Veya, belki de, bir kadın olduğum
için beni güveninize layık görmüyorsunuz. Siz zaten
hepimizi basit görüyorsunuz ya!”
Bazarof:

“Ben,

sizi

basit

görmüyorum

Anna

Sergeyevna. Bunu siz de bilirsiniz.”
Adintsova: “Hayır, ben hiçbir şey bilmiyorum...
Haydi, gelecekte yapacaklarınız hakkında hiçbir şey
söylemek istemeyişinizi kabul edelim; fakat şimdi
içinizden geçmekte olanlar...”
Bazarof tekrar etti: “İçimden geçenleri mi? Ben sanki
bir devlet veya sosyete miyim ki içimden bir şeyler geçsin!
Fakat herhalde bu o kadar meraka değer bir şey olmasa
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gerek. Sonra bir insan içinden geçen şeyleri her zaman
açıkça söyleyebilir mi?”
Adintsova: “Halbuki ben bir insanın içinden geçen
şeyleri söylememesi için bir sebep görmüyorum. “
Bazarof sordu: “Peki siz söyleyebilir misiniz?”
Adintsova

ufak

bir

tereddütten

sonra:

“Evet

söyleyebilirim,” dedi.
Bunun üzerine Bazarof başını eğdi ve:
“O zaman siz benden daha mutlusunuz.”
Adintsova soru dolu gözleriyle ona baktı:
“Siz nasıl düşünürseniz düşününüz! Fakat bana öyle
geliyor ki sizinle bu karşılaşmamız pek de hoşuna
gitmeyecek, sizinle iyi dost olacağız. Günün birinde sizin,
nasıl diyeyim o inatçılığınızın, o çekingenliğinizin sonunda
kaybolacağına eminim.”
Bazarof: “Siz bende çekingenlik ve... Bir şey daha
söylemiştiniz... İnatçılık mı buluyorsunuz?”
Adintsova: “Evet,” dedi.
Bunun üzerine Bazarof ayağa kalktı ve pencereye
yaklaştı: “Demek ki siz benim içimden geçen şeyleri, bu
çekingenliğimin sebeplerini öğrenmek istiyorsunuz, öyle
mi?”
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Adintsova, henüz kendisinin de anlayamadığı bir
korkuyla cevap verdi:
“Evet.”
Bazarof: “Söylersem darılmaz mısınız?”
Adintsova: “Hayır!”
Bazarof’un arkası genç kadına dönüktü.
“Hayır mı? Şu halde sizi çılgınca, deli gibi sevdiğimi
öğreniniz. Nihayet bunu bana söyletmeyi başardınız!”
Adintsova her iki elini ileriye doğru uzattı. Bazarof ise
alnını pencerenin camına dayadı. Soluyordu! Bütün bedeni
titriyordu. Fakat bu titreyiş ne gençliğe has bir erkeklikten,
ne de ilk defa yapılan bir itirafın tatlı korkusundan ileri
gelmiyordu. Delikanlının içinde tutuşan şey bir ihtirastı.
Bu, kızgınlığa benzeyen ve belki de buna yakın, kuvvetli
ve ağır bir ihtirastı. Adintsova, Bazarof’tan hem korktu,
hem de ona acıdı:
“Yevgeni Vasiliç!” diye mırıldandı. Sesinde iradesi
dışında ince bir merhamet vardı. Bazarof hızla döndü.
Kadına ihtirasla, yiyecek gibi baktı. Genç kadının iki elini
birden yakalayarak onu birdenbire kendine, göğsüne doğru
çekti. Genç kadın Bazarof’un kolları arasından hemen
kurtulamadı... Fakat bir an sonra artık kadın odanın uzak
bir köşesinden delikanlıya bakmaktaydı.
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Bazarof kadına doğru atıldı... Genç kadın korku ve
aceleyle “Siz beni anlamadınız!” diye fısıldadı. Delikanlı
bir adım daha atsaydı belki de kadın bağıracaktı; durum
bunu gösteriyordu.
Bazarof, içinde birikenleri söylememeye karar verdi;
sadece dudaklarını ısırmakla yetindi ve odadan çıktı.
***
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Bunun üzerinden daha yarım saat bile geçmemişken
hizmetçi kadın, Adintsova’ya, Bazarof’tan bir not getirdi.
Notta tek satır yazılıydı: “Ben bugün mü hareket
etmeliyim,

yoksa

yarına

kadar

kalabilir

miyim?”

Adintsova verdiği cevapta: “Neden gidiyorsunuz? Ben sizi
anlamadım, siz de beni anlayamadınız,” diye yazıyor ve:
Ben kendi kendimi de anlamadım, diye düşünüyordu.
Genç kadın öğle yemeğine kadar görünmedi. Ellerini
arkasına bağlayarak odasında devamlı bir aşağı bir yukarı
dolaştı. Zaman zaman ya pencerenin önünde, ya aynanın
karşısında duruyor ve mendiliyle yavaşça boynunu
siliyordu; ona, boynunda yakıcı bir iz kalmış gibi
geliyordu. Genç kadın hangi nedenlerle Bazarof’u bu
kadar açık konuşmaya, mecbur ettiğini ve işin böyle bir
neticeye varacağından neden şüphe etmediğini... Kendi
kendine soruyordu.
Yüksek sesle konuşmaya başladı:
“Kabahat kendimde; fakat işin buna varacağını
önceden kestiremezdim.” Genç kadın düşünüyor ve
üzerine atıldığı zaman Bazarof’un yüzünün aldığı vahşi
ifadeyi hatırladıkça kızarıyordu. Genç kadın birdenbire:
“Yoksa?” dedi ve durdu, bu ani duruştan bukleleri
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sallanmıştı... Genç kadın kendini aynada görüyordu;
yarıkapalı gözlerinde ve yarıaçık dudaklarındaki esrarlı
gülümseyişle hafifçe arkaya doğru eğilen başı bu anda ona
kendisini utandıran ve heyecan veren bazı şeyler söylüyor
gibiydi... Sonunda, “Hayır,” dedi. “Tanrı bilir ya, bu işin
sonu nereye varırdı. Bununla şaka olmaz; bu dünyada en
iyi şey, her şeye rağmen, yine huzur ve sükûndur.”

Genç kadının huzur ve sükûnu bozulmamıştı; fakat o,
hüzünlü bir hal almış, hatta bir defasında kendisi de
sebebini bilmeden ağlamıştı. Bu ağlayış herhalde kendisine
yapılan hakaretten ileri gelmemişti. O, kendisini hakaret
görmüş olmaktan daha çok kabahat işlemiş sayıyordu.
Genç kadın karmakarışık birtakım duyguların, hayatın
geçiciliğini anlayışın, yenilik arzusunun etkileri altında
belli bir sınıra kadar ilerlemeye, hatta bu sınırın ötesine
bile göz atmaya cesaret etmiş, fakat burada hatta bir
uçurum değil, belki bir anlamsızlık... Ya da bir hayasızlık
görmüştü.
Genç kadın kendisine ne kadar hâkim olursa olsun
öğle yemeği için yemek salonuna girdiğinde kendisini pek
de iyi hissetmemişti. Buna rağmen yemek oldukça iyi
geçti. Profiri Platoniç gelmiş, değişik fıkralar anlatmıştı. O,
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şehirden yeni dönmüştü. Verdiği haberler arasında vali
Burdalu’nun emrindeki memurlara, daha çabuk gitmeleri
için onları atla herhangi bir yere gönderdiği zaman,
mahmuz taşımalarını emrettiğide vardı. Arkadi, Katya ile
kısık sesle konuşuyor ve prenses teyzeye diplomatça
hizmet ediyordu. Bazarof sürekli susuyor ve canı sıkılmış
görünüyordu. Adintsova, önüne bakmakta olan Bazarof’un
sert, asabî ve her çizgisinde küçümseyici bir kesinlik
okunan yüzüne, gözucuyla değil de, doğrudan doğruya iki
defa baktı ve:
Hayır!... Hayır!... Hayır!... diye düşündü. Genç kadın
yemekten sonra evdekilerle beraber bahçeye

çıktı.

Bazarof’un kendisiyle konuşmak istediğini görünce biraz
kenara çekildi ve durdu. Sonra Bazarof genç kadına
yaklaştı ve gözlerini yerden ayırmaksızın boğuk bir sesle
mırıldandı:
“Sizden af dilemek zorundayım Anna Sergeyevna.
Bana kızmamış olmanıza imkân veremiyorum.”
Adintsova:

“Hayır

Yevgeni

Vasiliç,

ben

size

kızmıyorum, sadece üzüldüm.”
Bazarof: “Bu daha kötü! Herhalde yeteri derecede
cezamı çektim. Benim bir budala durumuna düştüğümü
zannederim ki sizde biliyorsunuz. Siz bana ‘Neden
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gidiyorsunuz?’ diye yazmıştınız. Halbuki ben burada
kalamam, kalmak da istemem. Yarın beni artık burada
göremeyeceksiniz.”
Adintsova: “Yevgeni Vasiliç neden?”
Bazarof: “Neden mi gidiyorum?”
Adintsova: “Hayır, ben bunu demek istemedim.”
Bazarof: “Giden geri gelmez Anna Sergeyevna...
Halbuki er geç bunun böyle olacağı belliydi. Bu yüzden
benim

buradan

gitmem

gerekiyor.

Benim

burada

kalabilmem için tek bir şart vardır; fakat bu şartın
gerçekleşmesi de mümkün değildir. Küstahlığımı mazur
görünüz ama siz beni sevmiyorsunuz, sevmeniz de
mümkün değil, öyle mi?”
Bazarof un gözleri, karakaşları altında bir an için
parladı. Adintsova ona cevap vermedi. Genç kadın: Ben bu
adamdan

korkuyorum,

diye

düşündü.

Bazarof

Adintsova’nın bu düşüncesini keşfetmiş gibi:
“Hoşça kalın!” dedi ve eve doğru yürümeye başladı.
Adintsova da yavaş yavaş onun arkasından yürüdü.
Katya’yı yanına çağırarak genç kızın koluna girdi. Akşama
kadar Katya’dan hiç ayrılmadı, iskambil de oynamadı;
solgun ve üzgün yüzüne hiç yakışmadığı halde durmadan
güldü.

Arkadi

hiçbir

şey

anlamıyor,
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delikanlıların

baktıkları gibi genç kadına bakıyor, yani devamlı kendi
kendine: “Bu da ne demek şimdi?” diye sorup duruyordu.
Bazarof odasına kapanmıştı. Buna rağmen çaya geldi.
Adintsova ona birkaç tatlı söz söylemek istiyordu; fakat
nasıl söze başlayacağını bir türlü bilemiyordu...
Aniden gelişen bir olay kadını bu dertten kurtardı.
Kâhya, Sitnikof’un geldiğini haber verdi.
Genç adamın odaya ne kadar tuhaf bir şekilde
girdiğini sözle anlatmak cidden güçtür. Sitnikof, davet
edilmediği ve pek az tanıdığı halde, kendisine has bir
saygısızlıkla Adintsova’yı ziyaret etmeye karar vermişti.
Arkadi ve Bazarof gibi yakın ve akıllı arkadaşlarının orada
misafir bulunmaları onu bu harekete sevk etmişti. Fakat
buna rağmen içeri girdiği zaman büyük bir çekingenlik ve
ürkeklik içindeydi. Herkesi selamlayıp önceden hazırladığı
bir mazereti söyleyecek yerde, anlaşılmaz ve ipe sapa
gelmez bazı şeyler mırıldanmaya, Anna Sergeyevna’nın
sağlığını

öğrenmek,

Kukşina’nın

kendisini

buraya

gönderdiğini, aslında Arkadi Nikolayeviç’ten de sürekli
iltifat görmekte olduğunu... Anlatmaya başladı. Bu son
sözlerden sonra ne söyleyeceğini unuttu, o kadar şaşırdı ki
yanlışlıkla kendi şapkasının üstüne oturdu. Fakat kimsenin
kendisini kovmadığını, hatta Adintsova’nın onu teyzesine
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ve kız kardeşine takdim ettiğini görünce çabucak kendisine
geldi ve adeti olduğu üzere gevezeliğe başladı.
Aptallığın ve bayağılığın açığa çıkması, hayatta çoğu
kez yararlı sonuçlar verir, fevkalade gergin olan sinirleri
gevşetir, kendine güvenme ve kendinden geçme gibi
hisleri,

bunların

bayağılığa

olan

yakınlığını

ve

benzemelerini hatırlatmakla hafifletir ve sakinleştirir.
Sitnikof’un gelmesiyle beraber her şey adeta daha genel,
daha sade ve daha basit bir hal aldı. Herkes akşam
yemeğini daha büyük iştahla yedi ve her zamankinden
yarım saat önce yatmaya gidildi.
Uyumaya

hazırlanmış

bir

halde

ve

yatağında

soyunmuş olarak duran Arkadi, Bazarof’a “Zamanında
bana söylemiş olduğun bir sözü şimdi ben sana
söyleyebilirim. Neden bu kadar kederlisin? Yoksa kutsal
bir vazifeyi mi yerine getirdin?” dedi.
Burada kaldıkları zaman zarfında iki arkadaş ilk defa
yapmacık bir laubalilikle birbirleriyle alay etmeye
başlamışlardı;

bu

hal

hep

içten

içe

kabaran

bir

hoşnutsuzluk ya da söylenmeyen birtakım şüphelerin bir
ifadesiydi.
Bazarof: “Ben yarın babama gidiyorum,” dedi.
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Arkadi, dirsekleri üzerinde doğruldu. Hem şaşırmış;
hem de sevinmişti.
“Yaa... Demek sen bunun için kederlisin”
Bazarof esnedi ve: “Çok şeyler öğrenmeye kalkarsan
çabuk ihtiyarlarsın,” dedi.
Arkadi: “Ya Anna Sergeyevna?”
Bazarof: “Ne Anna Sergeyevna’sı?”
Arkadi: “O, senin gitmene razı olacak mı demek
istiyorum.”
Bazarof: “Kendimi ona kiralamadım ya.”
Arkadi derin bir düşünceye daldı, Bazarof ise yattı ve
yüzünü duvardan tarafa çevirdi. Birkaç dakika sessizlik
içinde

geçti.

Birdenbire

Arkadi’nin

sesi

duyuldu:

“Yevgeni!”
Bazarof: “Ne var?”
Arkadi: “Yarın ben de seninle beraber hareket
ediyorum.”
Bazarof hiçbir cevap vermedi. Arkadi sözüne devam
etti:
“Fakat ben kendi evime gideceğim. Hohlof köyüne
kadar beraber gideriz. Orada Fedot’tan at bulursun.
Seninkilerle memnuniyetle tanışmak isterdim, fakat gerek
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seni, gerekse onları sıkacağımdan korkuyorum. Sonra
tekrar bize geleceksin değil mi?”
Bazarof

yüzünü

çevirmeksizin

cevap

verdi:

“Eşyalarımı sizde bıraktım.”
Arkadi: “Benim de kendisi, gibi neden aniden buradan
ayrılmak istediğimi neden bana sormuyor? diye düşündü
ve içinden düşünmeye devam etti: Gerçekte ben de, o da
neden gidiyoruz? Arkadi kafasından geçirdiği bu soruya
tatmin edici bir cevap bulamıyordu. Yüreğine yakıcı bir
şeyler dolduğunu hissediyordu. Çok alıştığı yerden
ayrılmanın kendisine ağır geleceğini hissediyordu.
Fakat yalnız başına burada kalmak da biraz garip
olacaktı. Kendi kendine düşünmeye devam etti: Herhalde
aralarından bir şey geçmiş olsa gerek. Bazarof gittikten
sonra burada kalıp ne, diye kadının peşinden koşayım?
Onu büsbütün bıktırmış ve hakkımda beslediği son iyi
duyguları da kaybettirmiş olmayacak mıyım?” Sonra
Adintsova gözlerinin önünde şekillenmeye başladı; bu
genç dulun bu güzel hayali arasından bir başka yüz
belirmeye

başladı.

Gözyaşlarının

ilk

damlalarıyla

ıslanmaya başlayan yastığına kapanan Arkadi “Katya’ya
da acıyorum,” diye fısıldadı...
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Sonra birdenbire başını kaldırarak yüksek sesle
söylendi:
“Bu Sitnikof budalasını da hangi şeytan buraya attı?”
Bazarof öncelikle yatağında kımıldadı, sonra da
Arkadi’ye dönerek:
“Dostum,

görüyorum

ki

sen

hâlâ

budalalığı

bırakmamışsın. Bu Sitnikof türü adamlar bize gerekli. Bu
çeşit sersemlerin bana lazım olduğunu anlamalısın. Çanak
çömleği de Tanrı pişirecek değil ya!”
Arkadi kendi kendine: Vay, demek böyle ha! diye
düşündü; bu dakikada Bazarof’daki sonsuz gurur bütün
derinliğiyle gözlerinin önünde canlandı; “Demek biz
seninle Tanrı’yız?” diye zihninden geçirdi. “Yani sen
Tanrı oluyorsun, ben de galiba sersem mevkiine düşmüş
oluyorum değil mi?” Bazarof tekrar etti: “Evet, görüyorum
ki sen hâlâ budalalığı bırakmamışsın.”
Sonraki gün Arkadi’nin, Adintsova’ya söylediği,
Bazarof’la birlikte gideceğine dair sözleri, kadını pek de
şaşırtmadı. Zaten yeterince bitkin ve solgun görünüyordu.
Katya, sessizce ve dikkatle Arkadi’nin yüzüne baktı.
Prenses teyze ise şalının altından istavroz çıkardı; bu da
Arkadi’nin gözünden kaçmadı. Bu haberden telaşlanan
yalnız Sitnikof oldu. Kahvaltıya henüz inmişti; sırtında
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elbise yerine züppece bir kostüm vardı. Kendisine verilen
hizmetçiyi, beraberinde getirdiği çamaşırların çokluğuyla
daha dün hayretler içinde bırakmıştı, halbuki bugün
arkadaşları onu birdenbire terk ediyorlardı! Ayaklarıyla
telaşlı birkaç hareket yaptı; kovalanırken kendini orman
kenarında bulan bir tavşan gibi bir an için tereddüt etti.
Sonra birdenbire, adeta korkuyla karışık bir feryat halinde,
kendisinin de buradan gitmeye niyetli olduğunu söyledi.
Adintsova onun kalması için hiç de ısrar etmedi.
***
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Bazarof’la Arkadi, arabadan başlarını uzatıp dışarıya
baktılar.

Şimdi

geldikleri

köşkün

ön

yüzündeki

merdivenlerin önünde uzunca boylu, saçları gayet dağınık
olan, ince burunlu, zayıf bir adam vardı. Üzerinde
düğmeleri açık askeri bir ceket bulunan adam, ağzında
uzunca bir çubuk tutuyor, bacakları birbirinden oldukça
ayrılmış bir vaziyette ayakta duruyor ve güneşten ötürü
gözlerini kırpıştırıp duruyordu.
Araba durdu. Bazarof’un babası parmakları arasında
evirip çevirdiği çubuğu içmeye devam ederek:

177

“Sonunda gelebildin! Hadi in aşağı, in de seninle bir
güzel kucaklaşalım.”
İhtiyar adam oğlunu kucakladı... Birdenbire titrek bir
kadın sesi duyuldu:
“Yenuşa! Yenuşa!”
Tam bu sırada kapı açıldı. Eşikte kısa boylu,
yusyuvarlak, yaşlı bir kadın göründü. Başında beyaz bir
başlık, sırtında renkli bir gömlek vardı. Kadın bir feryat
kopardı, sallandı, Bazarof kendisini tutmamış olsaydı
kesinlikle yere yuvarlanacaktı. İhtiyar kadının şişman
kolları birdenbire Bazarof’un boynuna dolandı. Başı,
delikanlının göğsüne yaslandı ve bir an için oracıkta her
şey sustu. Sadece ve sadece ihtiyar kadının kesik bir
şekilde hıçkırıkları duyuluyordu.
Baba

Bazarof

derinden

nefes

alıyor,

gözlerini

eskisinden fazla kırpıştırıyordu. Zavallı adam, arabanın
yanında hareketsiz bir şekilde durmakta olan Arkadi ile
bakıştıktan sonra:
“Yeter, yeter artık Arişa! Sus artık! Böyle şeylere ne
gerek var, rica ederim, sus!”
Yaşlı kadın hıçkırıklarla boğulurcasına bir sesle:
“

Ah

Vasili

İvanoviç,

Yenuşacığımı...

güvercinimi görmeyeli ne kadar oldu...”
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Sevgili

Sonra yaşlı kadın kollarını oğlunun boynundan
çözmeksizin gözyaşlarıyla ıslanmış, şefkatli ve heyecanlı
yüzünü oğlundan ayırdı; mutlu ve gülünç gözlerle ona
baktı ve tekrar göğsüne kapandı.
Vasili İvanoviç: “Bütün bunlar, hiç şüphe yok ki,
doğaldır. İyisi mi eve girelim. Bak Yevgeni ile beraber bir
de misafir geldi,” dedi ve sonra Arkadi’ye döndü; asker
tavırlarıyla ayaklarını birbirine vurarak delikanlıyı hafifçe
selamladı ve ekledi:
“Özür dilerim. Kadın kısmını bilirsiniz. Sonra ne de
olsa anne yüreği...”
Oysaki kendisinin de dudakları ve kaşları oynuyor ve
çenesi titriyordu... Soğukkanlılığını kaybetmemeye ve
umursamaz

bir

tavır

takınmaya

çalıştığı

açıkça

gözleniyordu. Arkadi eğildi. Bazarof “Haydi anneciğim
içeri girelim,” dedi ve kendini kapıp koyuveren yaşlı
kadını içeri götürdü. Annesini rahat bir koltuğa oturttuktan
sonra babasıyla bir defa daha çabucak kucaklaştı ve
Arkadi’yi onunla tanıştırdı. Vasili İvanoviç, Arkadi’ye
dönerek:
“Tanıştığımıza candan sevindim. Fakat artık bizim
kusurumuza bakmayın. Burada bizim her şeyimiz basit ve
askercedir. Arina Vlaseyevna, rica ederim sakin ol, bu
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kadar da duygusal

olmak doğru mu? Saygıdeğer

misafirimiz sonra seni ayıplar...”
İhtiyar kadın gözyaşları arasında: “Aman Tanrı’m...
Misafirimizin ismini ve babasının ismini öğrenmek
şerefini henüz elde edemedim.”
Vasili İvanoviç ciddi bir biçimde ve kısık sesle
karısına fısıldadı:
“Arkadi Nikolayeviç...”
Yaşlı kadın gözlerini ve burnunu sildi. Başını bir sağa
bir sola eğerek özenle gözlerini kuruladı. Sonunda
Arkadi’ye şunları söyleyebildi:
“Heyecanımı

affediniz. Oğlumu bir defa

daha

görmeden öleceğimden korkuyordum!”
Vasili İvanoviç araya girdi: “İşte onu tekrar gördünüz
madam,” dedi ve kapının arasından ürkek bir şekilde
bakmakta olan yalınayaklı, açık kırmızı basma entarili, on
üç yaşlarındaki bir kıza dönerek ekledi:
“Tanyüşka, hanımına bir bardak su getir, fakat tepsiye
koymayı unutma, anlıyor musun?”
Sonra genç adamlara dönerek eskilere mahsus bir
nezaketle:
“Beyler, sizleri de bu emekli askerin odasına davet
etmeme lütfen izin veriniz.”
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Arina Vlaseyevna oğluna bakarak: “Yenuşa! Seni hiç
olmazsa bir defacık daha kucaklayayım! Bak ne kadar da
güzel bir delikanlı olmuşsun.”
Bazarof annesine doğru eğildi.
Vasili İvanoviç: “Güzelliğine güzel değil ama tam bir
erkek olmuş kerata, Fransızların dediği gibi tam bir
hommefe. Arina Vlaseyevna umarım annelik hislerini
biraz tatmin ettin, şimdi de sevgili misafirlerimizi
doyurmayı denersin. Çünkü sen de bilirsin ki bülbülün
karnı masalla doymaz.”
İhtiyar anne ayağa kalktı: “Şimdi sofrayı kurdururum
Vasili İvanoviç; semaveri hazırlatmak için de kendim
mutfağa gidiyorum. Şimdi çabucak her şeyi yoluna korum.
Oğlumu görmeyeli, onu yedirip içirmeyeli üç sene oluyor,
kolay mı?”
Vasili İvanoviç: “Hadi bakalım karıcığım, gayret et,
kendini utandırma! Siz de, efendiler, benimle beraber
gelmelisiniz artık! İşte Yevgeni, Timofeyiç de sana
saygılarını sunmaya geldi. O da, bu ihtiyar çomar da
herhalde memnun oldu. Sen de memnun oldun değil mi
ihtiyar çomar? Efendiler, beni takip etmenizi rica
ediyorum.”
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Yaşlı adam eski terliklerini yerlerde sürüyerek acelece
önden yürümeye başladı.
Baba Bazarof’un evi, altı küçük odadan oluşuyordu.
Bunlardan misafirleri davet ettiği oda çalışma odasıydı.
Kalın ayaklı bir masa iki pencere arasını tamamen
kaplamıştı; masanın üstü tozdan batmış, sanki yanık bir
şekil almış kâğıtlarla doluydu. Duvarlarda Türk silahları,
kırbaçlar, bir kılıç, iki büyük harita, anatomiye ait birkaç
resim, Hufeland’ın bir portresi, siyah bir çerçeve içinde
saçlarla örülmüş bir marka, çerçevelenmiş bir diploma
asılıydı. Karelya’dan getirilmiş kayın ağacından yapılmış
iki büyük dolabın arasında bazı kısımları yırtılmış ve bazı
yerleri çökmüş deriden bir kanepe duruyordu. Raflara
kitaplar, küçük kutular, içleri doldurulmuş kuşlar, şişeler,
cam kaplar dağınık bir şekilde yığılmıştı. Bir köşede bozuk
bir elektrik makinesi görülüyordu.
Vasili İvanoviç söze başladı: “Saygıdeğer misafirimiz,
burada sanki bir karargâhtaymışız gibi yaşadığımızı size
önceden de söylemiştim...”
Bazarof, araya girdi: “Mazeret uydurmayı bırak şimdi.
Arkadi Kirsanof bizim zengin Lidya hükümdarı Krisus
kadar

varlıklı

olmadığımızı,

evimizin
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bir

saraya

benzemediğini pekâlâ bilir. Ona hangi odayı vereceğiz?
Şimdi bunu düşünmemiz gerekiyor.”
Vasili İvanoviç: “Merak etme Yevgeni. Yan dairede
güzel bir odam var, arkadaşın orada rahat eder.”
Genç Bazarof: “Ne o, demek ki sende şimdi bir de yan
daire peyda oldu ha?”
Söze Timofeyiç karıştı: “Evet efendimiz, banyonun
olduğu yerde.”Vasili İvanoviç düzeltti: “Yani banyonun
yanında. Bilirsin şimdi yaz ayındayız... Ben şimdi oraya
gider, gereken emirleri veririm. Sen de Timofeyiç,
misafirin eşyalarını götür. Benim çalışma odamı da sana
veriyorum Yevgeni.”
Kasili İvanoviç odadan çıkar çıkmaz Bazarof:
“Gördün mü ömürlük ihtiyarı! Hem de çok iyi kalpli
bir adam. Tıpkı senin baban gibi ilginç, fakat onun bir
başka türlüsü. Gevezeliği de pek fazladır.”
Arkadi: “Galiba annen de çok iyi bir kadın.”
Bazarof: “Evet annem çok temiz kalpli bir kadındır.
Göreceksin bize ne kadar güzel yemekler hazırlayacaktır.”
Bu sırada elinde Bazarof’un bavulu olduğu halde içeri
girmekte olan Timofeyiç:
“Bugün sizi beklemiyorlardı efendiciğim. Sığır eti de
getirmediler.”
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Bazarof: “Boş versene! Sığır eti olmasa da olur. Et
yokmuş ne yapalım, fakirlik ayıp değil ya!”
Arkadi, birdenbire sordu: “Babanın çiftliğinde kaç
hayvanı var?”
Bazarof: “Şu gördüğün çiftlik babamın değildir,
annemindir. Sanıyorum annemin malı olarak on beş
hayvan vardır.”
Timofeyiç hoşnutsuz bir tavırla tamamladı: “Hepsi
yirmi iki tanedir.”
Yeniden bir terlik sesi duyuldu. Vasili İvanoviç içeri
girdi. Sevinçli bir yüzle: “Birkaç dakika sonra odanız hazır
olacak Arkadi... Nikolayeviç? Yanılmıyorsam isminiz
böyleydi, değil mi?”
Vasili İvanoviç kendisiyle beraber içeri giren kesik
saçlı, sırtında dirseklerinden yırtılmış mavi bir kaftan,
ayağında başkasına ait bir çizme bulunan bir çocuğu
göstererek:
“İşte sizin hizmetçiniz... İsmi Fedka’dır. Oğlumun
uyarmasına rağmen yine tekrar ediyorum. Artık bizim
kusurumuza bakmayın. Bu çocuk çubuk doldurmasını da
bilir. Herhalde siz çubuk da içersiniz, değil mi?”
Arkadi: “Ben daha çok puro içiyorum efendim.”
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Vasili İvanoviç: “Çok iyi yapıyorsunuz. Ben de
puroyu tercih ederim. Fakat bu mahrumiyet bölgesinde
puro bulmak kolay değil.”
Bazarof,

babasının

sözünü

keserek:

“Halinden

şikâyetçi olmayı bırak artık. En iyisi şu köşeye otur da
biraz yüzünü göreyim.”
Bunun üzerine Vasili İvanoviç güldü ve köşeye
oturdu. Oğluna çok benziyordu; fakat alnı daha dar ve
daha küçük, ağzı da biraz daha büyüktü. Sürekli
kımıldanır, adeta elbisesinin koltuk altları sıkıyormuş gibi
sürekli omuzlarını hareket ettirir, gözlerini kırpıştırır,
öksürür, parmaklarını oynatırdı. Oysaki oğlunun göze
çarpan tarafı kayıtsız denilebilecek kadar hareketsizliği idi.
Vasili İvanoviç tekrarladı: “Ben halimden şikâyetçi
değilim! Baksana bana, biz ücra bir köşede yaşıyoruz, diye
misafirimizi kendime acındırmak istediğimi zannetme
Yevgeni. Aksine, bana göre düşünen bir adam için
mahrumiyet bölgesi, diye bir şey yoktur. Ben olabildiğince
küflenmemeye, asrın gereklerinden uzak kalmamaya
çalışıyorum.”
Sonra

Vasili

İvanoviç,

Arkadi’nin

odasını

hazırlatmaya gittiği zaman yanına aldığı sarı renkli, yeni
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ipekli, mendilini cebinden çıkardı ve havada sallayarak
sözüne devam etti:
“Elimdeki toprakların yarısından fazlasını köylülerime
kiraya

vererek

uğradığım

maddi

zararlardan

bahsetmiyorum. Ben bunu yapmayı bir görev saydım.
Diğer toprak sahipleri böyle şeyleri akıllarına bile
getirmedikleri halde ben aklın ve mantığın gereğini yapmış
oldum. Ben burada ilim ve irfana uygun bir şekilde hareket
ettiğimi söylemek istiyorum.”
Bazarof: “Evet. Bak burada 1855 senesine ait bir
Sağlık Dostu, dergisinin bir nüshasını görüyorum.”
Vasili İvanoviç cevap vermekte acele etti: “Bunu bana
eski bir arkadaşım gönderiyor.”
Vasili İvanoviç daha fazla Arkadi’ye bakarak ve
dolabın üstünde duran numaralı, karelere ayrılmış bir
kafayı göstererek ekledi:
“Biz biraz frenoloji ilminden de anlarız. Bu bilim kafa
şekillerine göre insan karakterini tayin etmeye yarar.
Aslında Gali tarafından kurulmuş, esassızlığı anlaşılarak
terk edilmiştir. Fakat yine de uğraşırız.”
Bazarof sordu: “İlde hâlâ Rademaher’e inanıyorlar
mı?”
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Vasili İvanoviç öksürdü: “Orada... Elbette efendiler siz
daha iyi bilirsiniz. Biz size nasıl yetişebiliriz? Artık siz
bizim yerimizi tutmuş bulunuyorsunuz. Benim zamanımda
da bir humoralist Hofman veyahut vitalizmi ile bir Bravn
çok

komik

bulunurdu.

Oysaki

bunlar

da

kendi

zamanlarında büyük gürültü patırtı uyandırmış kimselerdir.
Bugün belki yenilerden biri Rademaher’in yerini tutmuş
olabilir, belli ki siz de bu yeni bilim adamına
tapmıyorsunuz. Fakat yirmi sene sonra, belki de, bu yeni
bilim adamını da komik bulacaklardır.”
Bazarof babasına cevap vererek: “İçin rahat etsin, diye
söylüyorum, şimdi biz genelde tıpla alay ediyoruz ve
kimseye de tapmıyoruz.”
Vasili İvanoviç: “Nasıl olur böyle bir şey? Sen doktor
olmak istemiyor musun?”
Genç Bazarof: “Evet istiyorum; fakat bunun biri
diğerine engel değil ki...”
Vasili İvanoviç, içinde henüz bir miktar ateş bulunan
çubuğunu orta parmağıyla bastırarak:
“Olabilir, belki de... Tartışacak değilim. Ben kimim
ki? Yaşlı bir cerrah, hepsi bu kadar! Şimdi ise çiftçi
olduk.”
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Sonra Arkadi’ye dönerek: “Büyük babanızın grubunda
çalıştım. Evet, evet hayatımda çok şeyler gördüm
geçirdim. Ben nerelerde bulunmadım, ne adamlarla
karşılaşmadım ki? Ben, şu karşınızda gördüğünüz ben yok
mu, prens Vitgenştayn’ların, Jukofski’lerin nabzını saymış
bir insanım. Hey gidi günler hey!.. İsyanlara katılanları...
Avucumun içi gibi bilirim. Fakat ben üstüme vazife
olmayan işlere karışmazdım. Elimdeki işlere bakardım.
Sizin dedeniz hürmet edilmesi gereken bir adamdı, gerçek
bir askerdi.” Bazarof tembel tembel: “İtiraf et ki saf bir
meşe odunuydu.”
Vasili

İvanoviç:

“Yapma

Yevgeni,

bunu

nasıl

söylüyorsun? Biraz insaflı ol... Oysaki General Kirsanof
pek de...”
Bazarof babasının sözünü kesti: “Bırak şunu canım.
Buraya gelirken senin kayın ağacı ormanının büyümüş
olduğunu görerek çok sevindim.”
Bunu duyan Vasili İvanoviç canlandı: “O bir şey değil,
bir de bahçemi görsen. Teker teker her ağacını elimle
diktim. Her cins meyve ağacı ve doğal bitkiler yetiştirdim.
Delikanlılar siz ne derseniz deyiniz, ihtiyar simyacı
Paraselse büyük bir gerçeği söylemiştir: Otlar, kelimeler
ve taşlar... Benim artık doktorluk yapmadığımı bilirsin.
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Oysaki buna rağmen, haftada bir iki defa yine eski
mesleğimle uğraşmak gerekiyor. İnsanlar bana akıl
danışmaya geliyor, adamları kovamazsın ya! Bazen da
fakir fukara kendini tedaviye, benden yardım istemeye
gelir. Buralarda aslında hiç doktor yok. Düşün ki buraya
yakın bir yerlerde yaşlı bir binbaşı da doktorluk yapıyor.
Onun tıp okuyup okumadığını soruşturdum. Bana, hayır,
dediler, doktorluk filan tahsil etmemiştir. Bunu daha çok
insani duygularından ötürü yapıyormuş. Ha! Ha! Ha!
İnsani duygular! Ha! Ha! Amma ne insaniyetlik! Ha! Ha!
Ha!”
Bazarof asık bir suratla: “Fedka! Bana bir çubuk
doldur,” dedi.
Vasili İvanoviç, hüzünlü bir edayla sözüne devam etti:
“Buralarda bir yerlerde hastanın birine bir gün bir
doktor getirtmişler. Doktor hastanın yanına vardığı zaman
hasta çoktan dedelerine kavuşmuş. Hizmetçi, doktoru içeri
sokmak istememiş ve: ‘Artık sana ihtiyacımız kalmadı,’
demiş. Bunu beklemeyen doktor şaşırmış kalmış ve
sormuş: ‘Beyefendi ölümünden önce hıçkırdı mı?’
Hizmetçi: ‘Evet hıçkırmıştı,’ doktor; ‘çok mu hıçkırdı?’
demiş. ‘Çok,’ diye cavap alınca: ‘Ya! İyi öyleyse,’ demiş.
Doktor bunları söyledikten sonra geri dönmüş. Ha! Ha!
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Ha! Gülen sadece ihtiyar Bazarof oldu, Arkadi gülümsedi.
Genç Bazarof ise sadece çubuğundan bir nefes çekmekle
yetindi. Aralarındaki konuşma bu şekilde bir saat kadar
sürdü.
Bir süre sonra Arkadi odasını gidip gördü. Burası
önceleri banyonun giriş koridoru imiş, fakat şimdi temiz ve
rahat bir şekle sokulmuş. Sonunda Tanyüşa geldi ve
yemeğin hazır olduğunu haber verdi. İlk kalkan Vasili
İvanoviç oldu:
“Buyurunuz

efendiler!

Canınızı

sıktıysam

beni

affediniz. Arina Vlaseyevna’nın sizi benden fazla memnun
edeceğini umarım.” Yemek, çabuk hazırlanmış olmasına
rağmen, hem iyi, hem de boldu. Sadece şarap biraz iyi
değildi. Timofeyiç’in şehirdeki bildik bir tüccardan satın
aldığı siyahımtırak renkteki Kseres şarabı bakır veya
reçine çalıyordu. Sinekler de ayrıca çok rahatsızlık
veriyordu. Normal zamanlarda çiftlik halkından bir çocuk
elindeki büyük ve yeşil bir dalla bunları kovalardı, fakat
Vasili İvanoviç gençlerden çekindiği için bu defa çocuğu
savmıştı. Arina Vlaseyevna kendine çekidüzen vermeye de
vakit bulmuştu. Başına ipek kurdeleli yüksek bir başlık
giymiş, omuzlarına mavi renkli ve dallı bir şal örtmüştü.
Yenuşa’sını görür görmez tekrar ağlamaya başladı. Fakat
bu sefer kocasının onu susturmasına gerek kalmadı. Şalını
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kirletmemek için gözyaşlarını çabucak kendisi kuruladı.
Yemek yiyen yalnız gençlerdi; ev sahipleri yemeklerini
çoktan yemişlerdi. Yemekte Fedka hizmet ediyordu.
Görünüşe

göre

çizmeleri

ona

oldukça

rahatsızlık

veriyorlardı. Erkeksi suratlı, tek gözlü Anfisuşka adlı bir
kadın da ona yardım ediyordu. Anfisuşka evin içinde
vekilharçlık, çamaşırcılık yapar, kümes hayvanlarına
bakardı.
Onlar yemeklerini yerken Vasili İvanoviç de odanın
içinde bir aşağı bir yukarı gezindi. Mutluluk dolu bir yüzle
üçüncü Napolyon siyasetinin kendisinde uyandırdığı esaslı
kaygılardan, İtalyan meselesinin karışıklığından bahsetti.
Arina Vlaseyevna, Arkadi’ye dikkat bile etmiyor, ona
ikramda

bulunmuyordu.

Yanaklarında

ve

kaşları

üzerindeki benleri, kiraz gibi kırmızı ve şişkin dudakları,
yumruğuna dayadığı yuvarlak yüzüne saf bir ifade
veriyordu. Kadıncağız gözlerini oğlundan ayırmıyor ve
sürekli içini çekiyordu. Oğlunun burada kaç gün kalacağını
şiddetle merak ediyor fakat sormaya da korkuyordu. İki
gün kalacağım, deyiverirse, diye düşünüyor ve kalbi
duracak gibi oluyordu. Kızartma bittikten sonra Vasili
İvanoviç bir an için gözden kayboldu ve elinde yarım şişe
şampanyayla geri döndü:
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“İşte!” diye bağırdı. “Biz her ne kadar mahrumiyet
bölgesinde yaşıyorsak da böyle sevinçli günlerimizde
kendimizi neşelendirecek şeylerimiz de vardır.”
İhtiyar Bazarof, üç bardakla bir kadehi şampanyayla
doldurdu. “Son derece kıymetli misafirlerin sağlıklarına!”
diyerek bardağını askerce bir tavırla bir hamlede boşalttı.
Arina Vlaseyevna’yı da kadehteki şampanyayı son
damlasına kadar içmeye zorladı. Sıra reçele geldiğince
Arkadi, tatlıyı hiç sevmediği halde, taze yapılmış olan dört
cins reçelden birer parça tatmayı bir borç bildi. Bazarof ise
reçellere el bile sürmedi ve hemen bir puro tellendirdi.
Tatlıdan sonra sofraya çay, krema ve çörekler geldi.
İvanoviç

Vasili

akşam

güzelliğinin

zevkini

misafirlerine tattırmak için onları bahçeye götürdü. Bir
kanepenin

yanından

geçerken

Arkadi’nin

kulağına

“Şuracıkta güneşin batışını seyrederek felsefe yapmayı çok
severim. Bana göre kendi halinde yaşayan bir adama
yakışan

da

budur.

Biraz

ileride

Horas’ın

sevdiği

ağaçlardan birkaç tane yetiştirdim.”
Bu sözleri işiten Bazarof sordu: “Ne ağacıymış
bunlar?”
Vasili İvanoviç: “Akasya. Nasıl oluyor da sen bunu...”
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Bazarof

esnemeye

başladı.

Vasili

İvanoviç:

“Yolcuların kendilerini Uyku Tanrı’sı Morfe’nin kollarına
bırakma zamanları geldi sanırım!” dedi.
Bazarof araya girdi: “Yani uyku zamanı! Doğru bir
fikir. Gerçekten vakit geldi.”
Bazarof annesiyle vedalaşırken onu alnından öptü.
Yaşlı kadın da oğlunu kucakladı ve gizlice delikanlının
arkasından üç defa istavroz çıkararak onu kutsadı. Vasili
İvanoviç, Arkadi’yi odasına götürdü. Sonra da: “Güzel bir
istirahat dilerim!” dedi.
Gerçekten de Arkadi eski banyo girişinde oldukça
güzel uyudu.
Arina

Vlaseyevna

eski

Rusya’nın

aristokrat

kadınlarından biriydi. Aslında o, iki yüz sene önce eski
Moskova prensleri devrinde yaşaması gereken bir kişiydi.
Çok dindar ve çok hassas bir kadın olan Arina Vlaseyevna
her türlü kehanete, fala, sihirbazlığa ve rüyalara inanırdı.
Meczuplara,

ev

perilerine,

orman

cinlerine,

kötü

tesadüflere, nazara, kocakarı ilaçlarına, perşembe tuzuna,
kıyametin yakın olduğuna, insanın doğum günü partisinde
akşam duası esnasında mumlar sönmediği takdirde
karabuğday ürününün iyi olacağına, insan gözü görürse
mantarın artık büyümeyeceğine, şeytanın sulak yerleri
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sevdiğine, her Yahudi’nin göğsünde kanlı, bir leke
bulunduğuna

inanırdı.

Farelerden,

karayılanlardan,

kurbağalardan, kargalardan, sülüklerden,

yıldırımdan,

soğuk sudan, hava cereyanından, beygirlerden, keçilerden,
kırmızı saçlı insanlardan, kara kedilerden korkardı; cırcır
böcekleriyle köpekleri uğursuz sayardı. Dana eti, güvercin
eti, Istakoz, peynir, kuşkonmaz, yerelması, tavşan eti
yemezdi. Karpuzu da, kesildiği zaman Yahya peygamberin
kesik başını hatırlattığı için, yemezdi. İstiridyeden
tiksinerek bahsederdi. Yemeği çok sevdiği halde şiddetle
perhize uyardı. Günde on saat uyumasını âdet edindiği
halde Vasili İvanoviç’in başı ağrıdığı zamanlar sabaha
kadar gözünü kapamazdı. “Aleksis veya Ormandaki
Kulübe” adlı kitaptan başka hiçbir şey okumamıştı. Senede
bir, en çok iki mektuptan fazla yazmazdı. Ev işlerinden
meyve ve sebze kurutmasını, reçel yapmasını çok iyi
bilmesine rağmen elini hiçbir şeye sürmez, genelde
yerinden kımıldamasını sevmezdi. Çok iyi kalpli ve
kendine göre akıllı bir kadındı. Dünyada emir vermek
hakları olan birtakım efendilerin ve bu emirlere boyun
eğmeleri gereken basit bir halk takımının bulunduğunu
bilirdi. İşte bundan ötürü kendisine yapılan yaltaklanmaları
ve yerlere kadar eğilerek verilen selamları hoş görürdü.
Bununla beraber emrindekilere karşı şefkatle yaklaşır ve
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iyi muamele eder, hiçbir dilenciyi sadaka vermeden
savmaz, ara sıra dedikodu yapmakla beraber kimsenin
aleyhinde konuşmazdı. Gençliğinde çok güzeldi; piyano
çalmasını bilir, biraz da Fransızca konuşurdu. Fakat
istemeyerek evlendiği kocasıyla yıllarca yaptığı seyahatler
sonucunda

şişmanlamış,

müziği

ve

Fransızca’yı

unutmuştu. Oğlunu sever fakat ondan çok korkardı.
Çiftliğin idaresini Vasili İvanoviç’e bırakmıştı, kendisi
hiçbir şeye karışmazdı. İhtiyar kocası yapılacağı belirtilen
işlerden ve kendi planlarından bahsettikçe içini çeker,
mendiliyle yelpazelenir ve korkusundan kaşlarını sürekli
yukarı kaldırırdı. Arina Vlaseyevna vesveseli bir kadındı;
sürekli büyük bir felaketin geleceğinden korkardı. Acıklı
bir şey hatırlar hatırlamaz hemen ağlamaya başlardı... Bu
gibi kadınlar artık azalmaya başladı, buna sevinip
sevinmemek icap edeceğini sadece Tanrı bilir.
***
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Daha önceleri banyo girişi olan odasında iyice uyuyup
dinlenen Arkadi, yataktan kalkar kalkmaz pencereyi açtı.
İlk gördüğü şey Vasili İvanoviç oldu. Beline kuşak yerine
mendil bağlamış olan ve Buhara hırkası giymiş bulunan
ihtiyar doktor bahçede toprak kazmakla meşguldü.
Delikanlıyı gördüğünde elindeki küreğe dayanarak
seslendi: “Günaydın! Nasıl geçti geceniz?”
Arkadi: “Fena değildi!”
Vasili İvanoviç: “İşte gördüğünüz gibi ben de burada
çalışıyorum. Sonbahar turpları için ocak hazırlamakla
meşgulüm. Tanrı’ya şükürler olsun, şimdi öyle bir
zamanda yaşıyoruz ki, herkes yiyeceğini kendi eliyle
kazanmaya mecburdur. Başkalarına bel bağlamanın bir
anlamı yok, bizzat çalışmak lazım. Büyük sosyolog
Rousseau haklıymış. Yarım saat önce siz beni büsbütün
başka bir halde görecektiniz. Karın ağrısından şikâyetçi,
hasta bir köylü karısı geldi, kendince ifadeyle ‘buruntusu’
varmış, biz buna ‘dizanteri’ deriz. Ben de ona, nasıl
diyeyim? Afyon ruhu içirdim, bir başka kadının da dişini
çektim. Bunun eterle hissini iptal etmek istedim, kadın razı
olmadı. Tabi bütün bunları ben amatörce ve bedava
yapıyorum. Benim bu hareketimde hayret edilecek hiçbir
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şey yok, çünkü ben halktan bir adamım, sevgili karım gibi
aristokrat da değilim...
Çaydan önce temiz sabah havası almak için buraya,
gölgeye gelmez misiniz?”
Arkadi ihtiyar adamın yanına gitti. Vasili İvanoviç
askerce bir tavırla elini başındaki yağlı takkeye götürerek:
“Bir defa daha hoş geldiniz! Sizin, lükse, rahata alışmış
olduğunuzu biliyorum; fakat bazen dünya büyükleri de
kısa bir süre için bir kulübede oturmaktan istiğna
göstermezler.”
Arkadi: “Aman efendim, rica ederim, nasıl olur da ben
bu dünyanın büyüklerinden olabilirim? Sonra ben lükse de
alışmış değilim.”
Vasili İvanoviç şefkatli bir eda ile itiraz etti: “Fakat
izin veriniz! Ben şu anda her ne kadar dünyadan elimi
eteğimi çekmişsem de bir zamanlar çok şeyler gördüm
geçirdim, ben kuşu uçuşundan tanırım. Kendime göre ben
de bir psikoloğum, bir doktorum. Bende bu kabiliyet
olmasaydı iddia edebilirim ki çoktan mahvolur giderdim;
beni, bu zavallı adamcağızı çoktan ezip geçerlerdi.
Kompliman yapmış olmak için söylemiyorum, fakat
sizinle oğlum arasındaki dostluk beni candan sevindiriyor.
Şimdi onunla beraberdim. Herhalde sizin de bildiğiniz gibi
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çok erken kalkıp, civarda dolaşmaya gitti. Merakımı
bağışlayınız,

benim

Yevgeni

ile

çoktan

beri

mi

tanışıyorsunuz?”
Arkadi: “Kıştan bu yana.”
Vasili İvanoviç: “Çok güzel. Size bir soru daha
sormama izin veriniz... Fakat otursak daha iyi olmaz mı?
Size bir baba samimiyetiyle soruyorum. Yevgeni hakkında
ne düşünüyorsunuz?”
Arkadi büyük bir iştenlikle cevap verdi: “Oğlunuz,
şimdiye kadar rastladığım insanların en iyisidir.”
Vasili

İvanoviç’in

gözleri

birdenbire

büyüdü.

Yanakları hafifçe kızardı. Tutmakta olduğu kürek elinden
düştü:
“Demek sizin kanaatinize göre...”
Arkadi: “Oğlunuzu büyük bir gelecek beklediğine,
onun, adınızı yükselteceğine güveniyorum. Onunla daha
ilk görüştüğümüz gün ben buna inanmıştım.”
Vasili İvanoviç adeta zorlukla: “Nasıl? Onunla nasıl
tanıştınız?” diye kekeledi. Kalın dudaklarında sevinçli bir
gülümseme belirdi ve uzun bir zaman için kaybolmadı.
Arkadi: “Onunla nasıl tanıştığımızı mı öğrenmek
istiyorsunuz?”
Vasili İvanoviç: “Evet... Hem genelde...”
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Bunun üzerine Arkadi büyük bir canlılıkla ve coşkun
bir hararetle Bazarof’tan bahsetmeye başladı; Adintsova
ile mazurka dans ettiği gece bile ondan bahsederken bu
kadar canlılık göstermemişti. Vasili İvanoviç, Arkadi’nin
anlattıklarını uzun süre dinledi, burnunu sildi, mendilini iki
avucunda evirdi çevirdi, öksürdü, saçlarını karıştırdı,
sonunda, dayanamayarak eğildi ve Arkadi’yi omzundan
öptü.
Gülümsemesine devam ederek: “Beni çok bahtiyar
ettiniz. Size şunu söylemeliyim ki ben... oğlumu
taparcasına

seviyorum.

Karımın

oğlum

hakkındaki

düşüncelerinden bahsetmeye bile gerek görmüyorum.
Çünkü o bir annedir. Fakat ben oğlumun yanında
duygularımı gösteremiyorum. Çünkü o böyle şeyleri
sevmiyor. Esasen Yevgeni genelde duyguların meydana
vurulmasına taraftar değildir. Birçokları onu bu sert
ahlakından ötürü kınıyorlar, onda hissizlik ve gurur izleri
buluyorlar. Fakat oğlum gibi insanları basit ölçülerle
ölçmenin doğru olmayacağını zannediyorum, öyle değil
mi? Onun yerine bir başkası olsaydı annesinden,
babasından sürekli para sızdırmaya çabalardı. Halbuki o
bizden fazlalık olarak bir kapik olsun istemedi.”
Arkadi: “Yevgeni kişisel menfaatini gözetmeyen
namuslu bir adamdır.”
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Vasili İvanoviç: “Evet, özellikle şahsi menfaatini
gözetmeyen bir adamdır. Arkadi Nikolayeviç, ben onu
yalnız tapınırcasına sevmekle kalmıyorum, fakat onunla
iftihar da ediyorum. Bütün emelim şudur: Bir zaman
gelsin, o şunları da söylesin. «Ben basit bir alay
doktorunun

oğluyum;

babam

bendeki

meziyetleri

vaktinden evvel keşfederek benim tahsil ve terbiyem için
hiçbir fedakârlıktan geri kalmamıştır.”
İhtiyarın sesi yavaşladı ve kesildi. Arkadi, Vasili
İvanoviç’in elini sıktı. İhtiyar doktor kısa bir sessizliğin
ardından sordu:
“Siz ne dersiniz? Gelecekte kazanacağını söylediğiniz
şöhreti herhalde doktorlukla elde etmeyecek değil mi?”
Arkadi: “Tabi bu sahada değil. Çünkü o, tıp biliminde
da en ileri giden bilim adamlarından biri olacak.”
Vasili İvanoviç: “Şu halde, Arkadi Nikolayeviç,
şöhretini hangi sahada elde edecek dersiniz?”
Arkadi: “Bunu şimdiden söylemek güçtür. Fakat onun
meşhur bir adam olacağı kesindir.”
İhtiyar: “Evet meşhur olacak!” diye tekrar etti ve
düşünceye daldı. Elinde büyük bir tabak olgun ahududu ile
yanlarından geçmekte olan Anfisuşka, “Arina Vlaseyevna
çaya gelmenizi rica ediyor,” dedi.
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Vasili İvanoviç doğruldu: “Ahududu ile beraber soğuk
krema da var mı?”
“Evet, efendim, elbette var.”
Vasili İvanoviç: “Dikkat et soğuk olsun! Arkadi
Nikolayeviç teklife gerek yok. Biraz daha fazla alın.
Yevgeni nerede kaldı acaba?”
Arkadi’nin odasından Bazarof’un sesi duyuldu: “Ben
buradayım.”
Vasili İvanoviç süratle arkasına döndü: “Vay! Demek
sen arkadaşını ziyarete geldin; fakat geç kaldın. Biz onunla
burada çoktan beri çene çalıyoruz. Şimdi çay içmeye
gidelim hadi, annen bizi bekliyor. Hazır aklıma gelmişken
söyleyeyim, seninle biraz görüşmek istiyorum.”
Bazarof: “Ne hakkında?”
“Burada hastalıktan acılar içinde kıvranan bir köylü
var...”
Bazarof: “Sarılıktan mı?”
Vasili İvanoviç: “Evet, müzmin ve inatçı bir sarılıktan.
Ona ayrıkotu tavsiye ettim. Havuç yemesini, soda içmesini
söyledim. Fakat bütün bunlar geçici tedbirlerdir. Daha
etkili ve daha esaslı bir tedavi gerekiyor. Sen, tıpla alay
ediyorsun ama bana bu sahada faydalı birkaç fikir
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verebilirsin. Neyse bunu sonra konuşuruz. Şimdi çay
içmeye gidelim.”
Vasili İvanoviç oturmakta olduğu tahta kanepeden
büyük bir canlılıkla fırladı.
Sonra da Robert le Diable operasından:
“Şarap, şarap, şarap, kumar ve güzel kadınlar
İşte, işte, işte benim yegâne sevdiklerim.”
Mısralarını mırıldanmaya başladı.
Bazarof pencereden, uzaklaşırken “Ne canlı adam!”
diye söylendi.
Öğle vakti gelmişti. Güneş, her tarafı kaplayan
beyazımtırak ince bulut perdeleri arkasından ortalığı
yakıyordu. Her şey susuyordu. Sadece, köyde yaygarayla
ötüşen horozların sesi duyuluyordu. Bu sesler insanda
garip bir can sıkıntısı ve uyuma arzusu uyandırıyordu.
Uzaklarda yüksek bir ağacın tepesinde genç bir atmacanın
ağlarcasına devam eden haykırışı işitiliyordu. Arkadi ve
Bazarof küçük bir ot yığınının gölgesinde, ufak bir temasla
kuru bir ses çıkaran fakat henüz yeşilliklerini ve kokularını
kaybetmemiş olan birkaç ot demeti üzerine uzanmışlardı.
Bazarof:

“Şu

karşıdaki

ak

kavak

ağacı

bana

çocukluğumu hatırlatıyor. Bu ağaç tuğla harmanından
kalma bir çukurun kenarındadır. Ben o zamanlar hem bu
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ağacın, hem de bu çukurun kendilerine özel tılsımları
olduğuna inanırdım. Bu ağaçla bu çukurun yanında
bulundukça hiç sıkılmazdım. Bu sıkılmayışımın çocuk
oluşumdan ileri geldiğini o zamanlar bir türlü anlamazdım.
Fakat şimdi artık büyüdüm. Tılsımın da hiçbir etkisi
kalmadı.”
Arkadi sordu: “Sen burada ne kadar zaman geçirdin
sanki?”
Bazarof: “Üst üste tam iki yıl. Sonra da ara sıra
geldiğimiz olurdu. Biz göçebeler gibi hayat sürüyorduk.
Zamanımız daha çok şehirden şehre seyahatle geçerdi.”
Arkadi: “Bu ev yapılalı çok mu oldu?”
Bazarof: “Evet. Bunu dedem, yani annemin babası
yaptırmış.”
Arkadi: “Deden neciydi senin?”
Bazarof: “Bilmiyorum, kim bilir neciydi? Galiba bir
kolağası imiş. Suvorof’un hizmetinde bulunmuş. Sürekli
Alplerden nasıl geçtiklerini anlatırdı. Herhalde atar
dururdu.”
Arkadi: “Ha! Anladım! Demek bunun için misafir
salonunda Suvorof’un bir portresi asılı. Sizin eviniz gibi
küçücük, eski ve sıcacık evler benim hoşuma gidiyor.
Sonra böyle evlerin kendilerine has bir kokuları oluyor.”
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Bazarof esneyerek: “Herhalde Meryem Ana kandilinin
yağı ile sarıyonca kokuları sinmiş olmalı! Bu cana yakın
evlerde de öyle çok sinek var ki... Sorma gitsin!”
Kısa bir sessizlikten sonra Arkadi sordu: “Çocukken
seni çok sıkarlar mıydı?”
Bazarof: “Babamı, annemi görüyorsun. Onlar o kadar
sert insanlar değildir.”
Arkadi: “Sen onları seviyor musun Yevgeni?”
Bazarof: “Seviyorum Arkadi!”
Arkadi: “Onlar seni o kadar seviyorlar ki!”
Bunun üstüne Bazarof sustu. Bir süre sonra ellerini
başının altına koyarak sordu:
“Biliyor musun Arkadi ne düşünüyorum?”
Arkadi: “Hayır bilmiyorum. Ne düşünüyorsun?”
Bazarof: “Annemle babam için hayatın çok tatlı
olduğunu düşünüyorum. Babam altmış yaşında; geçici
tedavilerden

bahsediyor,

insanları

tedavi

ediyor,

köylülerine âlicenaplık gösteriyor; tek kelime ile keyif
sürüyor. Annem de rahattır; bütün günü bin bir çeşit
işlerle, ahlarla ohlarla geçtiği için kendisini düşünmeye bir
dakika bile vakti yoktur. Halbuki ben...”
Arkadi: “Halbuki sen?”
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Bazarof: “Halbuki bak ben ne düşünüyorum! İşte
şuracıkta bir ot yığınının üstünde yatıyorum... İşgal ettiğim
bu daracık yer, içinde bulunmadığım ve kendileriyle
herhangi bir ilişkim olmayan yerlere nazaran ne kadar
küçük ve ehemmiyetsizdir. Sonra, yaşayacak olduğum
zaman parçası da evvelce içinde olmadığım ve ileride de
olmayacağım sonsuzluk olgusu karşısında o kadar
ehemmiyetsiz bir şey ki... Halbuki bu atomda, bu riyazî
noktada kan dolaşıyor, beyin işliyor, bir şeyler istiyor bu
adam... Bu ne rezalet! Bu ne saçma şey!”
Arkadi: “İzin ver de bir noktaya işaret edeyim. Senin
bu söylediğin şeyler bütün insanlara uygulanabilir...”
Bazarof: “Belki haklısın. Ben onların, yani annemle
babamın, işleriyle meşgul olduklarını, kendi hiçliklerini
düşünmekle rahatsız olmadıklarını ve herhangi bir üzüntü
duymadıklarını söylemek istedim... Peki ben... Benim ise
sadece canım sıkılıyor, içimde bir kin var.”
Arkadi: “Kin mi? Bu kin de neden?”
Bazarof: “Neden mi? Nasıl neden? Unuttun mu sen?”
Arkadi: “Her şeyi hatırlıyorum. Fakat ne de olsa kin
beslemeye hakkın yok. Sıkıntılısın, bunu kabul ediyorum,
fakat...”
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Bazarof: “Eh Arkadi Nikolayeviç, görüyorum ki sen
de aşkı zamane gençleri gibi anlıyorsun, tavuğu görünce
geh, geh, geh, diye yanına çağırıyorsun, fakat tavuk sana
doğru gelmeye başlayınca bacaklara kuvvet kaçıyorsun.
Halbuki

ben

böyle

değilim.

Neyse

artık

bundan

bahsetmeyelim. Çaresini bulamayacağımız bir dertten
bahsetmek ayıptır.”
Bazarof yan tarafa döndü ve devam etti: “Vay, vay,
vay... Aferin şu karıncaya! Yarı ölmüş bir sineği yakalamış
götürüyor. Götür delikanlı, götür! Sineğin karşı koyuşuna
aldırma! Bir hayvan olman sıfatıyla bütün acıma
duygularını ayakların altına alabilirsin. Sen, isteyerek
hüsrana uğrayan insanoğullarına benzemezsin.”
Arkadi: “Hiç olmazsa bunu sen söylememelisin
Yevgeni! Sen ne zaman hüsrana uğradın?”
Bazarof başını kaldırdı: “İşte ben sadece bununla gurur
duyarım. Hiçbir zaman hüsrana uğramadım, herhangi bir
kadın da beni hüsrana uğratamaz. İşte bu kadar! Bundan
sonra buna ait benden tek bir kelime işitemeyeceksin.”
Konuşmanın bu noktasında her iki arkadaş da bir süre
sessizce yattılar. Söze başlayan yine Bazarof oldu:
“Evet, şu insan denilen yaratık gerçekten garip bir
varlık! Babaların burada sürdükleri sakin hayatı ister
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yakından ister uzaktan, bakınca insana ‘bundan iyisi can
sağlığı’ diyesi gelir. Ye, iç ve bil ki sürdüğün hayat en
mantıklı ve en düzenli olanıdır. Fakat hayır, insanı derhal
sıkıntı basar. Adamın canı insanlar arasına karışmak, hatta
onlarla kavga bile etse yine onlarla meşgul olmak ister.”
Arkadi, düşünceli bir edayla: “Hayatı o şekilde
düzenlemek lazımdır ki; onun her anı bir anlam taşısın.”
Bazarof: “Doğru söylüyorsun. Anlamlı olan her şey
yalan da olsa tatlıdır. Çünkü anlamsız şeylerle de insan
uzlaşabilir... Fakat can sıkıntısı... Miskinlik... İşte bunlar
çok fena şeyler!”
Arkadi: “İnsan kabul etmek istemedikten sonra can
sıkıntısı, miskinlik doğmaz!”
Bazarof: “Hımm... Sen bu sözünle bilinen bir gerçeğin
aksini söylemiş oldun.”
Arkadi: “Ne gibi? Sen bununla neyi kastediyorsun?”
Bazarof: “Bak neyi kastediyorum. Örneğin ‘kültür
faydalı bir şeydir’ demek bilinen bir gerçeği ifade etmek
demektir. Halbuki ‘kültür zararlıdır’ demek bilinen bir
gerçeğin aksini söylemek demektir. Bu ikincisi daha göze
batıcı bir ifadeye benziyor ise de aslında ikisi de aynı
şeydir.”
Arkadi: “Fakat gerçek nerede, hangi tarafta?”
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Bazarof: “Evet nerede? Ben de sana bir aksi seda gibi
cevap veriyorum: Nerede?”
Arkadi: “Yevgeni! Sen bugün kendini tamamen
melankoliye kaptırmışsın.”
Bazarof: “Gerçek mi? Galiba güneş başıma vurdu.
Hem bu kadar çok ahududu yemek de doğru değil.”
Arkadi: “O halde biraz uyusan fena olmayacak.”
Bazarof: “Gerçekten iyi olacak; fakat ben uyurken
yüzüme bakma... Çünkü her uyuyan insanın yüzü bir
aptallık ifade eder.”
Arkadi: “Senin hakkında ne derlerse desinler sana vız
gelmez mi?”
Bazarof: “Sana ne cevap vereceğimi bilmiyorum.
Gerçek bir insan böyle şeylere önem vermemelidir. Gerçek
insan kendisi hakkında düşünülecek herhangi bir şey
olmayan, sözünü dinleten veyahut kendisinden nefret
edilen adamdır.”
Arkadi biraz düşündükten sonra: “Garip şey, dedi. Ben
kimseden nefret etmiyorum.”
Bazarof:

“Oysaki

ben

birçok

kimseden

nefret

ediyorum. Sen zayıf ruhlu bir adamsın, muhallebi
çocuğusun, sen kim, nefret etmek kim! Korkuyorsun,
kendine az güveniyorsun...”
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Arkadi, Bazarof’un sözünü keserek sordu: “Peki sen
kendine güveniyor musun? Sen kendine çok mu kıymet
veriyorsun?”
Bazarof bir süre sustu. Sonra kelimelerin üzerinde
durarak yine söze başladı:
“Önümde eğilmeyen bir insanla karşılaştığım zaman
kendi hakkımdaki kanaatlerimi değiştiririm. Nefrete
gelince... Örneğin sen, bugün bizim muhtar Filip’in evinin
önünden geçerken ‘Memleketteki son köylünün evi de
böyle temiz ve beyaz olduğu zaman Rusya tam mükemmel
olacak. Bizlerden her birimiz onun böyle olmasına yardım
etmeliyiz...’ diyordun. Oysaki ben, uğrunda bu kadar
didindiğim ve kendisinden en ufak bir teşekkür bile
duymadığım bu son köylüden, o ister Filip, ister Sidor
olsun nefret ediyorum. Hem onun teşekkürünün bana ne
faydası var? Köylü beyaz kulübede otursun, benim
mezarımda ısırganlar bitsin! Sonra ne olacak sanki?”
Arkadi: “Yeter Yevgeni, yeter... Bugünkü sözlerini
duydukça, bizi prensipsizlikle suçlayanlara hak veresim
geliyor.”
Bazarof: “Sen tıpkı amcan gibi konuşuyorsun. Genelde
bir prensip mevcut değildir. Sadece uzmanlaşma vardır.
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Sen şimdiye kadar bunu bir türlü öğrenemedin. Her şey bu
uzmanlaşmaya tabidir.”
Arkadi: “Nasıl olur?”
Bazarof: “Basbayağı işte. Örneğin ben! Olumsuz bir
görüş sahibi isem, bu, uzmanlığım sayesindedir. Ret ve
inkâr benim hoşuma gidiyor, çünkü benim beynim böyle
yaratılmıştır, işte o kadar! Kimya neden benim hoşuma
gidiyor?

Sen

neden

elma

seviyorsun?

Bunlar

da

uzmanlığın neticesidir. İşte gerçek budur. İnsanlar bundan
derinine asla ulaşamayacaktır. Sana bunu herkes söylemez.
Ben de sana bunu bir daha tekrar edecek değilim.”
Arkadi: “Namus düşüncesi de uzmanlık mıdır?”
Bazarof: “Ne sandın ya?”
Arkadi hüzünlü bir sesle: “Yevgeni...” diye itiraz
etmek istedi. Fakat Bazarof, Arkadi’nin sözünü yarıda
kesti:
“Ne var? Ne oluyor? İşine gelmedi mi? Hayır dostum!
Bir kere biçmeye karar verdikten sonra kendi ayaklarını da
tırpandan

esirgemeyeceksin...

Neyse,

hayli

tartıştık.

Puşkin, ‘Uyku sessizliğini veren doğadır,” diyor.’
Arkadi itiraz etti: “Puşkin hiçbir zaman böyle bir şey
söylememiştir.”
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Bazarof: “Söylememiş olsun. Fakat bir şair olarak
böyle söyleyebilirdi ve söylemeliydi de... Puşkin askerdi
galiba, değil mi?”
Arkadi: “Hayır dostum, Puşkin hiçbir zaman askerlik
yapmadı.”
Bazarof: “Nasıl olur? O, eserlerinin her sayfasında
‘Rusya’nın şerefi için silah başına! Silah başına!’ diye
haykırmıyor muydu?”
Arkadi: “Sen ne yapıyorsun? Masal mı uyduruyorsun?
Buna düpedüz iftira derler.”
Bazarof: “Bu düpedüz iftira? Ne de mühim şey! Tam
beni korkutacak kelimeyi buldun. Bir insana nasıl bir
iftirada bulunursan bulun o, yirmi kat fazlasına layıktır.”
Arkadi’nin canı sıkıldı: “Uyusak daha iyi olur,” dedi.
Bazarof: “Hay hay, büyük bir memnuniyetle.”
Fakat ne Arkadi, ne de Bazarof uyuyamadılar. Her
ikisinin de kalbini sanki düşmanca birtakım duygular
kaplamıştı. Beş dakika sonra ikisi de gözlerini açtılar ve
bir şey, söylemeden birbirlerine baktılar.
Arkadi aniden: “Ağaçtan kuru bir yaprak koptu, bak
yere düşüyor... Yaprağın bu düşüşü bir kelebeğin uçuşunu
ne kadar da andırıyor... Tuhaf değil mi? En hazin ve ölü
bir şey en canlı ve neşeli bir şeye ne kadar benziyor!”
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Bazarof haykırdı: “Ey, benim güzel dostum Arkadi
Nikolayeviç! Senden bir tek ricam var! Şairler gibi
konuşma Tanrı aşkına!”
Arkadi: “Ben bildiğim gibi konuşuyorum... Hem bu
seninki de artık teslimiyettir. Aklıma gelen bir fikri neden
söylemeyecekmişim?”
Bazarof: “Öyle mi? O halde ben de aklıma gelen bir
fikri neden söylemeyeyim? Ben şairane konuşmanın hoş
bir şey olmadığına inanıyorum.”
Arkadi: “O zaman sana göre hoş olan nedir?
Küfretmek mi?”
Bazarof: “Görüyorum ki sen de amcanın izinden
gitmeye niyetlenmişsin. O aptal adam senin bu sözlerini
duysaydı kim bilir ne kadar sevinecekti.”
Arkadi: “Pavel Petroviç’e ne dedin? Ona nasıl bir
lakap taktın?”
“Elbette layık olduğu sıfatı, ‘aptal adam’ lakabını
taktım.”
Arkadi bağırdı: “Artık bu kadarına da dayanılmaz!”
Bazarof sükûnetle cevap verdi: “Bak hele! Galiba aile
duyguların kabardı. Galiba bu duygunun insanlarda çok
derin kökleri var. İnsan her şeyden vazgeçmeye, bütün
batıl inançları terk etmeye hazırdır; fakat örneğin,
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başkasının mendillerini çalan kardeşinin hırsız olduğunu
kabul etmek elinden gelmez. Hem nasıl olur?”
Arkadi hararetle itiraz etti: “Ben bunu, aile duygularım
kabardığı için değil, gerçeği ifade etmiş olmak için
söyledim. Fakat mademki sen bu duygulara yabancısın,
sende bu duygu yok, o takdirde sen bunlar hakkında
herhangi bir hüküm de veremezsin.”
Bazarof: “Bir başka tabirle: Arkadi Kirsanof benim
düşüncelerimin çok üzerinde bir adamdır; çünkü senin
önünde eğiliyor ve susuyorum.”
Arkadi: “Rica ederim Yevgeni artık yeter! En sonunda
galiba biz seninle kavga edeceğiz.”
Bazarof: “Ya, öyle mi Arkadi? İstersen hemen şimdi...
Birbirimizi ezinceye kadar seninle adam akıllı bir kavga
edelim.”
Arkadi: “Böyle giderse galiba bu işin sonu...”
Bazarof tamamladı: “Kavgayla mı bitecek? Ne
yapalım? Burada, otların üstünde dünyadan ve insan
gözünden uzak bu şairane yerde mükemmel dövüş olur.
Fakat sen benimle başa çıkamazsın; seni şimdi gırtlağından
yakalar.”
Bazarof uzun ve sert parmaklarını açtı... Arkadi döndü
ve adeta şaka yapar gibi karşılık vermeye hazırlandı...
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Fakat arkadaşının dudaklarını ve yanan gözlerini kaplayan
ve hiç de şakaya benzemeyen, alaylı gülüşleri o kadar
korkunç ve yüzü o kadar tehditkârdı ki, Arkadi elinde
olmadan ürktü...
Bu anda Vasili İvanoviç’in sesi duyuldu: “Bak sen,
ben de sizi arıyordum!”
Sırtında el dokuması kumaştan bir ceket, başında gene
evde yapılmış bir hasır şapka olduğu halde eski alay
doktoru delikanlıların karşısında belirdi:
“Sizi, uzun zamandır arıyorum. Oysaki siz mükemmel
bir yer seçmiş, hoş bir şekilde vakit geçirmekle
meşgulsünüz. Toprağa uzanıp gökyüzünü seyretmek...
Biliyor musunuz bunun özel bir anlamı var!”
Bazarof: “Ben ancak aksırmak istediğim zamanlar
gökyüzüne bakarım.” dedi ve Arkadi’ye dönerek hafif bir
sesle ekledi: “Ne yazık ki bize mani oldu.”
Arkadi arkadaşının kulağına: “Yeter artık!” diye
fısıldayarak gizlice onun elini sıktı ve ekledi: “Hiçbir
dostluk bu tür çatışmalara uzun süre dayanamaz.”
Vasili İvanoviç’in elinde, kendisinin çok ustaca yaptığı
ve topuz yerine bir Türk Başı taktığı burma bir baston
vardı;

ihtiyar

doktor

çaprazlama

bağladığı

bastonuna dayayarak ve başını sallayarak:
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ellerini

“Gençler, sürekli size bakıyorum ve hayran olmaktan
kendimi alamıyorum. Sizde o kadar çok kuvvet, dumanı
üstünde tüten gençlik, öyle, meziyetler var ki! Adeta
Yunan mitolojisindeki o ikiz kahramanlara, Kastor ve
Polluks’a benziyorsunuz!”
Bazarof: “Bak, şimdi de mitolojiye geçti. Zamanında
çok iyi Latince bildiği hemen belli oluyor. Aklımda
kaldığına göre eserlerin için bir de gümüş madalya
almıştın, öyle değil mi?”
Vasili İvanoviç tekrarladı: “Kastor ve Polluks!”
Bazarof: “Fakat artık yeter baba; pek fazla nezaket
gösteriyorsun!”
İhtiyar doktor mırıldandı: “Kırk yılda bir kere bu
kadarı fazla sayılmaz. Çünkü efendiler ben sizi kompliman
yapmak için değil, fakat öncelikle yemeğin hazır olduğunu
haber vermek, sonra da, Yevgeni, sana bir şey söylemek
için aradım... Sen, Yevgeni, akıllı bir çocuksun, insanları
ve kadınları tanırsın, şimdi söyleyeceğimi hoş görmelisin...
Annen sana kavuştuğu için dini bir ayin yaptırmaya karar
vermiş. Bu ayinde bulunman için seni de çağırmaya
geldiğimi zannetme. Ayin bitti. Fakat Aleksi baba...”
Bazarof: “Papaz mı?”
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Vasili İvanoviç: “Evet papaz; o, şimdi bizde... Öğle
yemeğinde bulunacak... Ben bunun böyle olacağını tahmin
etmedim ve hatta olmasını arzu da etmedim, fakat nasılsa
oldu işte... O, beni herhalde anlamadı... Sonra, Arina
Vlaseyevna da... Bundan başka bizim papaz olgun ve çok
iyi bir adamdır.”
Bazarof: “Herhalde sofrada benim payımı o yiyecek
değil ya!”
Vasili İvanoviç gülmeye başladı: “Aman Yevgeni, ne
münasebet?”
Bazarof: “Bundan ötesi de bana gerekli değil, ben
herkesle sofraya oturmaya hazırım.”
Vasili İvanoviç şapkasını düzeltti: “Senin bu gibi
kuruntulardan uzak olduğuna ben zaten önceden emindim.
Örneğin ben de altmış iki yaşında bir ihtiyar olduğum
halde hiçbir önyargım yoktur.”
Vasili İvanoviç bu ayinin yapılmasına kendisinin de
taraftar

olduğunu

söylemeye

cesaret

edememişti.

Dindarlıktan yana o da karısından geri kalmazdı.
Şöyle devam etti: “Aleksi baba da seninle tanışmayı
çok istiyor. Göreceksin o senin çok hoşuna gidecek. Aleksi
baba kâğıt da oynar, hatta... Laf aramızda... Çubuk bile
içer.”
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Bazarof: “İyi ya. Yemekten sonra bir parti oynarız,
ben onu yener, sonra da parasını alırım.”
Vasili İvanoviç: “Ha! Ha! Ha! Görürüz, kimin kimi
yeneceği daha belli değil!”
Bazarof kelimelerin üzerinde anlamlı bir şekilde
durarak sordu:
“Ne o? Yoksa eski zamanlarını mı hatırladın?”
Vasili İvanoviç’in tunç rengi yanakları hafifçe kızardı:
“Ayıp değil mi Yevgeni? Geçmişe mazi derler.
Gençlikte bir zamanlar böyle alışkanlıklarım olduğunu
genç misafirimizin huzurlarında itiraf etmeye hazırım;
fakat bu alışkanlık bana çok pahalıya mal oldu! Neyse...
Bugün amma da sıcak. Müsaade ederseniz yanınıza
oturayım, herhalde rahatsız etmem?”
Arkadi:

“Rica

ederim,

neden

rahatsız

edecekmişsiniz?”
Vasili İvanoviç inleyerek otların üzerine oturdu:
“Sizin şimdi yattığınız yer bana askerliğimi, açık
karargâh hayatımı, böyle ot yığınlarının dibinde, o da
elimize

geçtikçe

kurduğumuz

hatırlatıyor.”
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sargı

mahallerini

İhtiyar doktor içini çekti ve devam etti: “Hayatımda
çok zorlu acı günler geçirdim. İzninizle size, Basarabya’da
iken başımızdan geçen bir veba olayını anlatayım”
Bazarof: “Şu Vladimir nişanını aldığın olayı mı? Onu
biliyoruz. Sahi sen o nişanını niçin takmıyorsun?”
Vasili İvanoviç: “Hiçbir nişan taşımadığımı sana
söylemiştim,” dedi ve veba salgını anlatmaya başladı.
Halbuki ihtiyar doktor ceketindeki kırmızı kurdeleyi
söktüreli çok olmamıştı. Birdenbire Bazarof’u göstererek
ve gözlerini sevgiyle kırparak Arkadi’ye:
“Yevgeni uyumuş!” diye fısıldadı ve yüksek sesle:
“Yevgeni!” diye seslendi. “Haydi yemeğe gidelim.”
Rahip Aleksi baba, iriyarı, şişman bir adamdı; sık
saçlarını itina ile taramış, leylak rengindeki ipekli
cüppesini işlemeli bir kuşakla bağlamıştı; ilk bakışta çok
zeki ve hazırcevap bir insan olduğu anlaşılıyordu. Papaz,
kendisinin kutsamalarına ihtiyaçları olmadığını sanki
önceden anlamış gibi, Arkadi ile Bazarof’un ellerini
sıkmak konusunda öncelikle kendisi davrandı. Genelde
serbest ve teklifsiz hareket etti. Kendi onurunu korumasını
bildiği gibi başkalarına saygıda da kusur etmedi. Sırası
gelince seminerlerde okutulan Latince ile alay etmekten
çekinmedi; fakat kendi başpapasını savunmaktan da geri
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kalmadı. İki kadeh şarap içti fakat üçüncüsünü reddetti.
Arkadi’nin verdiği puroyu aldı, fakat eve götüreceğini
söyleyerek yakmadı. Yalnız hoşa gitmeyen hali; yüzüne
konan sinekleri avlamak için elini ihtiyatla ve ağır ağır
kaldırması, bazen de bu sinekleri yüzünde ezmesiydi. Aşırı
bir sevinç göstermeksizin oyun masasına oturdu ve
Bazarof’un iki ruble elli kapik kâğıt parasını alarak kalktı.
Arina Vlaseyevna’nin evinde gümüş parayı bilmezlerdi...
Kadın, her zamanki gibi, çenesini ellerine dayamış
oğlunun yanında oturuyor, sadece yeni bir yemek
verilmesini emretmek için ayağa kalkıyordu. Arina
Vlaseyevna oğluna dokunmaya korkuyordu; oğlu da bu
konuda

annesine

cesaret

vermiyor,

kendine

dokundurmuyordu. Esasen Vasili İvanoviç de karısına, onu
rahatsız etmemesini tavsiye etmiş ve delikanlıların böyle
şeylerden hoşlanmadıklarını eklemişti.
O günkü öğle yemeğinin nasıl olduğunu anlatmaya
bile gerek yok. Bizzat Timofeyiç Çerkez sığırını bulmak
için sabah karanlığında gitmişti. Hani muhtar da balığı ile
ıstakoz bulmak için başka tarafa koşturulmuştu ya...
Sadece mantarlar için köylü karılarına kırk iki bakır kapik
verilmişti. Fakat Arina Vlaseyevna’nın hep Bazarof’a
bakmakta olan gözleri yalnız fedakârlık ve şefkat ifade
etmiyordu. Belki bu gözlerde merak ve korku ile karışık
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bir hüzün, sessiz bir üzüntü de okunuyordu. Fakat
annesinin

gözlerinin,

özellikle,

neyi

ifade

ettiğini

Bazarof’un düşünmeye vakti yoktu. O nadiren, o da kısa
bir soru sormak için, annesine hitap ediyordu. Bir
defasında şansını denemek için annesinin elini istedi; kadın
yumuşak elini, Bazarof’un sert ve geniş avucuna yavaşça
bıraktı. Biraz bekledikten sonra oğluna sordu:
“Nasıl, faydası dokundu mu?”
Bazarof kayıtsız bir gülüşle: “Daha kötü oldu,” dedi.
Aleksi baba, güzel sakalını okşayarak adeta imrenir
gibi:
“Çok cesur oynuyor,” dedi.
Vasili İvanoviç: “Napolyon usulü, Aleksi baba,
Napolyon usulü,” dedi ve bir birli oynadı.
Aleksi baba: “İşte bu usül onu Sent Elen adasına kadar
götürdü ya!” dedi ve birliyi kozla aldı.
Arina

Vlaseyevna

oğluna

sordu:

“Yenüşeçka,

frenküzümü suyu istemez misin?”
Bazarof sadece omuzlarını silkmekle yetindi.
Bir sonraki gün Bazarof, Arkadi’ye: “Buradan
gideceğim yarın. Sıkıldım artık... Ben çalışmak istiyorum,
oysaki burada çalışılmıyor. Sizin köye döneceğim tekrar...
Bütün eşyamı, aletlerimi orada bıraktım. Sizin orada hiç
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olmazsa insan odasına kapanabilir. Halbuki burada babam
bana: ‘Çalışma odam senin emrindedir, kimse sana engel
olmaz,’ diyor ama kendisi benden bir dakika bile
ayrılmıyor. Hem onun yüzüne karşı kapıyı kapamak da
biraz ayıp oluyor. Annem de babamın karısı. Odasında
nasıl içini çektiğini işitiyorum; yanına gidiyorum fakat ona
söyleyecek laf bulamıyorum.”
Aynı gece Bazarof babasına gideceklerinin haberini
verdi. Böyle bir haber beklemeyen ihtiyar da çaresiz bir
şekilde Fedot’a haber yollayarak atları hazırlamasını
emretti. Onların gidişine bir türlü inanamayan ihtiyar kendi
üzüntüsü bir yana, yaşlı karısına kendisini nasıl bir
üzüntünün beklediğini söyleyemedi.
Bazarof’la Arkadi ertesi gün hareket ettiler. Sabahtan
itibaren evin içinde herkes mahzundu. Anfisuşka elindeki
tabakları yere düşürmüş, Fedka bile şaşkınlığından
çizmelerini çıkarmıştı. Vasili İvanoviç’in hareketleri, her
zamankinden daha telaşlıydı. İhtiyar doktor sabırlı
görünmeye çalışıyor, bağırarak konuşuyor, patırtıyla
yürüyordu. Fakat yüzü süzülmüştü; gözleri hep oğlundan
kaçınır gibiydi. Arina Vlaseyevna sessizce ağlıyordu.
Şayet kocası sabahleyin ona nasihatlerde bulunmamış
olsaydı o şimdi kendisine hâkim olamaz, iradesini
büsbütün

kaybederdi.

Bazarof
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bir

aya

kalmadan

döneceğini

defalarca

tekrarlayarak

onu

kucaklayan

kollardan sonunda sıyrıldı. Arabaya bindi. Tekerlekler
döndü. Araba hareket etti. Çıngırak sesleri tekerlek
gürültüsüne karıştı. Artık arabanın arkasından bakmakta
bir mana kalmamıştı. Tozlar yatıştı. Timofeyiç, iki kat
olmuş bir halde sallanarak odasına kadar zorla geldi. İki
ihtiyar da, kendilerine adeta biraz daha daralmış ve biraz
daha eskimiş görünen evlerinde, yine, yalnız başlarına
kaldılar. Birkaç dakika evvel merdivenin başından canlı bir
şekilde mendil sallayan Vasili İvanoviç de kendini bir
sandalyeye bıraktı. Başı, göğsü üzerine düştü. Titrek bir
sesle kendi kendine:
“Bizi bıraktı, bıraktı...” diye söylendi. “Evet, bizi
bıraktı. Burada bizim yanımızda canı sıkıldı.”
İhtiyar doktor her defasında sağ elinin şahadet
parmağını kaldırarak birkaç defa:
“Şimdi şu parmak gibi yapayalnız kaldı!” diye
tekrarladı. İşte o zaman Arina Vlaseyevna kocasına
yaklaştı; kendi ağarmış başını kocasının ağarmış başına
dayayarak:
“Ne yapalım Vasiliciğim, oğul demek kopmuş bir
parça demektir. O, tıpkı bir şahine benzer, gelmek isterse
gelir, gitmek isterse uçar gider. Halbuki biz ikimiz, sen ve
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ben, bir ağaç kovuğunda yetişen iki mantar gibiyiz!
Oturuyor ve yerimizden kımıldamıyoruz. Ben yalnız senin
için değişmem; nasıl ki sen de ihtiyar karın için
değişmezsen!”
Vasili İvanoviç ellerini yüzünden ayırdı ve karısını,
hayat arkadaşını, gençliğinde bile hissetmediği bir
kuvvetle kucakladı. Karısı ona tüm acılarını unutturmuştu.
***
Delikanlılar sürekli susuyorlardı, fakat ara sıra
karşılıklı

bir

iki

kelime

söyleyerek

Fedot’un

misafirhanesine kadar geldiler... Bazarof halinden pek de
memnun değildi. Arkadi de Bazarof’tan memnun değildi.
Bundan başka, Arkadi, kalbinde sadece genç insanların
duyduğu

sebepsiz

bir

üzüntü

duyuyordu.

Arabacı

beygirleri değiştirip kendi yerine oturduktan sonra “Sağa
mı, sola mı?” diye sordu.
Arkadi titredi. Sağa giden yol şehre, oradan da kendi
evlerine çıkıyordu. Sola giden yol ise Adintsova’nın evine
çıkıyordu.
Arkadi, Bazarof’a baktı ve sordu: “Yevgeni, sola mı?”
Bazarof döndü ve homurdandı: “Bu saçma fikir de
nereden çıktı sanki?”
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Arkadi: “Saçma olduğunu biliyorum, fakat ne zararı
var? İlk saçma hareketimiz bu mu sanki?”
Bazarof kasketini alnına çekti. Sonunda: “Nasıl
istersen,” dedi.
Arkadi: “Sola sap!” diye bağırdı. Araba Nikolskoye
köyü istikametini tuttu. Fakat saçma bir iş yapmaya karar
veren iki arkadaş eskisinden fazla susuyor, hatta biraz
öfkeli görünüyorlardı.
***
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Delikanlılar aniden akıllarına gelmiş olan bu fikri
uygulamakla akılsızca hareket ettiklerini, Adintsova’nın
evinde kâhyanın kendilerini merdiven başındaki karşılayış
tarzından

derhal

anladılar.

Herhalde

delikanlıların

geleceklerini asla beklemiyorlardı. İki arkadaş misafir
odasında uzun süre oldukça şaşkın ve aptal bir suratla
oturdular. Sonunda Adintsova ortalıkta göründü. Kendine
özgü nezaketiyle onları selamladı. Fakat delikanlıların bu
kadar çabuk dönüşlerine hayret etmekten de kendini
alamadı.
Genç kadının sözlerinde ve hareketlerindeki yavaşlığa
bakılırsa delikanlıların gelişlerine pek de sevinmediğine
hükmetmek mümkündü. İki arkadaş buraya yol üstü
uğradıklarını ve üç dört saat sonra şehre hareket
edeceklerini söylemekte acele ettiler. Adintsova hayretini
bildiren hafif bir ses çıkarmakla yetindi. Arkadi’den,
babasına saygılarını söylemesini rica etti ve teyzesini
çağırmalarını emretti. İhtiyar prenses uykulu bir halde
odaya geldi. Bu manzara onun ihtiyar ve buruşuk yüzünü
daha aksi gösteriyordu. Katya biraz rahatsızdı, odasından
çıkmadı. Arkadi bizzat Adintsova’yı ne kadar görmek
istemiş ise de birdenbire Katya’yı da aynı derecede
görmek istediğini hissetti. Dört saat şuradan buradan
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konuşmakla geçti. Adintsova gülmeksizin konuşuyor ve
gülmeksizin dinliyordu. Sadece vedalaşacakları sırada
genç kadının ruhunda eski dostluk hisleri canlanır gibi
oldu:
“Bugünlerde bende acayip bir melankoli var,” dedi.
“Fakat siz buna aldırmayınız, yine geliniz. Ben, bunu
ikinize de söylüyorum. Bir müddet sonra beklerim.”
Bazarof da Arkadi de sessizce eğilmekle buna cevap
verdiler. Arabalarına bindiler ve hiçbir yerde durmaksızın
Marino’ya, evlerine yollandılar. Ancak ertesi akşam
yerlerine vardılar. Yolda gittikleri sürece ne Arkadi, ne de
Bazarof, Adintsova’nın ismini bile ağızlarına almadılar.
Özellikle Bazarof neredeyse hiç ağzını açmadı. Gözlerini
ısrarlı bir inatla yana çevirerek hep yoldan uzaklara baktı.
Marino’da onların gelişlerine herkes çok sevindi.
Nikolay Petroviç, oğlunun bu uzun süren yokluğundan
meraklanmaya başlamıştı. Feniçka sevinçten parlayan
gözleriyle odaya girerek genç beyefendilerin geldiklerini
haber verdiği zaman, Nikolay Petroviç haykırmış, yerinden
zıplamış ve kanepenin üstüne fırlamıştı. Pavel Petroviç de
yeni gelenlerin ellerini sıkarken tatlı bir heyecan duymuş
ve saygıyla gülümsemişti. Yolculuk hikâyeleri, sorular
birbirini kovaladı. Arkadi, bilhassa yemekte, herkesten
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fazla konuştu. Akşam yemeği gece yarısından çok sonraya
kadar sürdü. Nikolay Petroviç, daha dün Moskova’dan
getirttiği sert İngiliz biralarından birkaç şişe açtırdı. Bizzat
kendisi de yanakları kıpkırmızı kesilinceye kadar içti;
çocukça ve yarı sinirli denilebilecek bir gülüşle hiç
durmadan güldü. Bu genel mutluluk havası hizmetçilere
bile yansıdı. Dunyaşa deli gibi oraya buraya koşuyor ve
işin kötüsü kapıları patırtı ile açıp kapıyordu. Hatta Petr
bile sabahın üçü olduğu halde bir Kazak valsı çalmaya
uğraşıyordu.

Çalışına

bakılırsa

Tanrı

onu

diğer

kabiliyetlerden olduğu gibi, musiki kabiliyetinden de
mahrum etmişti.
***
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Marino’daki günler hiç de iyi geçmiyordu. Zavallı
Nikolay Petroviç sıkıntı içindeydi. Çiftlik işleri etrafındaki
anlamsız ve tatsız didinmeler gün geçtikçe artıyordu.
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İşçilerle uğraşmak da dayanılmaz bir hal almıştı. Bunların
bir

kısmı

ya

ücretlerinin

arttırılmasını

yahut

da

hesaplarının kesilmesini istiyor, diğer bir kısmı ise
aldıkları

avanslarla

savuşup

gidiyorlardı.

Beygirler

hastalanıyor, koşumlar her an için bozuluyor, işler baştan
savma

yapılıyordu.

Moskova’dan

getirilen

harman

makinesi de ağırlığından ötürü hiçbir işe yaramamıştı.
Başka bir makineyi de daha ilk denemede bozmuşlardı.
Çiftlik halkından ihtiyar ve kör bir kadının, hasta olan
ineğini tütsülemek için rüzgârlı bir havada, elinde yanmış
bir kömürle ahıra gitmesi yüzünden ahırının yarısı
yanmıştı. Sonraları bu kocakarı bütün fenalığın, beyin
birtakım peynirler ve süt ürünleri yapmak gibi o zamana
kadar görülmemiş yeni icatlara kalkışmasından ileri
geldiğini iddia etti. Kâhya birdenbire tembelleşmişti; hatta
iyi yiyip içen her Rus gibi şişmanlamaya bile başlamıştı.
Uzaktan Nikolay Petroviç’i görür görmez, hamaratlığını
göstermek için, yanından geçen bir domuz yavrusuna bir
tahta parçası atar, yahut yarı çıplak bir çocuğu azarlardı.
Halbuki vaktini uyumakla geçiriyordu. Vergiye bağlanmış
köylüler paralarını vaktinde getirmiyorlar, ormandan odun
aşırıyorlardı. Bekçiler neredeyse her akşam çiftlikte
otlayan köylü beygirlerini yakalıyor, bazen bu yüzden
kavgalar bile çıkıyordu. Nikolay Petroviç bu gibi şeyler
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için para cezası koyacak olmuştu. Fakat iş yine, yakalanan
beygirlerin birkaç gün beyin ahırında kalışlarından sonra
eski sahiplerine verilmesiyle bitiyordu. Bütün bunlar
yetmiyormuş gibi köylüler kendi aralarında da kavga
etmeye

başladılar, kardeşler mallarının

bölünmesini

istiyor, eşleri bir çatı altında geçinemiyordu. Ansızın bir
kavgadır başladı, kumanda verilmiş gibi birdenbire herkes
ayaklandı, Köylüler yazıhanenin önüne koşarlar, beyin
odasına girerler, ekseriya sarhoş ve yüzleri, gözleri şişmiş
bir halde hak ve adalet isterlerdi. Gürültü, bağırıp
çağırmalar, erkeklerin küfürlerine karışan hıçkırıklı kadın
feryatları ortalığı kaplardı. Nikolay Petroviç haklıyı haksızı
birbirinden

ayırmanın

mümkün

olmadığını

önceden

bilmekle beraber kavgacıları yatıştırmak, sesi kısılmaya
kadar bağırıp çağırmak mecburiyetinde kalırdı. Hasat için
işçiler yeterli gelmiyordu. Yüzü, insana güven veren
komşu bir çiftlik sahibi, hektar başına iki rubleye işçi
bulacağını vaat etmiş ve hayasızca Nikolay Petroviç’i
aldatmıştı. Kendi köyündeki kadınlar ise işitilmemiş bir
gündelik

istiyorlardı.

Bir

taraftan

buğday

taneleri

dökülüyordu, halbuki onlar hasada henüz başlamamışlardı.
Bu arada “Yetimler Sandığı” da vadesi gelmiş faizlerin
derhal ödenmesini istiyor ve tehditte bulunuyordu...
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Nikolay Petroviç birçok kere ümitsizce “Artık
kuvvetim kalmadı!” diye bağırmıştı.
“Bu adamlarla tek başıma uğraşamayacağım. Polis
çağırmak da prensiplerime uygun değil. Halbuki ceza ile
korkutmadan hiçbir iş yaptırmak da mümkün değil.”
Pavel Petroviç buna karşı “Du calme! Du calme!”
Sakin ol, sakin ol!” diye mırıldanır, fakat kendisinin de
canı sıkılarak bıyıklarını çekerdi. Bazarof bu anlamsız
şeylerden uzakta kalıyordu. Esasen bir misafir olmak
sıfatıyla başkalarının işine karışmak ona düşmezdi. Daha
Marino’ya geldiğinin ertesi günü, hemen kurbağalarıyla,
mikroskobik

birtakım

su

hayvancıklarıyla,

kimyevî

deneylerle meşgul olmaya ve bütün vaktini bunlarla
geçirmeye başladı.
Arkadi ise, bunun aksine, babasına yardım etmese bile
hiç olmazsa yardım etmek ister gibi görünmeyi kendisine
bir görev edinmişti. Hatta bir defasında, tatbik etsinler,
diye değil, fakat sırf babasının işleriyle alakadar olduğunu
göstermek için ona bazı fikirler bile verdi. Çiftlik işleriyle
uğraşmaktan nefret etmiyordu. Hatta tarımla uğraşmayı
zevkle hayal ettiği de olurdu. Fakat şimdi onun kafasında
büsbütün başka fikirler vardı. Arkadi sürekli Nikolskoye’yi
düşünüyor, bu haline kendisi de hayret ediyordu. Birisi
232

öncelikle ona Bazarof’la aynı çatı altında, hem de baba
evinde, sıkılacağını söyleseydi buna omuzlarını silkmekle
cevap verirdi. Halbuki delikanlının hakikaten canı
sıkılıyor, başka yerlere gitmek istiyordu. Yoruluncaya
kadar gezmeyi denedi; fakat bundan da bir fayda görmedi.
Bir gün babasıyla konuşurken, onda, Adintsova’nın
annesinin, vaktiyle Nikolay Petroviç’in merhum karısına
yazdığı oldukça enteresan birkaç mektubun bulunduğunu
öğrendi. Bu mektupları elde edinceye kadar bir türlü
babasının peşini bırakmadı. Nikolay Petroviç bunları bulup
çıkarmak için belki yirmiye yakın sandık ve çekmece
karıştırmaya mecbur oldu. Arkadi, bu yarı silinmiş
mektupları ele geçirdikten sonra sükût bulur gibi oldu;
şimdi adeta yürüyeceği hedefi tayin etmiş gibiydi. Hiç
durmaksızın Adintsova’nın şu sözlerini mırıldanıyordu:
“Ben bunu ikinize de söylüyorum.”
Kendi

kendine

“Gideceğim,

ne

olursa

olsun

gideceğim!” dedi. Ama Nikolskoye’ye yaptıkları son
ziyaretlerini, kendilerine gösterilen soğuk kabul tarzını,
düştükleri komik durumu hatırladı ve bir çekingenlik
hissetti. Fakat gençliğe has o “Kim bilir, belki?” düşüncesi,
şansını bir kez daha tecrübe etmek için duyulan gizli
arzular, hiç kimsenin himayesi olmadan tek başına kendi
gücünü denemek düşüncesi sonunda galip geldi. Arkadi,
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Marino’ya

geleli

henüz

on

gün

olmadan

pazar

mekteplerinin teşkilatını araştırmak bahanesiyle şehre,
oradan da Nikolskoye’ye gitti. Yolda, daha süratli gitmesi
için sürekli arabacıyı zorlayan Arkadi, tıpkı savaşa giden
genç bir asker gibi, hem korkuyor, hem seviniyor hemde
sabırsız çırpınıyordu. Kendi kendine sürekli: “En iyisi
hiçbir şey düşünmemektir,” diyordu. Şansına arabacısı çok
açıkgöz bir adamdı; her meyhanenin önünde duruyor ve
“Çekelim mi?” ya da “Çeksek nasıl olur?” diye soruyor ve
her çekişten sonra beygirleri açmaksızın sürüyordu. İşte
sonunda bildik yüksek merdivenli ev göründü... Birdenbire
Arkadi’nin kafasında, Ben ne yapıyorum? düşüncesi
belirdi. “Fakat artık dönecek değilim ya! diye düşündü.
Araba sanki uçuyor, arabacı ıslık çalarak ve haykırarak
beygirleri koşturuyordu. İşte artık araba, nal sesleri
tekerleğin gürültülerine karışarak küçük tahta köprüden
geçti; işte muntazam kesilmiş çamların teşkil ettiği yol da
göründü... Koyu yeşillikler arasında pembe bir kadın
elbisesi kımıldadı; zarif bir şemsiyenin altından genç bir
yüz göründü... Arkadi Katya’yı, Katya da Arkadi’yi tanıdı.
Arkadi dörtnala giden beygirleri durdurması için arabacıya
emir verdi; arabadan atladı ve Katya’ya yaklaştı.
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Genç kız: “Aman Tanrı’m, siz misiniz?” dedi ve
kızararak ekledi: “Ablamın yanına gidelim. O şimdi
burada, bahçede; sizi görünce çok sevinecek.”
Katya, Arkadi’yi bahçeye götürdü. Delikanlı ilk defa
Katya ile karşılaşmış olmayı iyi bir alamet saydı; genç kızı
görmekle adeta akrabasından birini görmüş kadar sevindi.
Her şey o kadar kolay ve o kadar doğal cereyan etti ki... Ne
kahyayı görmeye ne de haber göndermeye gerek kalmadı.
Yolun bir dönemecinde Adintsova’yı gördü. Genç kadın
arkası Arkadi’ye dönük bir halde ayakta duruyordu. Ayak
seslerini

duyunca

yavaşça

döndü.

Arkadi

yine

soğukkanlılığını kaybetmek üzereydi, fakat Adintsova’nın
söylediği sözler onu hemen yatıştırdı.
Genç kadın ahenkli ve tatlı bir sesle: “Ooo, Bonjour,
kaçak!” dedi ve Arkadi’ye doğru yürüdü. Gülümseyerek
ve gözlerini güneşten kırpıştırarak Katya’ya sordu:
“Katya, sen bunu nerede buldun?”
Arkadi:

“Anna

Sergeyevna...

Ben

size

hiç

beklemediğiniz bir şey getirdim...”
Adintsova:

“Kendinizi

getirmiş

hepsinden daha iyi...”
***
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olmanız

bence

Arkadi’nin buraya gelmesine sebep olan duygusallığı
ve söylediği anlamlı birkaç sözle bu seyahatin gerçek
sebebini bildiğini gösteren Bazarof, tamamen kendini
dünyadan soyutladı. Onu bir çalışma ateşi sarmıştı. Pavel
Petroviç’le artık tartışmıyordu. Oysaki Pavel Petroviç,
Bazarof’un yanında eskisine nazaran daha aristokratça
davranıyor, fikirlerini sözden çok sesle ifade ediyordu. Bay
Nihilist ile yalnız bir defa, o da o zamanlar moda olan
Baltık Eyaletleri’ndeki asilzadelerin hukukuna dair bir
konu

üzerinde

tartışmaya

girecek
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olmuştu.

Fakat

birdenbire

bu

münakaşadan

vazgeçerek

soğuk

bir

nezaketle:
“Bildiğimiz gibi biz birbirimizi anlayamayız yahut ben
sizi anlamak şerefinden mahrum kalırım,” demişti.
Bazarof: “Ona hiç şüphe etmeyin. İnsan esirin nasıl
titrediğini, güneşteki değişiklikleri, velhasıl her şeyi
anlayabilecek bir haldedir, fakat diğer bir adamın burnunu
kendisinden başka türlü silebileceğine bir türlü akıl
erdiremez.”
Pavel Petroviç: “Bu ne zekice bir buluş!” demiş ve
oradan çekilmişti. Bununla beraber Pavel Petroviç,
Bazarof’un yaptığı tecrübelerde hazır bulunmak için bazen
delikanlının iznini rica ederdi. Hatta bir defasında
mikroskobik ve şeffaf bir su hayvancığının yeşil bir toz
zerreciğini nasıl yuttuğunu ve boğazında bunu nasıl
çiğnediğini seyretmek için, birtakım ilaçlarla yıkadığı ve
nadir kokular sürdüğü yüzünü mikroskoba yaklaştırdı.
Nikolay Petroviç, Bazarof’u, Pavel Petroviç’ten çok daha
sık ziyaret ediyordu. Diğer işleri engel olmasaydı, kendi
ifadesiyle “öğrenmek” için, Bazarof’u hemen her gün
ziyaret edecekti. O, genç natüraliste hiçbir rahatsızlık
vermezdi! Odanın belli belirsiz uzak bir köşesine oturur ve
Bazarof’un

çalışmasını

dikkatle
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seyrederdi.

Bazen

çekingen bir edayla bir iki soru sorduğu da olurdu. Öğle ve
akşam yemeklerinde konuyu fiziğe, jeolojiye, kimyaya
getirmeye çalışırdı; çünkü değil yalnız siyaset, hatta
ekonomik mevzular da dahil olduğu halde bütün diğer
mevzular

bir

çatışmayı

değilse

bile

karşılıklı

bir

hoşnutsuzluğu doğurabilirdi.
Fakat Nikolay Petroviç kardeşinin Bazarof’a olan
nefretinin hiç de azalmadığını tahmin ediyordu. Yaşanan
bir olay, hem de önemli bir olay onun bu tahmininin
doğruluğunu gösterdi.
Etrafta tek tük kolera vakaları görülmeye başlamıştı.
Hatta bizzat Marino’dan da iki kişi koleraya yakalanmıştı.
Bir gece Pavel Petroviç’in üzerine fenalık gelmiş, sabaha
kadar acı çekmişti. Fakat Bazarof’un keskin zekâsına
başvurmaya gerek görmemişti.
Ertesi gün Bazarof’la karşılaştığı zaman delikanlı ona:
“Neden beni çağırtmadınız?” diye sormuş, yüzü henüz
sapsarı fakat tıraşlı, saçları özenle taralı olan Pavel
Petroviç ise: “Yanılmıyorsam, tıp bilimine inanmadığını
söyleyen siz değil miydiniz?” diye cevap vermişti. Günler
işte böyle geçiyordu. Bazarof solgun bir çehreyle
durmadan çalışıyordu. Nikolay Petroviç’in evinde öyle
birisi vardı ki; Bazarof ona kalbini açmamakla beraber,
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kendisiyle severek konuşurdu... Bu, Feniçka idi. Bazarof,
Feniçka’yı genelde sabahın erken saalerinde bahçede veya
avluda görürdü. Delikanlı genç kadının odasına gitmezdi.
Genç kadın da ancak bir defa, o da “Mitya’yı yıkayayım
mı, yıkamayayım mı?” diye sormaya gitmişti.
Genç kadın Bazarof’a çok güveniyor hatta Nikolay
Petroviç’in yanında bu güvenini daha fazla belli ediyordu.
Bunun sebebini kendisi de bilmiyordu. Onun gözünde
doktor çok iyi yürekli ve basit bir insandı. Fakat Pavel
Petroviç’ten önceden olduğundan daha fazla korkmaya
başlamıştı. Bu durumun tek bir izahı vardı: Bazarof,
Feniçka’nın hoşuna gidiyordu. Bazarof da genç kadından
hoşlanıyordu.
***
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Bir sabah Bazarof gezintiden dönerken çardakta
Feniçka’ya rastlamıştı. Genç kadın kanepenin üstünde
oturuyordu. Başına bir mendil bağlamıştı. Yanında da
kırmızı güllerden kocaman bir demet vardı.
Bazarof selam verdi. Feniçka ona bakmak için
masanın örtüsünü hafifçe kaldırdı. Bunu yaparken çıplak
kolu dirseğine kadar görünmüştü:
“Siz misiniz Yevgeni Vasiliç?” dedi ve delikanlıyı
daha iyi görebilmek için örtüsünün ucunu biraz daha
kaldırdı.
Bazarof genç kadının yanına oturarak: “Burada ne
yapıyorsunuz? Buket mi yapıyorsunuz?”
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Feniçka: “Evet; kahvaltı masasına koymak için.
Nikolay Petroviç bunu seviyor.”
Bazarof: “Fakat sabah kahvaltısına daha çok zaman
var. Hem bu çiçekler ne kadar çok!”
Feniçka: “Ben onları özellikle şimdi topladım. Sonra
güneşin sıcağında bahçeye gidilmez. İnsan ancak bu saatte
biraz nefes alabiliyor. Bu sıcaklardan büsbütün sıkıldım.
Hastalanmaktan korkuyorum.”
Bazarof: “Bu ne kuruntudur böyle? Elinizi verir
misiniz, nabzınıza bakayım.”
Bazarof, Feniçka’nın elini tuttu, düzeli olarak atan
nabzını buldu. Atışlarını saymaya bile lüzum görmeksizin:
“Yüz sene yaşayacaksınız,” dedi ve genç kadının elini
bıraktı.
Feniçka: “Tanrı korusun!” diye bağırdı.
Bazarof: “Neden? Çok yaşamak istemez misiniz?”
Feniçka: “Fakat yüz sene diyorsunuz! Seksen beş
yaşında bir büyükannem vardı. Zavallı kadın bir çilekeşten
başka bir şey değildi. Kara kuru, sağır, kambur ve sürekli
öksüren bir kadındı. Böyle bir yaşamın insana yük
olmaktan başka ne faydası var? Böyle hayat, hayat mı
sanki?”
Bazarof: “Demek ki genç olmak daha iyi!”
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Feniçka: “Elbette ki, sizce de öyle değil mi ya?”
Bazarof: “Neden daha iyi olduğunu bana söyler
misiniz?”
Feniçka: “Nasıl, neden? Örneğin ben şimdi gencim.
Her şeyi yapabilirim. Giderim, gelirim, taşırım, kimsenin
yardımını istemem... Bundan iyi bir şey olur mu?”
Bazarof: “Halbuki gençliğin de ihtiyarlığın da bence
farkı yok!”
Feniçka: “Farkı olmadığını nasıl söyleyebiliyorsunuz?
Bu dediğiniz mümkün değil.”
Bazarof: “Peki, siz söyleyiniz Feodosya Nikolayevna.
Tek başına bekâr olarak yaşadıktan sonra... Gençliğin bana
ne gereği var?”
Feniçka: “Bu her zaman sizin arzunuza bağlı bir
şeydir.”
Bazarof: “Pek de benim arzuma bağlı bir şey değil.
Hiç olmazsa bana bir acıyan bulunsa...”
Feniçka yan gözle Bazarof’a baktı, fakat bir şey
söylemedi. Bir iki dakika sonra sordu:
“O elinizdeki kitap nedir?”
Bazarof: “Bu mu? Bu bilimsel bir kitap… Zor bir
şey...”
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Feniçka: “Siz böyle hep okuyor musunuz? Canınız
sıkılmıyor mu? Bana öyle geliyor ki siz artık her şeyi
biliyorsunuz.”
Bazarof: “Elbet bilmediğim şeyler de var. Birkaç satır
okumayı dener misiniz?”
İki eliyle kalın ve ciltli kitabı alan Feniçka:
“Fakat ben bundan hiçbir şey anlamam, Rusça mı bu
kitap? Ne kadar da büyük bir kitap bu böyle!”
Bazarof: “Evet, Rusça.”
Feniçka: “Rusça da olsa yine bir şey anlamam.”
Bazarof: “Ben aslında anlayasınız, diye bunu size
okutmuyorum. Nasıl okuduğunuzu görmek istiyorum... Siz
okurken burnunuzun ucu o kadar tatlı bir şekilde
kımıldıyor ki...”
Kitapta rasgele “Kreozot” konusunu yarım ağızla
okumaya başlayan Feniçka güldü ve kitabı bıraktı... Kitap
sıranın üzerinden yere düştü.
Bazarof: “Gülüşünüz de hoşuma gidiyor!” dedi.
Feniçka: “Artık yeter!”
Bazarof: “Konuşmanızı da seviyorum. Bir derenin
çağlayışı gibi konuşuyorsunuz.”
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Feniçka, başını diğer tarafa çevirdi. Parmaklarıyla
çiçekleri karıştırarak:
“Ne

tuhafsınız,

dedi.

Beni

dinleyip

de

ne

yapacaksınız? Siz birçok akıllı kadınla birlikte olmuş bir
insansınız.”
Feniçka: “Ah Feodosya Nikolayevna, inanınız bana;
dünyanın bütün akıllı kadınları bir araya gelse sizin
tırnağınız kadar bile olamazlar.”
Genç kadın: “Neler de uyduruyorsunuz,” diye fısıldadı
ve kollarını göğsüne kavuşturdu. Bazarof kitabı yerden
aldı:
“Bu bir tıp kitabıdır, neden yere atıyorsunuz?”
Feniçka: “Tıp kitabı mı?” diye sordu ve Bazarof’a
dönerek sözüne devam etti:
“Biliyor musunuz? Siz bana o damlaları verdikten
sonra Mitya artık o kadar güzel uyuyor ki... Size nasıl
teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Siz gerçekten çok iyi bir
insansınız!”
Bazarof, gülerek: “Doğrusunu isterseniz doktorların
hakkını ödemek gerekir, bilirsiniz ki, doktorlar kendi
menfaatlerine düşkün insanlardır.”
Feniçka yüzünün üst kısmına yansıyan beyaz bir ışık
altında daha siyah görünen gözlerini Bazarof’a dikti.
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Bazarof alay mı ediyordu, yoksa ciddi mi söylüyordu, genç
kadın bunu kestirememişti:
“Siz kabul ettikten sonra memnuniyetle... Fakat
Nikolay Petroviç’e söylemek gerek...”
Bazarof, genç kadının sözünü kesti:
“Sizden para istediğimi mi zannediyorsunuz? Hayır,
sizden istediğim para değil!”
Feniçka: “O zaman ne istiyorsunuz?”
Bazarof: “Ne istediğimi bilin bakalım!”
Feniçka: “Ben falcı mıyım?”
Bazarof: “O zaman ben söyleyeyim. Ben... Şu
güllerden birini istiyorum.”
Feniçka tekrar güldü ve ellerini çırptı; Bazarof’un bu
isteği genç kadına çok tuhaf görünmüştü. Feniçka hem
gülüyor, hem de kendisine iltifat edildiğini hissediyordu.
Bazarof keskin bir bakışla genç kadına bakıyordu.
Sonunda Feniçka: “Elbette, memnuniyetle,” dedi ve
sıranın üzerine eğilerek bir çiçek seçmeye koyuldu:
“Ne renk istersiniz? Kırmızı mı, beyaz mı?”
Bazarof: “Kırmızı, hem de çok büyük olmasın.”
Genç kadın doğruldu: “Buyurunuz,” dedi.
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Fakat uzatmış olduğu elini hemen geri çekti.
Dudaklarını ısırarak çardağın kapısına baktı ve kulak
kabarttı.
Bazarof sordu: “Ne oldu? Nikolay Petroviç mi?”
Feniçka: “Hayır... Nikolay Petroviç tarlaya gittiler...
Hem aslında ben ondan korkmam... Halbuki Pavel
Petroviç... Bana öyle geldi ki...”
Bazarof: “Nasıl?”
Feniçka: “Bana öyle geldi ki, Pavel Petroviç buralarda
dolaşıyor.

Hayır...

Kimsecikler

yok.

Buyurunuz

gülünüzü!”
Feniçka gülü Bazarof’a verdi.
Bazarof:

“Siz

Pavel

Petroviç’ten

ne,

diye

korkuyorsunuz?”
Feniçka: “O beni hep korkutuyor. Bir şey demiyor
fakat öyle tuhaf bakıyor ki... Sonra siz de onu
sevmiyorsunuz. Hatırlıyor musunuz, hep siz onunla
münakaşa ederdiniz. Ben niye münakaşa ettiğinizi
bilmiyorum. Fakat onu öyle bir evirip çeviriyordunuz ki...”
Feniçka,

kendi

kanaatince,

Bazarof’un

tartışma

esnasında Pavel Petroviç’i nasıl evirip çevirdiğini elleriyle
tarif etmeye başladı.
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Bazarof gülümsedi ve sordu: “Eğer o beni yenmeye
başlasaydı beni savunur muydunuz?”
Feniçka: “Ben sizi nasıl savunabilirim? Hem siz öyle
kolayca yenilmezsiniz ki...”
Bazarof: “Siz öyle mi sanıyorsunuz? Fakat ben öyle
bir el biliyorum ki, isterse tek bir parmağıyla beni
yenebilir.”
Feniçka: “Bu nasıl elmiş böyle?”
Bazarof: “Sanki bilmiyor musunuz? Bana verdiğiniz
şu gülü koklayınız bakalım, bakınız ne kadar güzel
kokuyor.”
Feniçka boynunu uzattı ve yüzünü çiçeğe yaklaştırdı...
Başındaki

örtü

omuzlarına

kaydı;

hafifçe

dağınık,

yumuşak, parlak ve simsiyah bir saç yığını göründü.
Bazarof: “Durunuz, ben de sizinle beraber koklamak
istiyorum.”
Sonra delikanlı da eğildi... Sonra da genç kadının
muhteşem dudaklarından kuvvetle öptü.
Feniçka titredi, iki eliyle Bazarof’u göğsünden itti.
Fakat o kadar hafif itmişti ki delikanlı genç kadını yeniden
ve uzunca öpebilmişti. Leylakların arkasından kuru bir
öksürük sesi duyuldu. Feniçka derhal sıranın diğer ucuna
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kaçtı. Pavel Petroviç göründü. Onları hafifçe selamladı.
Hafif bir ses fakat acı bir hüzünle:
“Siz burada mısınız?” dedi ve uzaklaştı. Feniçka
hemen güllerini topladı ve çardaktan dışarı fırladı.
Giderken de: “Çok kötü bir şey yaptınız Yevgeni
Vasiliç!” diye fısıldadı. Sesinde içten gelme bir azarlama
hissi vardı. Bazarof kısa bir zaman önce geçen buna benzer
diğer bir sahneyi hatırladı; hem vicdanen acı duydu, hem
de huzursuz oldu. Fakat derhal başını salladı, Fransız
romanlarından birinde tarif edilen Seladon tarzında bir
hareket yaptığı için alaycı bir şekilde kendini tebrik etti ve
odasına döndü. Pavel Petroviç ise bahçeden çıktı ve ağır
adımlarla ormana kadar gitti. Orada oldukça uzun bir süre
kaldı. Sabah kahvaltısına döndüğü zaman yüzü o kadar
karanlıktı ki Nikolay Petroviç merakla hasta olup
olmadığını sorma gereğini duydu.
Pavel Petroviç ise sakin bir tavırla: “Bilirsiniz ki
benim bazı ağrılarım vardır,” diye cevap verdi.
***

248

249

İki kardeşin konuşmalarının ardından, tam iki saat
sonra Pavel Petroviç, Bazarof’un kapısını vuruyordu.
Pavel Petroviç pencerenin yanındaki sandalyeye oturarak
ve iki eliyle fildişi saplı güzel bir bastona dayanarak
konuşmaya

başladı.

Genelde

bastonuna

dayanarak

konuşurdu:
“Bilimsel çalışmalarınıza engel olduğum için affınızı
dilerim. Fakat beş dakikanızı bana ayırmanızı ricaya
mecbur oldum... Fazla değil beş dakika.”
Beklenmedik bir zamanda Pavel Petroviç’i kapının
eşiğinde görür görmez yüzünde hafif bir değişiklik
hissedilen Bazarof:
“Tüm zamanım emrinizdedir,” dedi.
Pavel Petroviç: “Hayır, benim için beş dakika yeterli.
Sizinle bir konu hakkında görüşmeye geldim.”
Bazarof: “Bir konu mu? Ne gibi?”
Pavel Petroviç: “Lütfen dinleyiniz. Kardeşimin evine
yeni geldiğiniz sıralarda, ilk geldiğinizde sizinle tartışmayı
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kendim için bir zevk saydığım anlarda, birçok konu
hakkındaki düşüncelerinizi dinlemek fırsatını bulmuştum.
Fakat aklımda kaldığına göre, ne aramızda, ne de benim
huzurumda, iki kişinin düellosundan veyahut genelde
düellodan hiçbir zaman bahsedilmedi. Bu mesele hakkında
ne düşündüğünüzü öğrenmeme izin verir misiniz?”
Pavel Petroviç’i karşılamak üzere ayağa kalkmış olan
Bazarof tekrar sandalyesinin bir ucuna oturarak ellerini
kavuşturdu:
“Düello hakkındaki fikrim şudur: Teorik bakımdan
düello saçma bir şeydir; fakat pratiğe gelince iş başkadır…
***
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Düello hadisesinden sonra Pavel Petroviç çabucak
iyileşti fakat yatakta bir hafta kadar yatması gerekti.
Tutsaklık olarak gördüğü bu haline oldukça sabırla
tahammül etti, yalnız tuvaletine fazla özen gösterdi ve
sürekli kolonya sürmelerini emretti. Nikolay Petroviç ona
dergiler okurdu. Feniçka da yine eskisi gibi ona hizmet
eder, etsuyu, limonata, pişmiş yumurta ve çay getirirdi.
Fakat odaya her girişinde bütün vücudunu gizli bir korku
kaplardı. Pavel Petroviç’in bu beklenilmedik hareketi
bütün

ev

halkını

ve

herkesten

ziyade

Feniçka’yı

korkutmuştu. Prokofiç ise bu işe hiç şaşmamıştı. O, kendi
zamanında da beylerin bu tarzda dövüştüklerini söyler ve
sözüne şöyle devam ederdi: “Beyler özellikle kendi
aralarında düello yaparlar, bu gibi baldırı çıplaklarla
kesinlikle dövüşmezlerdi. Bu gibiler bir küstahlıkta
bulunduğu zaman onları ahıra hapseder ve adam akıllı
kırbaçlarlardı.”
Feniçka neredeyse hiç vicdan azabı duymuyordu; fakat
bu kavganın gerçek sebepleri aklına geldikçe üzülüyordu.
Sonra, Pavel Petroviç de ona o kadar tuhaf bakıyordu ki...
Genç kadın arkası Pavel Petroviç’e dönük olduğu zamanlar
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bile

onun

bakışlarının

kendi

üzerinde

olduğunu

hissediyordu. Genç kadın bu bitmez tükenmez üzüntü
verici olaylardan ötürü zayıflamış, fakat bütün bu yaştaki
kadınlarda olduğu gibi daha güzel bir hal almıştı. Bir
sabah, Pavel Petroviç kendini daha iyi hissettiği için
yataktan çıkmış, bir kanepeye uzanmıştı. Kardeşinin
sağlıklı olduğu haberini alan Nikolay Petroviç de harman
yerine kadar gitmişti. Bir fincan çay getirerek masanın
üzerine bırakan Feniçka çıkacaktı ki, Pavel Petroviç onu
durdurarak:
“Feodosya Nikolayevna neden acele ediyorsunuz?
Yoksa bir işiniz mi var?” dedi.
Feniçka: “Hayır efendim, hiçbir işim yok. Fakat diğer
tarafta çay dağıtmam gerekiyor.”
Pavel Petroviç: “Siz olmadan da Dunyaşa bu işi
yapabilir. Zavallı bir hasta ile biraz oturmaz mısınız?
Aslında ben sizinle biraz konuşmak istiyorum.”
Feniçka hiçbir şey söylemeden bir koltuğun kenarına
ilişti. Pavel Petroviç bıyığıyla oynayarak:
“Beni iyi dinleyin! Çoktandır sormak istiyordum,
neden sanki benden korkar gibi hareket ediyorsunuz?”
Feniçka: “Ben mi?”
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Pavel Petroviç: “Evet, siz. Sanki vicdanınız rahat
değilmiş gibi yüzüme hiç bakmıyorsunuz.”
Feniçka kızardı, fakat Pavel Petroviç’in yüzüne baktı.
Onun hali Feniçka’ya o kadar garip göründü ki genç
kadının kalbi hafifçe çarpmaya başladı.
Pavel Petroviç sözüne devam etti: “Vicdanınız rahat
değil mi?” Feniçka yavaşça fısıldadı: “Neden rahat
olmasın?”
Pavel Petroviç: “Ne bileyim işte! Sonra, siz kime karşı
kabahatli

olabilirsiniz?

Bana

karşı

mı?

Bunu

zannetmiyorum. Evdeki diğer insanlara karşı mı? Bu da
kabul edilebilecek bir şey değil. Yoksa kardeşime karşı
mı? Fakat siz onu seviyorsunuz, değil mi?”
Feniçka: “Evet seviyorum.”
Pavel Petroviç: “Bütün ruhunuzla, bütün kalbinizle
mi?”
Feniçka: “Evet, tüm kalbimle Nikolay Petroviç’i
seviyorum.”
Pavel Petroviç: “Doğru mu söylüyorsunuz? Feniçka
yüzüme bakar mısınız?”
Pavel Petroviç kez olarak genç kadına Feniçka, diye
hitap ediyordu...
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“Yalan söylemenin büyük bir günah olduğunu
herhalde bilirsiniz!”
Feniçka: “Ben yalan söylemiyorum, Pavel Petroviç.
Eğer Nikolay Petroviç’i sevmiyorsam yaşamak bana
haram olsun.”
Pavel Petroviç: “Hiç kimseyi ona tercih etmez
misiniz?”
Feniçka: “Kimi tercih edebilirim ki?”
Pavel Petroviç: “Ben nereden bileyim... Örneğin... Şu,
buradan giden mösyöyü!”
Feniçka ayağa kalktı: “Tanrı aşkına, Pavel Petroviç,
bana neden işkence ediyorsunuz? Ben size ne yaptım?
Böyle şeyleri nasıl söyleyebiliyorsunuz?”
Pavel Petroviç hazin bir sesle: “Feniçka, fakat ben
gördüm.”
Feniçka: “Ne gördünüz?”
Pavel Petroviç: “Orada... Çardakta...”
Feniçka saçlarının dibine varana kadar kızardı. Sonra
zoraki bir şekilde: “Benim bunda ne suçum var?”
diyebildi.
Pavel Petroviç doğruldu: “Sizin hiçbir suçunuz yok
muydu? Hiç? Bir damlacık olsun?”
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Feniçka ani bir şekilde bağırarak: “Dünyada tek
sevdiğim ve sevebileceğim adam Nikolay Petroviç’tir!”
dedi.
Sonra bir hıçkırık tufanı genç kadının boğazına kadar
geldi. Konuşmasına devam etti:
“Gördüğünüz şeye gelince; o işte benim hiçbir
kabahatim olmadığını kesin olarak söyleyebilirim. Şayet
efendim Nikolay Petroviç’e karşı, böyle bir hareketimden
şüphe ediliyorsa benim için derhal şimdi ölmek daha
hayırlıdır...”
Genç kadın o anda Pavel Petroviç’in kendi elini
yakalayıp sıktığını hissetti... Genç kadın Pavel Petroviç’e
baktı ve taş kesildi. Pavel Petroviç eskisinden daha çok
sararmıştı; gözleri parlıyor ve işin daha garibi iri bir damla
gözyaşı

yanaklarından

yuvarlanıyordu.

Acayip

bir

fısıltıyla:
“Feniçka! Seviniz, kardeşimi seviniz! O, çok iyi, çok
temiz kalpli bir adamdır; dünyada onu hiç kimseye
değişmeyiniz! Kimsenin sözünü dinlemeyiniz! Sevip de
sevilmemek kadar müthiş bir şey olmadığını aklınızdan
çıkarmayınız! Benim zavallı Nikolay’ımı asla terk
etmeyiniz!”
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Feniçka o kadar hayret etmişti ki, gözyaşları kurumuş
ve korkusu geçmişti. Fakat Pavel Petroviç, evet bizzat
Pavel

Petroviç,

Feniçka’nın

elini

tutup

yüzüne

yaklaştırdığı ve bu eli öpmemekle beraber titreyerek ve
derin bir şekilde içini çekerek dudaklarına bastırdığı zaman
genç kadının ne hale geldiğini düşünmek bile mümkün
değildi. Feniçka, Aman Tanrı’m! Sakın nöbet geçiriyor
olmasın, diye düşündü. Oysaki bu sırada Pavel Petroviç’in
içinde mahvolmuş bütün bir hayat titreşiyordu.
***
Süratle yürüyen bir kişinin adımlarının merdiveni
gıcırdattığı duyuluyordu... Pavel Petroviç, Feniçka’yı geri
itti ve başını bir yastığa dayadı. Kapı açıldı, pembeleşmiş
yüzüyle şen ve canlı bir halde Nikolay Petroviç geliyordu.
Aynen babası gibi canlı ve pembe olan Mitya da, sırtında
bir tek gömlek olduğu halde Nikolay Petroviç’in
kucağında hopluyor, küçük çıplak ayaklarıyla babasının
paltosunun büyük düğmelerine tutunuyordu.
Feniçka, Nikolay Petroviç’e doğru atıldı. Hem onu,
hem oğlunu kucaklayarak başını Nikolay Petroviç’in
omzuna dayadı. Nikolay Petroviç şaşırdı. Çekingen ve
utangaç bir karaktere sahip olan Feniçka başkasının
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yanında kendisine hiçbir zaman böyle bir sokulganlık
göstermezdi.
Nikolay Petroviç: “Ne oluyor sana?” diye sordu ve
Mitya’yı genç kadına verirken kardeşine baktı. Sonra ona
yaklaşarak sordu: “Kendini daha kötü mü hissediyorsun?”
Pavel Petroviç yüzünü bir mendille örttü:
“Hayır... Bir şeyim yok... Aksine... Kendimi çok iyi
hissediyorum.”
Nikolay Petroviç: “Kanepeye geçmekte boşu boşuna
acele ettin.”
Sonra Feniçka’ya dönerek ekledi: “Sen nereye?”
Fakat genç kadın artık kapıdan çıkmıştı.
“Ben şu yiğit oğlumu sana göstermeye getirmiştim,
amcasını göreceği gelmiş. Feniçka çocuğu neden geri
götürdü? Fakat sana ne oldu? Burada aranızda bir şey mi
geçti?”
Pavel Petroviç ciddi bir tavırla: “Kardeşim!” dedi.
Nikolay Petroviç titredi. İçinde sebebini kendisinin de
anlayamadığı bir korku duydu.
Pavel Petroviç tekrarladı: “Kardeşim! Senden bir şey
rica edeceğim. Onu yapacağına bana söz ver.”
Nikolay Petroviç: “Ne ricası? Çabuk söyle.”
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Pavel Petroviç: “Çok önemli bir şey; bana kalırsa
bütün mutluluğun buna bağlıdır. Ben uzun zamandır hep
sana şimdi söylemek istediğim şeyi düşünüyorum...
Kardeşim! Görevini... Namuslu ve asil bir insanın
yapmaya mecbur olduğu görevi yerine getir! Dürüst
olmayan bu hareketine ve insanların en iyilerinden birisi
olarak bildiğim senin gibi bir adamın göstermekte olduğu
bu kötü örneğe bir son ver!”
Nikolay Petroviç: “Ne demek istiyorsun Pavel?”
Pavel Petroviç: “Feniçka ile artık evlen... O seni
seviyor; o, hem senin oğlunun annesidir.”
Nikolay Petroviç bir adım geri çekildi ve ellerini
birbirine vurdu:
“Bunu sen mi söylüyorsun, Pavel? Seni hep böyle
evliliklere en çok karşı çıkan adam zannederdim! Bunu sen
söylüyorsun ha! Fakat senin çok haklı olarak ‘görev’
dediğin şeyi şimdiye kadar yapmadıysam, bunun sana olan
saygımdan ileri geldiğini bilmiyor musun?”
Pavel Petroviç hazin bir gülümseme ile itiraz etti: “Sen
bu işte boşu boşuna bana hürmet etmişsin. Beni
aristokratlıkla suçlayan Bazarof’un haklı olduğunu kabul
etmeye başlıyorum. Hayır, sevgili kardeşim, kendimizi
beğenmişliğimiz

ve

yüksek

sosyete
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ahlakına

olan

sadakatimiz yeterli artık; biz artık ihtiyar ve mütevazı
insanlarız; her türlü anlamsızlığı bir kenara bırakmamızın
zamanı geldi. Özellikle senin de kabul ettiğin gibi
görevimizi yapalım. Hem göreceksin, biz mutluluğa da
kavuşacağız.”
Nikolay Petroviç kardeşinin kucağına atıldı:
“Sen, benim tamamen gözümü açtın! Dünyanın en
akıllı ve en iyi adamı olduğunu her zaman boşu boşuna
söylemezdim. Oysaki ben şimdi senin alçakgönüllü
olduğun kadar akıllı bir adam olduğunu da görüyorum.”
Pavel Petroviç kardeşinin sözünü kesti:
“Sakin ol. Elli yaşına yaklaştığı halde bir onbaşı gibi
düello yapan akıllı kardeşinin ayağını incitme... Demek
artık karar verdik: Feniçka benim şeyim... ‘Beile
sosuor’um’ yengem olacak.”
Nikolay Petroviç: “Benim değerli kardeşim! Fakat bu
işe Arkadi ne der?”
Pavel Petroviç: “Arkadi mi? O elbette ki sevinecek.
Başka türlü olmasına imkân var mı? Hem evlenmek onun
prensiplerine sığmaz, fakat buna karşılık ondaki eşitlik
duygusu tatmin edilmiş olacak. Hem gerçekten on
dokuzuncu yüzyılda bu sınıf ayrımcılığı da ne oluyor
böyle?”
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Nikolay Petroviç: “Ah, Pavel, Pavel! İzin ver de seni
bir kere daha öpeyim. Korkma bir yerini incitmem.”
Sonra iki kardeş oldukça duygulu bir şekilde
kucaklaştılar.
Pavel Petroviç sordu: “Ne dersin, Feniçka’ya hemen
söyleyelim mi?”
Nikolay Petroviç itiraz etti: “Acelesi ne? Yoksa siz
böyle bir şey mi konuştunuz?”
Pavel Petroviç: “Böyle bir şey konuşmak mı? Ne
münasebet!”
Nikolay Petroviç: “O zaman tamamdır! Her şeyden
önce sen iyileş. Bu iş bizden kaçacak değil ya. İyice tartıp
düşünmek lazım...”
Pavel Petroviç: “Her şeye rağmen sen karar verdin,
değil mi?”
Nikolay Petroviç: “Elbette karar verdim ve bütün
kalbimle sana teşekkür ederim. Ben şimdi gidiyorum,
senin istirahat etmen gerek. Her türlü heyecan senin için
zararlıdır... Biz daha sonra konuşuruz, uyu sevgili
kardeşim, Tanrı sana sağlık versin!”
Tek başına odasında kalan Pavel Petroviç kendi
kendine düşünmeye başladı: Sanki bu onun elinde
değilmiş gibi bana ne, diye bu kadar teşekkür ediyor? Bana
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gelince, kardeşim evlenir evlenmez buradan uzak bir yere,
Dresden’e veya Floransa’ya giderim, ölünceye kadar orada
yaşarım.
Pavel Petroviç alnını kolonya ile ıslattı ve gözlerini
yumdu. Parlak gün ışığıyla aydınlanan güzel ve zayıflamış
başı beyaz yastık üzerinde bir ölü gibi yatıyordu... O, artık
gerçekten bir ölüden başka bir şey değildi.
***

Katya ve Arkadi Nikolskoye’de bahçedeki yüksek bir
dişbudak ağacının dibinde tahtadan yapılma bir kanepeye
oturmuş duruyorlardı. Fifi de onların ayaklarının hemen
ucunda yere yatmış öylece duruyordu. Fifi o uzun
vücuduna avcıların tavşan yatışı dedikleri türden zarif bir
şekil vermişti. Arkadi de, Katya da konuşmuyorlardı.
Delikanlının elinde yarıaçık bir kitap vardı. Katya ise
sepette kalmış olan beyaz ekmek kırıntılarını serçelere
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atıyor, serçeler kendilerine özgü ürkek bir küstahlıkla
zıplayarak ve cıvıldayarak genç kızın ta ayakları dibine
kadar

sokuluyorlardı.

Dişbudak

ağacının

yaprakları

arasında esen ılık bir rüzgâr, gerek tozlu yol üzerinde,
gerek Fifi’nin sırtında, soluk altın rengindeki ışık lekelerini
ileri geri kımıldatıyordu. Arkadi ile Katya koyu bir gölge
altındaydılar, yalnız zaman zaman genç kızın saçlarında
parlak bir ışık çizgisi tutuşuyordu, ikisi de susuyorlardı;
fakat özellikle bu susuşlarında, bu yan yana oturuşlarında
birbirine

inanan

insanların

yakınlığı

vardı;

onlar

birbirlerine dikkat etmiyor gibi görünüyorlardı, fakat ikisi
de içten içe bu yakınlığa seviniyorlardı. Onları son defa
gördüğümüzden beri yüzleri de değişmişti. Arkadi daha
sakin, Katya daha canlı ve daha cesur görünüyordu.
Söze başlayan Arkadi oldu:
“Rusça’da dişbudak ağacına verilen, ‘Yasen,’ ismini
güzel bulmuyor musunuz?”
Katya gözlerini yukarı kaldırdı ve: “Evet,” dedi.
Arkadi: İşte şairce konuştuğum için bana darılmayan
bir insan, diye düşündü.
Katya, Arkadi’nin elindeki kitabı gözleriyle işaret
ederek:
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“Ben Hayne’yi ne güldüğü ne de ağladığı zaman
sevmiyorum. Ben onu düşünceli ve kederli olduğu zaman
seviyorum.”
Arkadi: “Oysaki ben onu güldüğü zaman seviyorum.”
Katya: “Bu, sizin, saçma düşüncelerinizden kalan
kırıntılardır. Hele biraz durunuz, biz sizi yola getiririz.”
Arkadi: Eski kırıntılar! diye düşündü. Ah bunu
Bazarof duysaydı!
Sonra da: “Beni kim yola getirecek? Siz mi?”
Katya: “Kim olacak, ablam; sonra, artık kendisiyle
kavga etmediğiniz Porfiri Platoniç; önceki gün beraber
kiliseye gittiğiniz teyzem.”
Arkadi: “Reddedemezdim ki! Anna Sergeyevna’ya
gelince, onun birçok noktalarda Bazarof ile aynı
düşüncede olduğunu siz de hatırlarsınız.”
Katya: “Aynen sizin gibi, ablam da o zamanlar
Bazarof’un etkisi altındaydı.”
Arkadi: “Benim gibi mi? Demek artık onun etkisi
altından kurtulduğumu zannediyorsunuz?”
Katya cevap vermedi, Arkadi devam etti:
“O adamın hiçbir zaman hoşunuza gitmediğini
biliyorum.”
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Katya: “Ben Bazarof hakkında hiç bir ön yargıda
bulunmam.”
Arkadi: “Biliyor musunuz Katerina Sergeyevna? Bu
cevabı ne zaman duysam ben buna inanmıyorum.
Hakkında ön yargıda bulunmayacağımız bir insan yoktur!
Bu, bir mazeretten başka bir şey değildir.”
Katya: “O halde ben size şunu söyleyeyim: Onun...
Hoşuna gidip gitmemesi söz konusu değil; fakat o bana
yabancı olduğu gibi ben de ona yabancıyım, nitekim siz de
ona yabancısınız.”
Arkadi: “Şimdi bunu da nereden çıkardınız?”
Katya: “Size nasıl söylesem... O yırtıcı, biz ise
evciliz.”
Arkadi: “Ben de mi evcil biriyim?”
Katya, başıyla evet anlamında onayladı.
Arkadi kulağının arkasını kaşıdı sonra da:
“Bana bakın Katerina Sergeyevna, bu söylediğiniz
şeyde biraz hakaret kokusu var.”
Katya: “Yoksa siz de mi yırtıcı olmak istiyordunuz?”
Arkadi: “Yırtıcı biri mi? Elbette hayır, fakat güçle ve
enerjik olmak isterdim.”
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Katya: “Senin dediğin şey istemekle olmaz ki...
Mesela arkadaşınız bunu istemediği halde böyledir.”
Arkadi: “Demek ki siz onun bir zamanlar Anna
Sergeyevna

üzerinde

büyük

bir

etkisi

olduğunu

sanıyorsunuz?”
“Evet.”
Sonra Katya sesini alçaltarak ekledi: “Hiç kimsenin
etkisi ablamın üzerinde fazla uzun sürmez.”
Arkadi: “Böyle bir şeye nasıl hükmediyorsunuz?”
Katya: “Benim ablam çok gururludur... Hayır, bunu
demek istemedim, o, özgürlüğü çok sever.”
“Özgürlüğü sevmeyen kim var?” diye cevap veren
Arkadi’nin kafasında şu fikir oluştu: “Özgürlük neye yarar
sanki?” Ayni fikir Katya’yı da kaplamıştı: “Özgürlük neye
yarar sanki?”
Sıklıkla ve dostça buluşan gençlerin kafasına sürekli
aynı fikirler gelir.
Arkadi gülümsedi ve hafifçe Katya’ya yaklaşarak
fısıltyla ekledi:
“Ondan biraz korktuğunuzu itiraf ediniz.”
Katya: “Kimden?”
Arkadi anlamlı bir ifadeyle cevap verdi:
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“Ablanızdan!”
Katya tekrar sordu: “Siz de korkuyor musunuz?”
Arkadi: “Evet, ben de ondan korkuyorum; dikkat
ediniz ben de diyorum.”
Katya parmağıyla Arkadi’yi tehdit etti:
“Bu bana garip geliyor, ablam hiçbir zaman size karşı
şimdiki kadar iyi davranmamıştı. Herhalde şimdi ilk defa
geldiğinizden çok daha iyi davranıyor.”
Arkadi: “Gerçek mi?”
Katya:

“Bunun

farkına

varmadınız

mı?

Buna

sevinmiyor musunuz?”
Arkadi derin düşüncelere daldı. Sonra da: “Anna
Sergeyevna’nın bu ilgisini nasıl kazanabildim acaba? Belki
de annenizin mektuplarını getirdiğim için...” dedi
Katya: “Bu, hem bundan kaynaklanıyor, hem de
söylemek istemediğim başka sebepler var.”
Arkadi: “Neden söylemek istemiyorsunuz?”
Katya: “Söylemem.”
Arkadi: “Evet, biliyordum, siz çok inatçısınız.”
Katya: “Evet inatçıyım.”
Arkadi: “Ve her şeye dikkat ediyorsunuz.”
Katya, yan gözle Arkadi’ye baktı:
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“Belki

siz

bu

halime

kızıyorsunuz?

Ne

düşünüyorsunuz öyle?”
Arkadi:

“Sizdeki

alışkanlığının

size

bu

her

nereden

şeye
gelmiş

dikkat

etme

olabileceğini

düşünüyorum. Siz o kadar çekingen, yaşadığınız yere o
kadar güvensizsiniz ki; herkese yabancı kalıyorsunuz...”
Katya: “Ben uzun yıllar yalnız yaşadım, mecburen
düşünmeyi öğrendim. Fakat ben gerçekten herkese yabancı
mı kalıyorum?”
Arkadi bunu hoş gören bir bakışla Katya’ya baktı:
“Bu

dediklerinin

hepsi

güzel!

Fakat

sizin

durumunuzdaki insanlarda, yani zenginlerde, bu dikkat
etme yetisi seyrek bulunur. Gerçeğin onlara varabilmesi
halktan birinin, çarın huzuruna varabilmesi kadar güçtür.”
Katya: “Fakat ben zengin değilim ki...”
Arkadi şaşırdı ve Katya’nın ne demek istediğini
birdenbire anlayamadı.
Sonra da: Evet, gerçekten bütün bu mal mülk
ablasınındır sanırım! diye düşündü. Bu düşünce onun
tuhafına gitmedi: “Bunu ne kadar güzel söylediniz!” dedi.
Katya: “Ne gibi?”
Arkadi: “Çok güzel ifade ettiniz, basit söylediniz;
hiçbir sıkılganlık duymadan doğal bir biçimde söylediniz.
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Fakir olduğunu bilen ve bunu söyleyen bir insanda özel bir
şeyler, bir tür gurur bulunacağını zannediyorum.”
Katya:

“Ablamın

yardımları

sayesinde

fakirlik

çekmedim; fakirliğimden lafın gelişi söz ettim.”
Arkadi: “Olsun. Yalnız şimdi anlattığım gururdan bir
parça da sizde bulunduğunu lütfen kabul ediniz.”
Katya: “Ne gibi?”
Arkadi: “Örneğin siz, sorumu lütfen mazur görünüz,
zengin bir adamla evlenmezsiniz değil mi?”
Katya: “Şayet onu çok seviyorsam... Ama hayır, bana
öyle geliyor ki, o zaman da evlenmezdim.”
Arkadi: “İşte, gördünüz!” diye bağırdı ve biraz
durakladıktan sonra ekledi:
“Böyle bir adamla neden evlenmezdiniz?”
Katya: “Çünkü şarkılarda bile birbirine denk olmayan
evliliklerden bahsediliyor.”
Arkadi: “Belki de siz hükmetmek veya...”
Katya: “Yok hayır! Ne zararı var? Özellikle ben itaatli
bir kadın olmaya hazırım; fakat denk olmamak çok
ağırıma gider, insan hem kendine saygı duymalı, hem de
kocasına itaatkâr olmalı. Ben bunu bilirim. Mutluluk
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budur. Fakat emir altında yaşamak... Hayır, bu tarzda
yaşadığım süre yeterli.”
Katya’nın arkasından Arkadi de tekrarladı:
“Bu tarz yaşadığınız yeterli! Evet, doğru Anna
Sergeyevna

ile

taşımıyorsunuz.

aynı
Siz

kanı
de

damarlarınızda

onun

gibi

boşuna

özgürlüğünüzü

seviyorsunuz. Fakat siz daha içe kapalısınız. Duygunuz ne
kadar kuvvetli olursa olsun, onu hiçbir zaman ilk önce
kendiniz söylemezsiniz.”
Katya: “Söyleyin bana! Başka türlü nasıl hareket
edebilirim?”
Arkadi: “Siz de en az ablanız kadar akıllısınız; siz de
ablanız kadar, belki de ondan fazla, karakter sahibisiniz.”
Katya, aceleyle Arkadi’nin sözünü kesti:
“Rica ederim, lütfen beni ablamla kıyaslamayınız,
böyle bir kıyaslamadan ben çok zararlı çıkarım. Ablamın
çok akıllı, çok güzel bir kadın olduğunu unutmuş
görünüyorsunuz. Özellikle siz Arkadi Nikolayeviç, bu gibi
şeyleri, hem de böyle ciddi bir tavırla söylememelisiniz.”
Arkadi: “Özellikle siz, derken neyi kastediyorsunuz?
Sonra benim şaka ettiğime neden hükmediyorsunuz?”
Katya: “Elbette şaka yapıyorsunuz!”
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Arkadi:

“Öyle

mi

zannediyorsunuz?

Ya

bu

söylediklerim samimi düşüncelerimse? Hatta fikirlerimi
yeteri

derecede

kuvvetle

ifade

edemediğime

de

inanıyorsam... Buna ne diyeceksiniz?”
Katya: “Sizi anlayamıyorum.”
Arkadi: “Gerçekten mi? Şu halde sizin zekânızı
anladığımızı görüyorum.”
Katya: “Nasıl yani?”
Buna Arkadi cevap vermedi ve diğer tarafa döndü;
Katya ise sepette artakalan birkaç ekmek kırıntısını daha
serçelere atmaya başladı. Fakat elini çok salladı, serçeler
ekmek kırıntılarını kapmadan ürkerek kaçıştılar.
Arkadi aniden: “Katerina Sergeyevna, belki bunun
sizce o kadar önemi yoktur. Şunu iyice biliniz ki, ben sizi
değil ablanıza, dünyada hiç kimseye değişmem.”
Sonra Arkadi ayağa kalktı ve ağzından dökülen bu
sözlerden korkmuş gibi çabucak oradan uzaklaştı. Katya
ise iki elini yanlarına bıraktı, sepet yere düştü; uzunca bir
süre Arkadi’nin arkasından baktı. Hafif bir pembelik
yanaklarını kaplamaya başladı, fakat dudaklarında hiçbir
gülümseme fark edilmiyordu. Koyu gözlerinde şaşkınlıkla
karışık henüz adı belli olmayan bir tür duygu okunuyordu.
Kızın hemen yanı başında Adintsova’nın sesi duyuldu:
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“Yalnız mısın? Hani sen bahçeye Arkadi ile beraber
çıkmıştın?”
Katya, gözlerini ağır ağır ablasına doğru çevirdi ve
acele etmeksizin cevap verdi:
“Evet, yalnızım abla!”
Zarif, hatta şık giyinmiş olan Adintsova yolun
üzerinde duruyor, açık şemsiyesinin ucuyla Fifi’nin
kulaklarına dokunuyordu; gülerek:
“Yalnız olduğunu ben de görüyorum. O zaman Arkadi
odasına gitmiş olacak.”
“Evet.”
“Beraber mi okuyordunuz?”
Adintsova, Katya’nın çenesinden tutarak yüzünü
kaldırdı.
“Kavga etmediniz ya?”
Katya: “Hayır,” dedi ve yavaşça ablasının elini itti.
Adintsova: “Sen neden öyle resmî cevap veriyorsun?
Ben onu burada bulacağımı sanmıştım; ona benimle bir
gezinti yapmasını teklif edecektim. Birçok defa benden
bunu rica etmişti. Sana şehirden ayakkabı getirdiler, git bir
dene. Ayağındakilerin tamamen eskidiklerini dün akşam
fark ettim. Hem genelde sen ayakkabılarınla az meşgul
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oluyorsun; halbuki senin oldukça güzel ayakların var!
Ellerin de güzel... Yalnız biraz büyükçe... Ayaklarınla
meşgul olmalısın. Fakat koket olmadığını da unutma!”
Adintsova

zarif

elbisesini

hışırdatarak

oradan

uzaklaştı. Katya oturduğu kanepeden kalktı. Hayne’yi
yerden alarak eve döndü; fakat ayakkabılarını denemeye
gitmedi. Taraçanın güneşten kızmış taş merdivenlerini
zarif bir eda ile ağır ağır çıkarken kendi kendine:
Oldukça

güzel

ayaklar...

diye

düşündü.

Siz

ayaklarımın oldukça güzel, olduğunu söylüyorsunuz; peki,
ayaklarım yakında gerçekten fevkalade olacaklar.”
Fakat bu düşüncelerinden sonra hemen bir utangaçlık
duydu ve hızla merdivenleri çıktı.
***
Arkadi koridordan geçerek odasına doğru gidiyordu;
kâhya arkasından yetişerek Mösyö Bazarof’un onu
odasında beklediğini haber verdi.
Arkadi adeta kormuşcasına sordu: “Yevgeni mi? Çok
oldu mu geleli?”
Kâhya: “Şimdi geldiler efendim. Gelişlerini Anna
Sergeyevna’ya haber vermememi ve kendisini doğruca
sizin odanıza götürmemi emir buyurdular.
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Arkadi: Sakın bizim evde bir felaket olmasın, diye
düşündü ve merdivenlerden hızla çıkarak odanın kapısını
açtı. Bazarof’un hali onu sakinleştirdi. Çünkü tecrübeli bir
göz, bu beklenmeyen misafirin eskisi gibi enerjik fakat
biraz incelmiş yüzünde, derin bir heyecanın izlerini elbette
keşfedebilirdi. Bazarof, tozlu pelerini omuzlarında, kasketi
başında olduğu halde pencerenin kenarına oturmuştu.
Arkadi yüksek sesle bağırarak onun boynuna atıldığı
zaman bile yerinden kımıldamadı.
Sevindiğini belli eden ve bunu arkadaşına da
göstermek isteyen bir adam tavrıyla odada dolaşmaya
başlayan Arkadi:
“İşte bir sürpriz! Seni buralara hangi rüzgâr attı? Evde
her şey yolunda, herkes rahatında mı?”
Bazarof: “Evinizde her şey yolunda fakat herkesin
sağlık durumu o kadar iyi değil. Sen şimdi gevezeliği bırak
da bana bir bardak içki getirmelerini emret. Sonra şuraya
otur ve sana kısa kelimelerle söyleyeceğim şeyleri iyice
dinle!”
Bunun üzerine Arkadi sustu; Bazarof, Pavel Petroviç
ile yaptığı düelloyu anlattı. Arkadi buna çok hayret etti,
hatta üzüldü bile. Fakat bu üzüntüsünü göstermedi.
Amcasındaki yaranın gerçekten tehlikeli olup olmadığını
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sordu. Yaranın, tıbbi bakımdan olmamakla beraber, çok
enteresan olduğu cevabını alınca zoraki bir şekilde güldü.
Oysaki kalbinde adeta utanmayla beraber ve bir korku
hissetti. Bazarof onun içinden geçenleri anlamış gibi:
“Evet, sevgili kardeşim! Feodal insanlarla yaşamak
işte böyledir. İnsanın kendisi de feodalleşiyor ve şövalye
talimlerine iştirak etmeye mecbur oluyor. Eğer faydasız bir
yalanı aptallık saymasaydım, sana, Ben şimdi babamlara
gidiyordum, bütün bu olan bitenleri anlatmak için buraya
uğradım, diyebilirdim. Fakat hayır... Buraya neden
geldiğimi Tanrı bilir! Biliyor musun, insanın kendi
kendisini saçlarından yakalayıp, topraktan turp söker gibi
çekip atması bazen faydalı oluyor; ben de son günlerde
böyle yaptım... Fakat kendimi içinden çekip attığım şeye,
üzerinde yeşerdiğim ettiğim toprağa son bir defa daha
bakmak istedim.”
Arkadi heyecanla itiraz etti: “Umarım ki bu sözlerin
benimle ilgili değildir. Benden ayrılmayı düşündüğünü
zannetmiyorum.”
Bazarof, Arkadi’ye dikkatle içini okur gibi keskin bir
bakışla:
“Bu senin için o kadar acı bir şey mi olacak sanki?
Bana öyle geliyor ki sen artık, benden ayrıldın. Sen o
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kadar genç ve o kadar temizsin ki... Herhalde Madam
Adintsova ile aran fena olmasa gerek.”
Arkadi: “Adintsova ile benim ne alakam olabilir?”
Bazarof: “Sen buraya o kadın için gelmedin mi, yavru
kuş? Ha sahi, pazar mektepleri ne oldu? Sanki sen
Adintsova’ya âşık değil misin? Yoksa artık mütevazı bir
adam mı oldun?”
Arkadi: “Yevgeni, bilirsin ki ben seninle daima açık
konuşurum. Bana inanmanı isterim. Tanrı’ya yemin
ederim ki bu işte yanılıyorsun.”
Bazarof yarım sesle: “Hımm, Tanrı’ya yemin... Yeni
bir

tabir!

Fakat

ilgilendirmez.

neden

Romantiğin

öfkeleniyorsun?
biri

olsa,

Bu

beni

‘Yollarımızın

birbirinden ayrılmak üzere olduğunu hissediyorum,’ derdi.
Halbuki ben gayet açık söylüyorum, biz birbirimizden
bıktık artık!”
Arkadi: “Yevgeni...”
Bazarof: “Sevgili kardeşim, bu o kadar da kötü bir şey
değil. Dünyada birbirinden sıkılan, tek bıkan yalnız biz
miyiz? Artık birbirimize veda edebiliriz, değil mi? Buraya
geldim geleli sanki Gogol’ün Kaluga valisinin karısına
yazdığı mektupları okumuşum gibi içimde bir tiksinme
duyuyorum. Zaten beygirlerim arabada koşulu duruyor.”
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Arkadi: “Fakat rica ederim, bunu nasıl yaparsın?”
Bazarof: “Neden?”
Arkadi: “Kendi açımdan sorun yok; fakat bu hareketin
Adintsova’ya karşı büyük bir nezaketsizlik olur. O
herhalde seni görmek isteyecektir.”
Bazarof: “Sen bu konuda yanılıyorsun.”
Arkadi itiraz etti: “Hayır, özellikle ben haklı olduğuma
inanıyorum. Bu yapmacık harekelere ne gerek var?
Mademki iş bu raddeye geldi söyleyeyim bari: Sen buraya
onun için gelmedin mi?”
Bazarof: “Belki haklısın; fakat sen yine yanılıyorsun.”
Arkadi hakikaten haklıydı. Adintsova, Bazarof’la
görüşmek istedi ve onu kâhyası aracılığıyla yanına çağırttı.
Bazarof genç kadının yanına gitmeden önce üstünü
değiştirdi. Yeni kıyafeini istediği dakikada giyebilecek bir
şekilde bavuluna yerleştirdiği anlaşılıyordu. Adintsova,
Bazarof’u, kendisine beklenmedik bir şekilde aşkını ilan
ettiği odada değil, misafir salonunda kabul etti. Sevimli bir
harekele parmaklarının ucunu delikanlıya uzattı, fakat
elinde olmayarak bir sıkıntı duyduğu yüzünden belli
oluyordu.
Bazarof söze başlamakta acele etti: “Anna Sergeyevna,
her şeyden önce sizi sakinleştirme gereği duyuyorum.
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Önünüzde aklını çoktan başına almış bir ölü bulunuyor ve
başkalarının onun aptalca hareketlerini unuttuklarını
umuyor. Ben uzun süreliğine için buralardan gidiyorum.
Yufka yürekli bir insan olmadığım halde, beni nefretle
hatırlayacağınızı düşünecek olduğum zaman buradan
ayrılmak benim için çok acı bir şey oluyor. Herhalde bunu
siz de kabul edersiniz.”
Adintsova yüksek bir dağa henüz tırmanmış bir insan
gibi derin bir nefes aldı, yüzünde bir gülümseme belirdi.
Bazarof’a ikinci defa olarak elini uzattı ve delikanlının el
sıkışını cevapsız bırakmadı:
“Geçmişte olan şeyleri aklına getirenin gözleri kör
olsun! Sonra, işin doğrusunu söylemek gerekirse koketçe
hareketlerimle olmasa bile, diğer bazı hareketlerimle o
zaman ben de kabahat işlemiştim. Yine eskisi gibi dost
kalalım. O, bir rüya idi, değil mi? Rüyayı kim hatırlar?”
Bazarof: “Doğru kim hatırlar? Sonra aşk... Bu da
aldatıcı bir duygu.”
Adintsova: “Gerçek mi? Bunu duyduğuma çok
memnun oldum.”
Adintsova böyle söylüyordu, Bazarof da böyle
söylüyordu;

her

ikisi

de

doğruyu

söylediklerini

zannediyorlardı. Sözlerinde doğruluk, mutlak bir gerçeklik
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payı var mıydı? Bunu kendileri de bilmiyorlardı, bu
satırların

yazarı

da

bilmiyor.

Fakat

konuşmaları

birbirilerine adeta tamamen inandıklarını gösteren bir hava
içinde devam etti. Adintsova laf arasında Bazarof’a,
Kirsanof’larda nasıl vakit geçirdiğini sordu. Bazarof az
daha Pavel Petroviç ile yaptığı düelloyu anlatacaktı, fakat
Adintsova’nın kafasında: Kendisini bana enteresan bir
adam olarak göstermek istiyor, düşüncesini uyandırmamak
için bundan vazgeçti ve bütün vaktini çalışmakla
geçirdiğini söyledi.
Adintsova: “Ben ilk zamanlar oldukça sıkıldım. Hatta
Tanrı bilir neden, Avrupa’ya gitmeyi bile düşündüm.
Sonra bundan vazgeçtim. Sonra arkadaşınız Arkadi
Nikolayeviç geldi. Ben yine eski hayatıma, eski rolüme
döndüm.”
Bazarof: “Bunun nasıl bir rol olduğunu sorabilir
miyim?”
Adintsova: “Teyze, mürebbiye, anne rolü. Siz ona
nasıl bir isim verirseniz veriniz. Biliyor musunuz, sizin
Arkadi

Nikolayeviç’le

olan

yakın

dostluğunuzun

derecesini ben önceleri iyi anlayamıyordum. Ben o
zamanlar Arkadi’ye pek de kıymet vermiyordum. Fakat
şimdi ben onu daha iyi tanıdım ve onun akıllı olduğuna
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inandım... Bundan dolayı o sizinle bana benzemiyor
Yevgeni Vasiliç! En önemlisi genç o... Hem de çok genç.”
Bazarof sordu: “O yine eskisi gibi sizin yanınızda
çekingen davranıyor mu?”
Adintsova: “O sanki önce...” diyecek oldu, fakat biraz
düşündükten sonra sözünü değiştirdi: “Şimdi o, bana daha
fazla inanıyor ve benimle rahatça konuşuyor. Oysaki
önceleri benden kaçardı. Doğrusunu isterseniz ben de
onunla sohbet etmekten pek zevk almazdım. Şimdi onlar
Katya ile dostturlar.”
Bunun üzerine Bazarof’un canı sıkıldı ve: Kadınlar
kurnazlık yapmadan duramazlar, diye düşündü. Soğuk bir
gülümsemeyle:
“Siz

Arkadi’nin

o

zamanlar

sizden

kaçtığını

söylüyorsunuz. Fakat onun size âşık olduğunu herhalde
bilmiyor değilsiniz?”
Adintsova’nın ağzından şu sözler döküldü: “Nasıl? O
da mı?”
Bazarof hürmetle eğilerek: “Evet, o da! Nasıl oluyor
da bunu bilmiyordunuz? Demek bunu benden öğrenmiş
oluyorsunuz!”
Adintsova gözlerini indirdi: “Siz yanılıyorsunuz
Yevgeni Vasiliç!”
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Bazarof: “Zannetmiyorum. Fakat galiba size bunu
söylemeseydim daha doğru olurdu.”
Bazarof

bunları

söylerken

aklından

da

şunları

geçiriyordu: “Bundan sonra kurnazlık etmeye kalkma!”
Adintsova: “Bunu söylememeniz neden daha doğru
olurdu? Fakat bana öyle geliyor ki, siz burada da bir anlık
şüphelere büyük anlamlar yüklüyorsunuz. Sizde meseleleri
büyütmek eğilimi olduğundan şüphe etmeye başlıyorum.”
Bazarof: “Anna Sergeyevna, bu konulardan hiç
konuşmasak daha iyi olur.”
Genç kadın: “Hangi konulardan?” diye itiraz etti, fakat
konuşmayı bizzat kendisi bir başka konuya getirdi.
Anna Sergeyevna her şeyi unuttuğunu hem Bazarof’a
söylemesine, hem de kendi kendine söz vermesine rağmen,
delikanlı ile bir arada bulundukça kendisini biraz tuhaf
hissediyordu.
Genç kadın Bazarof’la en basit konuları konuşur, hatta
onunla şakalaşırken bile hafif bir korku duyuyordu.
Nitekim açık denizde vapurla seyahat eden insanlar da
tıpkı karada imişler gibi birbirleriyle kaygısızca böyle
konuşur ve gülüşürler, fakat ufacık bir duraklama,
beklenilmeyen bir hadisenin en ufak bir izi, derhal bütün
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yüzlerde sürekli bir tehlikenin her an için hatırlandığına
delalet eden özel bir korku uyandırır.
Adintsova ile Bazarof’un konuşmaları çok sürmedi.
Genç kadın düşünceli bir hal takınmaya, dalgın dalgın
cevaplar vermeye başladı. Sonunda delikanlıya salona
geçmeyi teklif etti, Katya ile prenses de salondaydılar.
Adintsova: “Arkadi Nikolayeviç nerede?” diye sordu.
Genç

adamın

bir

saatten

bu

yana

ortalıkta

görünmediğini öğrenince onu aramak için adam gönderdi.
Arkadi’yi bulmak kolay olmadı. O, bahçenin en tenha
köşesine çekilmiş, çenesini ellerine dayamış, derin
düşüncelere dalmış bir halde oturuyordu. Onun bu
düşünceleri kederli değil, fakat mühim ve derindiler. O,
Adintsova ile Bazarof’un baş başa bulunduklarını biliyor,
fakat önceleri olduğu gibi kıskançlık duymuyordu.
Özellikle yüzünde inceden inceye bir sevinç pırıltısı
okunuyordu. Delikanlı hem bir şeylere hayret ediyor, hem
seviniyor, hem de bazı kararlar veriyor gibiydi.
***
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Adintsova’nın öteki dünyaya göçmüş olan kocası
yenilikleri sevmeyen bir adamdı. Ancak yine de yüksek
zevklerin

küçük

fantezilerine

hoşgörülü

davranırdı.

Bundan ötürü de bahçesinde limonlukla göl arasında Rus
tuğlasıyla Yunan tarzında sütunlu bir galeri yaptırmıştı. Bu
galerinin arka duvarında heykel koymak için altı tane özel
yer yapılmıştı. Merhum Adintsov buraya koyacağı
heykelleri

Avrupa’dan

getirtmek

niyetindeydi.

Bu

heykeller, kendi haline çekilmeyi, sükûneti, tefekkürü,
melankoliyi, utanmayı, duygusallığı temsil edeceklerdi. Bu
heykellerden parmağı dudağında olarak temsil edilen
Sükût İlahesini getirtmiş ve yerine koydurmuştu. Fakat
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heykel daha yerine konduğu gün çiflikteki çocuklar
burnunu kırmışlardı.
Her ne kadar komşu bir sanatkâr bu kırılan burnu
eskisinden daha iyi bir şekilde yapacağına dair söz
verdiyse de Mösyö Adintsov heykeli kaldırmalarını
emretmişti. Heykel buğday ambarının köşelerinden birine
atıldı ve batıl itikatlı köylü kadınlarına dehşet salarak uzun
süre orada kaldı. Galerinin ön kısmını çoktan beri çalılıklar
kaplamıştı. Koyu yeşilliklerin üzerinden yalnız sütunların
başlıkları görülüyordu. Galerinin içerisi gün ortasında bile
serindi. Adintsova, burada bir karayılan gördüğünden beri,
galeriye gitmek istemezdi. Halbuki Katya sık sık buraya
gelir, heykel kaidelerinden birinin altına yapılmış olan
taştan büyük bir sıraya otururdu.
Genç kız gölge ve serinlik içinde okur, çalışır veyahut
kendisini, herhalde herkesçe bilinen o derin bir sessizlik
duygusuna

bırakırdı.

Bu

duygunun

güzelliği,

hem

etrafınızda, hem de bizzat kendi içimizde durmadan akan o
geniş hayat dalgasının sessizce ve neredeyse şuursuzca
görülüşündedir.
Bazarof’un gelişinin ertesi günü Katya sevdiği
kanepede oturuyordu, yanında yine Arkadi vardı. Genç
kızın kendisiyle beraber ‘galeriye’ gelmesini Arkadi rica
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etmişti. Sabah kahvaltısına bir saat vardı. Hafif ıslak yaz
sabahı, yerini sıcak bir güne bırakıyordu. Arkadi’nin yüzü
dünkü ifadesini muhafaza ediyor, Katya düşünceli
görünüyordu. Ablası hemen çaydan sonra genç kızı
odasına çağırmış ve onu ilk önce okşamıştı. Bu hareket
Katya’yı hep korkuturdu. Sonra da, Arkadi’ye karşı
davranışlarında daha dikkatli olmasını ve güya hem
teyzesi, hem de bütün ev halkı tarafından fark edilen baş
başa konuşmalardan özellikle sakınmasını tavsiye etmişti.
Bundan başka dün akşam Adintsova’nın keyfi çok da
yerinde

değildi.

Katya

böyle

durumlarda

kabahat

kendisininmiş gibi can sıkıntısı duyardı. Arkadi’nin
ricasını kabul ederken, içinden de bunun son kez olduğunu
düşünüyordu.
Arkadi çekingenlikle karışık bir nevi cesaretle:
“Sevgili Katerina Sergeyevna! Sizinle aynı evde yaşama
şansını bulduğumdan bu yana birçok konu hakkında
konuştuk. Oysaki benim için çok önemli... Bir konu var ki
henüz ona hiç girmedik.”
Genç adam, Katya’nın kendisine doğru çevirdiği
sorgulayan bakışlardan hem kaçınarak hem gözlerinin
içine bakarak sözüne devam etti:
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“Dün, beni burada değiştirdiklerini söylüyordunuz.
Gerçekten ben çok değiştim. Bunu herkesten daha iyi siz
biliyorsunuz. Gerçek bu olduğu halde bu değişikliği ben,
size borçluyum.”
Katya: “Ben mi? Bana mı?”
Arkadi: “Ben buraya geldiğim zamanki gibi tembel bir
çocuk değilim. Yirmi üç yaşımı bitirmiş bulunuyorum.
Ben eskisi gibi faydalı bir insan olmak, bütün gücümü
gerçek uğruna harcamak istiyorum. Fakat ben artık
ideallerimi, onları önceleri aradığım yerde aramıyorum. Bu
idealler bana... Çok yakınımda gibi geliyorlar. Ben bu ana
kadar kendimi anlamış değildim, başımdan büyük işlere
kalkışmıştım... Gözlerim açılalı çok olmadı, bunu da bir
duyguya borçluyum. İçimden geçenleri pek o kadar açık
anlatamıyorum, fakat beni anladığınızı umuyorum.”
Katya ona hiçbir cevap vermedi, fakat Arkadi’ye
bakmaktan da vazgeçti. Başları ucundaki kayın ağacının
yaprakları arasında bir ispinoz kuşu kaygısızca ötüyordu.
Arkadi bu kez heyecanlı bir sesle devam etti:
“Her ahlaklı insanın şeylerle, yani bir kelimeyle
söyleyecek olursak kendisine yakın insanlarla açık
konuşmaya mecbur olduğunu zannediyorum. İşte bunun
için benim niyetim...”
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Ancak dilinin söz söyleme gücü burada Arkadi’ye
ihanet etti; söyleyeceğini şaşırdı, ezildi, büzüldü ve bir
süre susmaya mecbur

oldu.

Katya

hâlâ

gözlerini

kaldırmamıştı. Genç kız, delikanlının bütün bu lafların
sonunu nereye getireceğini anlamıyor gibi bakıyor ve
bekliyordu. Bütün kuvvetini toplayan Arkadi yine söze
başladı:
“Sizi hayrete düşüreceğimi biliyorum. Çünkü bu
duygu bir bakıma sizinle ilgili...” Arka tarafta bir bataklığa
saplanan ve adım attıkça daha fazla gömüleceğini hissettiği
halde karşı tarafa daha çabuk geçebilmek için ilerlemekte
acele eden bir adam haliyle sözüne devam etti:
“Aklımda kaldığına göre dün siz beni az ciddi olmakla
suçlamıştınız. Gençlere sıklıkla böyle suçlamalar yapılır,
hatta onlar artık böyle ithamlara yer vermedikleri zamanlar
bile bu durum devam eder... Şayet kendime daha fazla
güvenebilseydim...”
Sonra Arkadi umutsuz bir halde: “Bana yardım etsene!
Yardım etsene!” diye içinden geçirdi. Fakat Katya aynen
önceki gibi başını diğer tarafa çevirmemekte ısrar
ediyordu.
Tam bu sırada, “Dediklerinize inanabilseydim,” diyen
Adintsova’nın berrak sesi duyuldu. Arkadi hemen sustu,
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Katya sarardı. Galeriyi kaplayan çalıların yanından bir yol
geçiyordu. Adintsova yanında Bazarof olduğu halde bu
yolda yürüyordu, Katya ile Arkadi onları göremiyor, fakat
bütün sözlerini, elbisesinin hışırtısını, nefes alışlarını
duyuyorlardı, onlar bir iki adım daha attılar ve sanki
özellikle mahsus yapıyorlarmış gibi tam galerinin önünde
durdular.
Adintsova devam etti: “İşte görüyor musunuz ikimiz
de yanılmışız; biz ikimiz de artık gençlik çağını geçtik,
özellikle ben artık yaşlandım. Mütevazı olmaya ne gerek
var? Biz ikimiz de akıllı insanlarız, ilk zamanlar
birbirimizi alakadar ettik, merakımız uyandı... Fakat
sonra...”
Bazarof: “Fakat sonra ben bir aptallık yaptım.”
Adintsova: “Biliyorsunuz ki ayrılığımızın sebebi bu
değildi. Fakat sebep ne olursa olsun, biz birbirimize
muhtaç değildik, mühim olanı budur, ikimizde de fazla
miktarda… Nasıl söyleyeyim? Ortak olan yanlarımız
vardı. Bunu birdenbire anlayamadık. Ona ihtiyaç duyuyor
musunuz? Yeter artık Yevgeni Vasiliç! Onun bana karşı
ilgisiz olmadığını söylüyorsunuz, ben de onun hoşuna
gittiğimi hep hissediyordum. Ben onun teyzesi yerinde
olduğumu biliyorum; fakat son zamanlarda onu sıklıkla
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düşünmeye başladığımı da sizden saklamayacağım. Bu
genç ve saf ruhta insanı çeken bir şey var...”
Bazarof, Adintsova’nın sözünü kesti; delikanlının
boğuk sesinde bir öfke palaması fark ediliyordu:
“Fakat birde şeyi merak ediyorum. Bilmem neden
Arkadi dün bana karşı çok ketum davrandı; ne sizden, ne
de kız kardeşinizden hiç bahsetmedi. Bu, önemli bir
işarettir.”
Adintsova: “O Katya ile neredeyse kardeş gibidir.
Aralarında bu kadar fazla bir yakınlık olmasına izin
vermem doğru olmamakla beraber, Arkadi’nin hoşuma
giden tarafı da budur.”
Bazarof kelimeleri uzatarak sordu: “Şu anda kardeşlik
hissinizle mi konuşuyorsunuz?”
Adintsova: “Kuşkusuz... Fakat neden duruyoruz?
Yürüyelim artık. Ne tuhaf şeyler konuşuyoruz, değil mi?
Sizinle böyle şeyler konuşacağımı hiç beklemezdim.
Sizden korktuğumu biliyorsunuz... Fakat aynı zamanda
size güvenim de var. Çünkü siz aslında çok iyisiniz.”
Bazarof: “Öncelikle size şunu söyleyeyim ki, ben hiç
de iyi bir adam değilim. İkinci olarak sizin nazarınızda
bütün değerimi kaybettim. Oysaki siz benim iyi olduğumu
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söylüyorsunuz... Bu yaptığınız şey bir ölünün başına
çiçekten bir çelenk koymaya benzer.”
Adintsova: “Yevgeni Vasiliç! Başka türlü hareket
edemezdik...” diye söze başladı. Fakat esen rüzgâr
yaprakları hışırdattı ve genç kadının sesini uzaklara
götürdü.
Bir süre sonra Bazarof’un şu sözleri işitildi: “Fakat siz
ilerici değil misiniz?”
Bu sözden başka bir şey anlamak mümkün olmadı,
sonra ayak sesleri uzaklaştı... Her şey sustu. Arkadi,
Katya’ya

döndü.

Genç

kız

hâlâ

eski

vaziyetinde

oturuyordu, fakat başını biraz daha eğmişti. Delikanlı
avuçlarını sıkarak titrek bir sesle söze başladı:
“Sizi sonsuz bir aşkla ve çılgınca seviyorum, dünyada
tek sevdiğim insan sizsiniz. Size bunu söylemek, fikrinizi
almak ve sizinle evlenmek istiyorum. Çünkü ben hem
zengin değilim, hem de her fedakârlığa katlanabileceğimi
hissediyorum...

Bana

inanmıyor

musunuz?

Yoksa

sözlerimi ciddiye almıyor musunuz? Fakat şu son günleri
bir defa hatırlayınız. Bütün diğer şeylerin, dikkat ediniz,
her şeyin, her şeyin hiçbir iz bırakmadan ortadan
kaybolduğuna hâlâ kanaat getirmediniz mi? Başınızı bana
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çeviriniz, bana bir tek kelimecik olsun söyleyiniz...
Seviyorum... Sizi seviyorum... İnanınız bana!”
Katya, ciddi ve ışıldayan bir gözle Arkadi’ye baktı. Bir
süre düşündükten sonra bir gülümseme ile mırıldandı:
“Evet!”
Arkadi yerinden fırladı: “Evet! Katerina Sergeyevna
siz! Evet dediniz! Bu kelime ne demek? Benim sizi
sevdiğime ve sizin de bana inandığınıza mı? Yoksa...
Yoksa... Söyleyemeyeceğim...”
Katya: “Evet!” diye tekrarladı. Arkadi genç kızın ne
demek istediğini bu defa anladı. Katya’nın büyük ve çok
güzel ellerini yakaladı, sevinçten soluğu kesilerek bu elleri
göğsüne bastırdı. Arkadi güçlükle ayakta duruyor ve
sadece “Katya! Katya!” diye söyleniyordu. Genç kız ise
elinde olmayarak ağlamaya başladı, gözyaşlarına kendisi
de sessizce gülüyordu. Sevdiği kişinin gözlerinde böyle
yaşlar görmeyen bir kimse, bir insanın, bu dünyada
heyecan

içinde

kalarak

ne

dereceye

olabileceğini şimdilik anlayamamıştır.
***
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kadar

mutlu

Anna Sergeyevna, ertesi gün sabah erken Bazarof’u
kendi çalışma odasına davet etti ve ona zoraki bir
gülümsemeyle ikiye katlanmış bir mektup uzattı. Bu,
Arkadi’nin bir mektubuydu. Delikanlı bu mektubunda
genç kadından kız kardeşini istiyordu.
Bazarof, mektuba acele bir göz gezdirdi ve yüreğinde
birdenbire tutuşan kindolu duyguları belli etmemek için
kendini zorladı.
“Mükemmel!

Oysaki

siz,

sanırım

daha

dün,

Arkadi’nin Katerina Sergeyevna’yı bir kardeş sevgisiyle
sevdiğini söylüyordunuz. Şimdi ne yapacaksınız?”
Adintsova gülmeye devam ederek sordu: “Bana ne
yapmamı tavsiye edersiniz?”
Bazarof hiç de neşeli olmadığı ve Adintsova gibi o da,
hiç de gülmek istemediği halde, gülerek cevap verdi:
“Gençlere mutluluk dilemekten başka yapılacak bir
şey kalmıyor. Her yönden mükemmel bir çift! Arkadi’nin
hal ve vakti oldukça iyidir, babasının bir tek oğludur;
babası da çok iyi bir adamdır, buna itiraz etmez.”
Adintsova odanın içinde gezindi; yüzü bir kızarıyor bir
sararıyordu.
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“Siz öyle mi sanıyorsunuz? Pekâlâ! Ben bir engel
görmüyorum.

Katya

memnunum.

Tabii

mecburiyetindeyim.

hesabına

da,

babasının
Bizzat

Arkadi

adına

cevabını

beklemek

Arkadi’yi

babasına

göndereceğim. Görüyor musunuz, dediğim çıkıyor; dün
size artık ikimizin de yaşlandığını söylediğim zaman ne
kadar haklıymışım... Nasıl oldu da ben hiçbir şeyin farkına
varmadım? Bu beni hayrete düşürüyor.”
Adintsova yine güldü ve hemen arkasını döndü.
Bazarof: “Zamane gençleri çok kurnazlaştılar,” dedi ve
o da güldü.
Kısa bir sessizlikten sonra tekrar söze başladı:
“Tanrı’ya emanet. Bu işi en güzel şekilde bitirmenizi
dilerim. Ben de uzaktan sevinmekle yetineceğim.”
Adintsova, hızla Bazarof’a döndü: “Yoksa siz gidiyor
musunuz? Şimdi neden kalmıyorsunuz? Kalınız... Sizinle
konuşmak hoş bir şey... Tıpkı bir uçurumun kenarında
dolaşmak gibi bir şey! İnsan önce korkuyor, fakat sonra
cesaretleniyor. Lütfen kalınız.”
Adintsova: “Teklifinize ve konuşma kabiliyetim
hakkındaki güzel fikirlerinize teşekkür ederim Anna
Sergeyevna. Fakat ben, bana yabancı olan bir yerde zaten
uzun süre kaldığımı zannediyorum. Uçan balıklar bir süre
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havada durabilirler, fakat çabucak tekrar suya dalmak
mecburiyetindedirler. Müsaade ediniz de ben de kendi
dünyama dalayım.”
Adintsova, Bazarof’a baktı. Solgun yüzünde acı bir
tebessüm vardı.
Beni seven bu adam idi ha! diye düşündü ve Bazarof’a
acıdı; delikanlıya merhametle elini uzattı. Fakat Bazarof da
bunu anlamıştı:
“Hayır,” dedi ve bir adım geri çekildi.
“Ben fakir bir adamım. Fakat şimdiye kadar kimseden
yardım kabul etmedim. Tanrı’ya emanet olun, hoşça
kalın.”
Adintsova ani bir hareketle: “Bu görüşmemizin son
olmadığına eminim,” dedi.
Bazarof: “Dünyada olmayan ne var ki?” diye cevap
verdi ve kadını selamlayarak odadan çıktı.
O

gün

Bazarof

yere

çömelmiş

bavulunu

yerleştiriyordu. Arkadi’ye “Demek ki kendine bir yuva
kurmaya karar verdin,” diyordu. “Ne olacak? Mükemmel
bir iş! Fakat bu tarzda kurnazlık yapmana gerek yoktu.
Ben senden tamamen başka bir hareket tarzı bekliyordum.
Yoksa bu işe sen de mi hayret ettin?”
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Arkadi: “Evet, gerçekten ben senden ayrılırken bunun
böyle olacağını hiç beklemiyordum. Fakat neden sen de
samimi davranmıyorsun da ‘mükemmel iş’, diyorsun?
Sanki evlenme hakkındaki fikirlerini bilmiyorum...”
Bazarof: “Eee sevgili arkadaşım! Bugün çok tuhaf
konuşuyorsun! Bak ne yapıyorum; bavulumda boş bir yer
kaldı, ben de oraya ot dolduruyorum. İşte bizim hayat
bavulumuz da böyledir. Onu ne ile doldurursan doldur,
yeter ki boş kalmasın. Rica ederim gücenme bana!
Katerina

Sergeyevna

hakkında

hep

söylediğim

düşüncelerimin ne olduğunu herhalde hatırlarsın. Başka
kızlara, sadece akıllıca nefes aldıkları için bile, zekidir
diyoruz. Halbuki seninkinin daha başka meziyetleri de var,
hem öyle meziyetler ki bunlarla seni avucunun içine
alacaktır. Hem bunun böyle olması da gerekir.”
Bazarof bavulunun kapağını kapayarak ayağa kalktı:
“Şimdi de sana veda ederken şunu söyleyeyim; çünkü
birbirimizi aldatmaya gerek yok, biz birbirimizden sonsuza
kadar ayrılıyoruz, bunu sen de biliyorsun, sen akıllıca
hareket ettin. Sen, bizim acı, yavan ve bekâr hayatımız için
yaratılmamışsın. Sende küstahlık ve kin yok, belki
gençlikten kaynaklanan bir cesaret ve bir ateşlilik var.
Oysa bizim davamız için bunlar işe yaramaz. Siz bir
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asilzadesiniz, asil bir hiddetten ileri geçemezsiniz, halbuki
bunlar önemsiz şeylerdir. Örneğin siz adamlarınızı
dövmeyi bırakınca kendinizi bir kahraman sanıyorsunuz,
halbuki biz dövüşmek istiyoruz. Nedir yani? Bizim
tozumuz senin gözlerini bozar, çamurumuz seni kirletir.
Evet, sen bizim seviyemize kadar yükselmedin; kendi
kendini beğenmek, kendine küfretmek senin hoşuna
gidiyor; halbuki bu bizim canımızı sıkar, biz başkaları ile
uğraşmak, onları mağlup etmek isteriz. Sen iyi bir
çocuksun; fakat ne de olsa yumuşacık bir adamsın, liberal
bir küçük beysin. Babamın dediği gibi Volatu!
Arkadi mahzun bir sesle sordu: “Benimle sonsuza
kadar mı vedalaşıyorsun, Yevgeni? Bana söyleyecek başka
bir sözün yok mu?”
Bazarof ensesini kaşıdı: “Aslında var Arkadi, var,
söyleyecek

başka

söylemeyeceğim.

şeylerim
Çünkü

de

bunları

var.

Fakat

söylemek

onları
demek,

romantizm ve muhallebi çocukluğu yapmak demektir...
Sen çabukcak evlenmeye bak; yuvana sahip ol ve çokça
çocuk yap! Onlar zamanında doğacakları için akıllı olurlar;
senin benim gibi olmazlar. Eh, görüyorum ki araba da
hazırlanmış. Vakit de geldi! Herkesle vedalaştım... Nasıl?
Kucaklaşsak mı dersin?”
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Arkadi, eski hocasının ve arkadaşının boynuna atıldı
ve gözlerinden yaşlar boşandı.
Bazarof sakin bir tavırla: “İşte gençlik buna derler.
Katerina Sergeyevna’dan da ümidim var. Bak, o seni ne
candan teselli edecektir!”
***
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Artık arabasına binmiş olan Bazarof, Arkadi’ye:
“Tanrı’ya emanet ol kardeşim!” dedi ve ahırın
damında yan yana duran bir çift ala kargayı göstererek
ekledi:
“İşte sana güzel bir örnek! Bunlardan ders al!”
Arkadi sordu: “Bu da ne demek?”
Bazarof: “Nasıl ne demek? Sen tabiat tarihini bu kadar
kötü mü biliyorsun? Yoksa karganın en hürmete şayan aile
kuşu olduğunu unuttun mu? Bundan ibret al! Tanrı’ya
emanet senyör!”
Araba sarsıldı ve hareket etti.
Bazarof gerçekten doğru söylemişti. Arkadi o akşam
Katya

ile

konuşurken

hocasını

tamamen

unutmuş

görünüyordu. Genç adam, kıza artık boyun eğmeye
başlamıştı. Katya’da bunu hissediyor ve hayret etmiyordu.
Arkadi ertesi gün Marino’ya, Nikolay Petroviç’in yanına
298

gidecekti. Adintsova gençleri sıkmak istemiyor ve sırf
nezaket gereği onları uzun süre yalnız bırakmıyordu. Genç
kadın, kararlaştırılan bu evliliği duyunca hiddetinden
ağlayan

prensesi

gençlerden

uzak

tutmakla

alçakgönüllülük gösteriyordu. Adintsova ilk zamanlar,
gençlerin

bu

mutluluğunun

kendisine

biraz

acı

vermesinden korkmuştu. Fakat iş tamamen bunun aksi bir
şekilde gerçekleşti. Bu manzara genç kadına acı vermek
şöyle dursun onu alakadar etmeye başlamış ve nihayet
iyice germişti. Bu hal Adintsova’yı hem sevindiriyor, hem
de üzüyordu.
Genç kadın: “Görünüyor ki Bazarof haklıymış. Merak,
sadece merak, sükûnet aşkı ve egoizm...”
Adintosova yüksek sesle: “Çocuklar, nasıl? Aşk sahte
bir duygu mu?” dedi.
Fakat ne Arkadi, ne de Katya genç kadını anlamadılar
bile. Onlar Adintsova’dan adeta korkuyorlardı; tesadüfen
dinlemiş

oldukları

çıkmıyordu.

Fakat

konuşma

akıllarından

Adintsova

onları

bir
pek

türlü
çabuk

sakinleştirdi. Bu onun için zor bir şey olmadı. Çünkü
kendisi de sakinleşmişti.
***
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Yaşlı Bazarof ailesi, oğulları hiç beklemedikleri bir
zamanda geldiği için epey sevindiler. Arina Vlaseyevna o
kadar şaşırdı ve evin içinde o kadar oraya buraya koştu ki;
Vasili İvanoviç onu kekliğe benzetti. Kısa ceketinin uçları
kalkık kuyruğu, ihtiyar kadına gerçekten bir kuş havası
veriyordu.
Vasili İvanoviç ise sürekli mırıldanıyor, ağzının bir
kenarına sıkıştırdığı çubuğunun kehribar ucunu ısırıyor,
lülesinin boynundan yakalayarak iyice yerine oturup
oturmadığını muayene eder gibi onu evirip çeviriyor ve
birdenbire geniş ağzını açarak gürültü çıkarmadan
kahkahayla gülüyordu.
Bazarof babasına: “Senin yanında tam altı hafta
kalmak için geldim ihtiyar, çalışmak istiyorum. Bunun
için, rica ederim, sen bana engel olma,” dedi.
Vasili İvanoviç: “Sana o kadar fırsat vereceğim ki
yüzümün biçimini bile unutacaksın,” diye cevap verdi.
İhtiyar doktor sözünü tuttu. Oğlunu yine eskisi gibi
çalışma odasına yerleştirdikten sonra, kendisi ondan
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kaçmakla

kalmadı,

karısının

da

gereksiz

şefkat

duygularıyla oğlunu rahatsız etmesine mani oldu. Ona:
“Karıcığım, Yenuska’nın ilk gelişinde çocuğu biraz
bıktırdık, şimdi daha tedbirli davranmak lazım.”
Arina Vlaseyevna kocasına hak verdi, ama bu
vaziyetten zararlı çıktı. Çünkü oğlunu sadece sofrada
görüyor ve onunla konuşmaya bile korkuyordu. Bazen,
“Yenuşenka,” diye söze başlardı, fakat Bazarof daha başını
çevirmeye fırsat bulmadan “Bir şey yok! Bir şey yok! Laf
olsun diye söyledim,” derdi. Sonra Vasili İvanoviç’in
yanına gider, çenesini ellerine dayayarak:
“Nasıl yapsak da, güvercinimin, öğle yemeğine ne
istediğini öğrensek?” derdi.
Vasili

İvanoviç:

“Sen

bunu

niçin

kendisinden

sormadın?” diye sorardı.
Sonra yaşlı kadın “Bıktırmaktan korkuyorum,” diye
söylenirdi.
Halbuki Bazarof odasına kapanmaktan pek çabuk
vazgeçti. Çalışma humması yerini kederli bir can sıkıntısı
ve derin bir endişeye bıraktı. Delikanlının

bütün

hareketlerinde garip bir yorgunluk göze çarpıyordu. Hatta
sert ve süratli yürüyüşü bile değişmişti. Yalnız başına
gezmeleri

bırakmış,

kalabalık
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ortamları

aramaya

başlamıştı. Misafir salonunda çay içiyor, babasıyla beraber
bostanda dolaşıyor, onunla sessiz sedasız çubuk içiyordu.
Bir gün babasından Aleksi babayı da sordu.
İhtiyar Bazarof ilk zamanlar oğlundaki bu değişikliğe
sevinmişti; fakat bu sevinci çok sürmedi. Gizlice karısına
dert yandı:
“Yenuşa’nın hali çok canımı sıkıyor, hoşnutsuzluk
göstermiyor, öfkelenmiyor, bunu yapsa memnun bile
olacağım. Üzüntülü ve kederli görünüyor, felaket burada.
Sürekli susuyor, hiç olmazsa sana veyahut bana küfretse!
Onu da yapmıyor, zayıflıyor, yüzünün rengini hiç
beğenmiyorum.”
İhtiyar kadın: “Tanrı’m! Tanrı’m!” diye mırıldandı.
“Boynuna bir muska asardım ama izin vermez ki!”
Vasili İvanoviç bir keresinde bir şekilde, Bazarof’a
işlerini, sağlığını, Arkadi’yi... sormak istedi. Fakat Bazarof
ona isteksizce ve kaba cevaplar verdi. Hatta bir defasında
babasının konuşma sırasında kendisinden bir şeyler
sormak istediğini fark eden Bazarof can sıkıntısıyla:
“Böyle imalı imalı ne söylenip duruyorsun, bu hareket
tarzın eskisinden de kötü,” demişti.
Vasili İvanoviç aceleyle: “Peki, peki oğlum, bir daha
yapmam,” diye cevap vermişti. İhtiyar doktorun sözü
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siyasete getirmek istemesi de bir fayda vermedi. Bir
defasında yakında gerçekleşeceği söylenen, köylülerin
kurtuluşundan bahsederek oğlunun ilgisini çekmek istedi;
fakat Bazarof lakayt bir tavırla:
“Dün çit boyunca gidiyordum. Buradaki köylü
çocukları eski şarkılardan herhangi birini söyleyecek yerde
şöyle bağırıyorlardı:
“İyi zamanlar yaklaşıyor,
Yüreklerimiz aşk doluyor...”
Sonra şöyle dedi: “Evet ihtiyar! İste sana terakki!”
Bazarof bazen köye gider ve âdeti olduğu üzere alay
ederek bir köylü ile konuşmaya başlardı. Onunla uzun
uzadıya sohbet ederdi.
Yine bir gün buna benzer bir sohbet yapan Bazarof,
sohbetten memnun kalmamış ve geri dönmüştü. Köylü de
evine gitmişti. Fakat omuzlarını silkip giden Bazarof,
Pavel Petroviç’le tartışmalarında konuşmasını bildiğini
iddia eden Bazarof, kibirli Bazarof, köylülerin nazarında
bir

soytarından

farksız

olduğunu

aklından

bile

geçirmiyordu. Bazarof sonraki günlerde kendine bir
meşgale buldu.
Babasının muayenehanesinde işlerinde ona yardım
etmeye başladı. Fakat gerek kendisinin tavsiye ettiği
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metotlarla, gerekse bu metotları hemen tatbik etmeye
başlayan babasıyla alay etmekten de geri kalmıyordu.
Fakat

Bazarof’un

alayları,

Vasili

İvanoviç’i

asla

kızdırmıyor hatta hoşuna bile gidiyordu.
Bir keresinde oğlu, kendisinin sabah duası için kiliseye
gittiğini duyunca: “Güzel bir şey doğrusu!” dediği için
günlerce bununla sevinip durmuştu. Bir gün ihtiyar doktor
karısının kulağına, “Tanrı’ya şükür can sıkıntısından
kurtuldu,” diye fısıldadı.
Bazarof bir defasında basma ve dokuma satan bir
çerinin dişini çekti. Bu, basit bir diş olmasına rağmen
Vasili İvanoviç bunu nadir bir şeymiş gibi sakladı. Dişi
Aleksi babaya gösterirken sürekli şunları tekrarladı:
“Köklere bakın! Yevgeni’de ne kuvvet varmış!
Herhalde Yevgeni bir meşeyi yakalasaydı onu bile
sökerdi!”
Aşka gelen ihtiyar adamdan nasıl kurtulacağını ve ona
ne cevap vereceğini bilemeyen Aleksi baba nihayet:
“Gerçekten takdire değer!” demişti.
Bir gün tifoya yakalanmış bir köylüyü tedavi etmeye
çalışmış ancak iyileştirememişti. Köylü ölmüştü. Eve
döndüğünde babasının odasına girdi ve cehennem taşı olup
olmadığını sordu.
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Vasili İvanoviç: “Var, fakat onunla ne yapacaksın?”
Bazarof: “Lazım... Yara dağlayacağım.”
Vasili İvanoviç: “Kimin yarasını?”
Bazarof: “Kendi yaramı.”
Vasili İvanoviç: “Nasıl! Kendi yaranı mı? Ne yarası
bu? Nasıl yara bu? Bakayım şuna.”
Bazarof: “İşte şurada, parmağımda. Bugün, biliyor
musun, hani şu tifolu hastayı getirdikleri köye gittim...”
Vasili İvanoviç: “E, sonra?”
Genç Bazarof: “Sonrası, ilçe doktorundan otopsiye
katılmayı rica ettim. İşte bu sırada da parmağımı kestim.”
Vasili İvanoviç birden sapsarı kesildi. Bir kelime dahi
söylemeksizin çalışma odasına koştu ve elinde bir
cehennem taşı ile geri döndü, Bazarof cehennem taşını alıp
gitmek istedi.
Vasili İvanoviç: “Tanrı aşkına bırak da bunu ben
yapayım,” dedi.
Bazarof güldü: “Pratik yapmaya çok isteklisin...”
Vasili İvanoviç: “Şaka etme rica ederim. Parmağını
göster. Yara o kadar büyük değil. Acıyor mu?”
Bazarof: “Kuvvetli bastır, korkma.”
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Vasili İvanoviç durakladı: “Ne dersin Yevgeni,
demirle dağlasak daha iyi olmaz mı?”
Bazarof: “Bunu önceden yapmak gerekirdi. Oysaki
şimdi, doğrusunu isterseniz, cehennem taşına da pek gerek
yok. Şayet hastalık bana da bulaştıysa artık iş işten geçmiş
demektir.”
Vasili İvanoviç güçlükle: “Nasıl... İş işten geçti mi?”
diyebildi.
Bazarof: “Elbette... Parmağımı kestiğimden bu yana
dört saatten fazla oluyor!”
Vasili İvanoviç yarayı biraz daha dağladı: “Kaza
doktorunda cehennem taşı yok muydu ki?”
Bazarof: “Yoktu.”
Vasili İvanoviç: “Nasıl şey bu, aman Tanrı’m! Doktor
olsun da yanında böyle gerekli bir şey bulunmasın!”
Bazarof: “Sen onun neşterlerini bir görseydin!” dedi
ve dışarı çıktı.
O gün akşama kadar ve ertesi gün Vasili İvanoviç
oğlunun odasına girebilmek için bin bir türlü bahane icat
etti. Yaşlı doktor her ne kadar oğlunun yarasını ağzına bile
almayıp,

tamamen

başka

şeylerden

bahsettiyse

de

delikanlıya o kadar ısrarla baktı, hareketlerini o kadar
telaşla takip etti ki, sonunda Bazarof’un sabrı tükendi ve
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buradan kalkıp gitmekle babasını tehdit etti. Vasili
İvanoviç bundan sonra endişe etmeyeceğine söz verdi.
Özellikle, bu olup bitenlerden hiç haberi olmayan Arina
Vlaseyevna da, yaşlı doktora geceleri neden uyumadığını,
kendisine böyle ne olduğunu soruşturmaya başlamıştı.
Gözucuyla sürekli gözlemekte olduğu oğlunun halini
hiç beğenmediği halde, koskoca iki gün kendini tuttu...
Fakat üçüncü günü öğle yemeğinde artık kendini tutamadı.
Bazarof başını eğmiş oturuyor ve hiçbir yemeğe elini
sürmüyordu, yaşlı doktor önemsemez görünmeye çalışarak
sordu:
“Neden yemek yemiyorsun, Yevgeni? Bana kalırsa
yemekler güzel olmuş.”
Bazarof: “Canım istemiyor.”
Vasili İvanoviç: “İştahın mı yok? Başın nasıl?”
Ürkek bir sesle ekledi: “Ağrıyor mu?”
Bazarof: “Ağrıyor. Neden ağrımasın?”
Arina Vlaseyevna doğruldu ve dikkat kesildi.
Vasili İvanoviç devam etti: “Rica ederim kızma
Yevgeni. Nabzını kontrol etmeme izin verir misin?”
Bazarof kalktı: “Nabzıma bakmadan da ateşimin
olduğunu sana söyleyeyim.”
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Vasili İvanoviç: “Titreme de geldi mi?”
Bazarof: “Evet titreme de geldi. Gidip yatacağım. Siz
de bana ıhlamur gönderiniz, herhalde soğuk almış
olacağım.”
Arina Vlaseyevna da söze karıştı: “Tevekkeli değil,
ben de bu akşam öksürdüğünü duydum.”
Bazarof: “Soğuk almış olacağım,” diye tekrarladı ve
dışarı çıktı. Arina Vlaseyevna ıhlamur kaynatmaya gitti.
Vasili İvanoviç ise bitişik odaya geçerek sessizce saçlarını
yolmaya başladı. O gün Bazarof bir daha yataktan
kalkmadı ve bütün geceyi ağır ve yorucu bir humma içinde
geçirdi. Gece yarısı, saat bire doğru zorlukla gözlerini
açabildi. Lambanın ışığında, üzerine doğru eğilmiş olan
babasının solgun yüzünü gördü ve ona çekilip gitmesini
söyledi, yaşlı adam oğlunu dinledi, fakat derhal ayaklarının
ucuna basarak geri döndü. Bir dolabın arkasına gizlenerek
gözlerini ayırmadan oğluna bakmaya başladı. Arina
Vlaseyevna da yatmadı. İkide bir odanın kapısının yavaşça
aralayarak Yenuşa’nın nasıl nefes aldığını dinlemeye ve
Vasili İvanoviç’i görmeye geliyordu, ihtiyar kadın yalnız
kocasının hareketsiz ve kamburlaşmış sırtını görebiliyor,
fakat bu bile ona bir parça huzur veriyordu.
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Bazarof sabah olduğunda yataktan kalkmak istedi.
Fakat başı döndü, burnundan kan geldi ve tekrar yattı.
Vasili İvanoviç hiç konuşmadan ona hizmet ediyordu.
Arina Vlaseyevna oğlunun odasına girdi ve sağlığını
sordu. Bazarof: “Daha iyiyim,” diye cevap verdi ve
yüzünü duvara çevirdi. Vasili İvanoviç, çekilip gitmesi için
karısına her iki eliyle işaret etti; ihtiyar kadın ağlamamak
için dudaklarını ısırdı ve dışarı çıktı. Evin içinde her şey
adeta birdenbire kararmış gibiydi. Herkesin yüzü asıktı,
ortalıkta tuhaf bir sessizlik vardı.
Bahçedeki çığırtkan bir horozu köye gönderdiler,
zavallı hayvan kendisine karşı yapılan bu davranışın neden
gerektiğini uzun zaman anlayamadı. Bazarof yüzü duvara
çevrili olduğu halde yatmaya devam ediyordu. Vasili
İvanoviç değişik şeyler sorarak onu konuşturmak istedi
ama bu sorular hastayı yoruyordu, ihtiyar adam koltuğunda
sessizce oturdu, sadece parmaklarını çıtlatıyordu. Birkaç
dakika için bahçeye gitti, orada bir dut ağacı gibi
hareketsiz durdu. Sanki hiç duyulmamış bir şaşkınlığa
uğramıştı. Aslında şaşkınlık, genelde onun yüzünden hiç
eksik olmuyordu.
Karısının sorularından kaçmaya çalışarak tekrar
oğlunun yanına döndü, ihtiyar kadın nihayet onu elinden
yakaladı, titrek ve tehditkâr bir sesle, “Söylesene nesi
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var?” dedi. Vasili İvanoviç kendini topladı ve cevap olarak
gülümsemek istedi fakat ağzından gülümseme yerine, nasıl
olduğunu kendisinin de anlayamadığı, bir kahkaha
kopuverdi. Vasili İvanoviç doktor getirmeleri için daha
sabahtan şehre bir adam göndermişti. Oğlunun buna
kızmaması için delikanlıya önceden haber vermek gereğini
duydu. Bazarof birdenbire, yatmakta olduğu kanepenin
üzerinde döndü. Donuk ve sabit bakışlarla babasına baktı
ve su istedi. Vasili İvanoviç oğluna su verdi ve fırsattan
istifade ederek alnını yokladı. Delikanlı ateş gibi
yanıyordu.
Bazarof boğuk bir sesle ve yavaşça: “Baba, benim
durumum kötü. Ben bu iğrenç hastalığa yakalandım, birkaç
gün sonra beni gömeceksin,” dedi.
Bunu duyan Vasili İvanoviç sanki birisi bacaklarına
şiddetle vurmuş gibi sallandı:
“Yevgeni, ne diyorsun Tanrı aşkına! Senin hastalığın
bir soğuk algınlığı sadece...”
Bazarof acele etmeden babasının sözünü kesti:
“Bırak bunları baba... Bir doktorun böyle konuşması
kendisine

yakışmaz...

Hastalığın

meydanda... Bunu sen de biliyorsun.”
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bütün

belirtileri

Vasili İvanoviç: “Ne belirti... Hangi belirti, Yevgeni?
Tanrı aşkına!”
Bazarof gömleğinin kollarını sıvadı ve derisini
kaplayan belirgin kırmızı lekeleri babasına göstererek:
“Peki, bunlar ne?” dedi.
Vasili İvanoviç korkudan titredi ve buz gibi oldu.
“Farzedelim öyle olsun. Eğer... Eğer... Hastalığa
benzer bir çeşit...”
Oğlu babasının sözünü tamamladı: “Piyemi!”
Vasili İvanoviç: “Evet, evet epidemi cinsinden bir
şey.”
Bazarof sert bir sesle ve hecelerin üzerinde durarak:
“Evet, Piyemi, yoksa okulda okuduklarını unuttun
mu?”
Vasili İvanoviç, “Evet, evet... Nasıl istersen... Fakat ne
olursa olsun biz seni iyileştireceğiz.”
Bazarof, “Bu boş lafları bırak. Fakat problem bu değil.
Bu kadar çabuk öleceğimi beklemiyordum. Doğrusunu
söylemek gerekirse bu çok kötü bir tesadüf oldu. Annemle
ikiniz çok dindarsınız. İşte size dindarlığınızı göstermek
için bir fırsat...”
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Sonra biraz su içerek devam etti: “Bana gelince,
henüz kafama hâkim olduğum için, senden bir şey rica
etmek istiyorum. Sen de bilirsin ki dimağım, yarın öbür
gün, istifasını verecek. Şimdi bile anlaşılır bir şekilde
konuşup konuşmadığıma pek emin değilim. Yattığım
sürece etrafımda hep kırmızı köpeklerin koşuştuğunu görür
gibi oldum. Sen de adeta bir yaban horozunu pusuda
bekler gibi başucumda bekliyordun. Adeta sarhoş gibiyim.
Bilmem, söylediklerimi iyi anlıyor musun?”
Vasili İvanoviç: “Rica ederim Yevgeni, sen her
zamanki gibi gayet mantıklı konuşuyorsun.”
Bazarof: “Çok iyi o zaman; sen bana, doktor çağırmak
için adam gönderdiğini söylemiştin... Bu hareketinle
kendini teselli etmiş oldun... Şimdi de beni teselli et, özel
bir adam da benim için gönder...”
Vasili İvanoviç: “Arkadi Nikolayeviç’e mi?”
Bazarof dalgın bir halde: “Arkadi Nikolayeviç de kim
oluyor... Ha evet, şu yavru kuş! Hayır, sen onu rahatsız
etme. Kuş yavrusu şimdi bir kart karga oldu. Şaşırma!
Daha sayıklamaya başlamadım. Sen, Adintsovaya, Anna
Sergeyevnaya bir adam gönder. Bu civarda bu isimde bir
çiftlik sahibi var... Bilmem biliyor musun?”
Vasili İvanoviç evet anlamında onayladı.
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“Yevgeni yani Bazarof hürmetlerini sunuyor; ölmekte
olduğunu size bildirmemizi emretti, desinler... Bunu
yapacaksın değil mi?”
Vasili İvanoviç: “Olur yaparım... Fakat bu mümkün
mü? Sen... Sen Yevgeni ölsün? Düşün bir kere! Artık
bundan sonra adaletin ne anlamı kalır?”
Bazarof: “Ben bilmem. Sen yalnız bir adam gönder.”
Vasili İvanoviç: “Hemen şimdi gönderirim, kendim de
bir mektup yazarım.
Bazarof: “Hayır, mektuba ne gerek var? Sadece
hürmetlerimi sunduğumu söylesinler, başka bir şey
gerekemez. Bana gelince, tekrar köpeklerime dönüyorum.
Ne tuhaf, ölüm fikrini kendimden uzaklaştırmak istiyorum,
fakat başaramıyorum. Acayip bir karaltı görüyorum...
Başka hiçbir şey yok.”
Oğul Bazarof acılar içinde yine duvara döndü. Vasili
İvanoviç odadan çıktı. Karısının odasına kadar güçlükle
gidebildi, kutsal resimler önünde diz çöktü ve inledi:
“Dua et Arina, lütfen dua et! Oğlumuz ölüyor!”
Çağrılan doktor, yanında cehennem taşı bulunmayan
şu

ilçenin

doktoruydu. Hastayı

muayeneden sonra

beklemelerini söyledi. Bu arada kurtuluş ümidi olduğuna
dair birkaç söz de söyledi.
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Bazarof: “Benim durumumda olan insanların öbür
dünyayı boylamadıklarını hiç gördünüz mü?” dedi.
Kanepenin

yanında

duran

ağır

masayı

ayağından

yakalayarak sarstı ve yerinden oynattı:
“Kuvvetli bir adamım. Bütün kuvvetim henüz yerinde,
halbuki ölmek lazım! İhtiyar bir insan hayattan usanacak
kadar vakit bulabilir; halbuki ben... Gel de ölümü inkâr et
hadi; ölüm seni inkâr eder... İşte o kadar!”
Bir süre konuşmasına ara verdi, sonra ekledi: “Orada
ağlayan da kim? Annem mi? Zavallı kadın! O harikulade
çorbalarıyla şimdi kimi besleyecek? Ya sen Vasili
İvanoviç, yoksa sen de mi ağlıyorsun? Ne yapalım?
Hıristiyanlıktan bir fayda görmüyorsan bari filozof ol!
Metin ol! Öyle değil mi? Hem sen filozofluğunla
övünmüyor muydun?”
Vasili İvanoviç “Ben nerenin filozofuyum?” diye
inledi ve gözyaşları yanaklarından aşağı yuvarlanmaya
başladı.
***
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Bazarof’un

durumu

her

geçen

saat

daha

da

kötüleşiyordu. Genelde cerrahi enfeksiyonlarda her zaman
olduğu gibi hastalık süratle ilerliyordu. Delikanlı henüz
dengesini

kaybetmemişti.

anlıyordu.

Hastalıkla

Kendisine

açıkça

mücadele

söylenenleri
ediyordu,

yumruklarını sıkarak: “Sayıklamak istemiyorum, bu ne
saçma şey!” diye mırıldanıyor ve arkasından hemen ilave
ediyordu: “Sekizden on çıkarsa ne kalır?”
Vasili İvanoviç deli divane gibi dolaşıyor fakat tek
yaptığı iş oğlunun ayaklarını örtmek oluyordu. Zaman
zaman: “Soğuk bir çarşafa sarmalı... Kusturucu bir şey
vermeli...

Midesine

hardal

yakısı

koymalı...

Kan

vermeli...” deyip duruyordu. Oğlunun yanında kalması için
rica ettiği doktor da hastaya limonata içiriyor, kendisi için
de bazen bir çubuk, bazen de kuvvet verici ve ısıtıcı; yani
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votka istiyordu. Arina Vlaseyevna kapının yanında alçak
bir iskemlede oturuyor ve ancak dua etmek için zaman
zaman dışarı çıkıyordu Birkaç gün önce tuvalet aynası
elinden düşmüş ve parçalanmıştı; yaşlı kadın bunu hep
kötü sayardı. Anfisuşka hanımına ne söyleyeceğini
bilemiyordu. Timofeyiç, Adintsova’ya gitmişti.
Bazarof geceyi çok kötü geçirdi... Şiddetli bir ateş onu
bitiriyordu. Sabaha doğru biraz rahatladı. Annesinden
saçlarını taramasını rica etti. Yaşlı kadının elini öptü ve iki
yudum çay içti.
Vasili İvanoviç biraz canlandı: “Tanrı’ya şükür,
buhran geldi ve geçti...”
Bazarof: “Amma da yaptın ha, bu ne biçim kelime?
Buhran kelimesini bulup söyledin ve aklınca teselli
buldun, insanların hâlâ kelimelere inanışları hayret
edilecek bir şeydir. Bir insana aptalsın deseler ve onu
dövmeseler buna canı sıkılır, akıllısın deseler ve eline para
vermeseler bundan memnun olur.”
Bazarof’un eski nüktelerini hatırlatan bu kısa nutuk
Vasili İvanoviç’i çok sevindirdi. Ellerini çırpıyormuş gibi
yaparak bağırdı:
“Bravo! Çok güzel söyledin, çok güzel!”
Bazarof hazin hazin gülümsedi:
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“Ne dersin? Sence buhran geçti mi yoksa geldi mi?”
Vasili İvanoviç “Benim gördüğüm, sen daha iyisin.
Ben buna seviniyorum.”
Bazarof “Çok iyi öyleyse. Sevinmek her zaman iyi bir
şeydir. Ona, hatırlıyor musun, adam gönderdin mi?”
Vasili İvanoviç: “Gönderdim, nasıl göndermem!”
Bu konuşmadan sonra çok fazla sürmedi, hastalık
nöbetleri tekrar gelmeye başladı. Vasili İvanoviç oğlunun
yanında oturuyordu. Çok büyük bir acı duyuyordu. Birkaç
defa

konuşmak

istedi,

fakat

başaramadı.

Sonunda

“Yevgeni, oğlum, kıymetli yavrum, sevgili oğlum!”
diyebildi. Bu hiç alışmadığı hitaplar Bazarof’a dokundu...
Biraz başını çevirdi. Kendisini ezmekte olan dalgınlıktan
kurtulmaya çalışarak:
“Ne var babacığım?” dedi.
Oğlu gözlerini açmadığı ve babasını görmediği halde
Vasili İvanoviç, Bazarof’un önünde diz çöktü ve:
“Yevgeni,” diye devam etti,”Sen şimdi daha iyicesin...
Tanrı’nın yardımıyla umarım tamamen kurtulursun... Fakat
şu zamandan yararlan, beni ve anneni rahatlat! Bir
Hıristiyan gibi yapmaya mecbur olduğun vazifeyi yap!
Bunu sana söylemek benim için çok korkunçtur. Fakat
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bundan korkuncu da... Düşün bir kere Yevgeni... Sonsuza
kadar...”
İhtiyarın sözü yarım kaldı... Gözleri kapalı yatmakta
olan oğlunun yüzü garip bir şekil almıştı.
Delikanlı nihayet: “Eğer bu hareketim sizleri teselli
ederse ben bunu da reddetmem. Fakat bana kalırsa acele
etmeye gerek yok. Daha iyi olduğumu söyleyen sen değil
misin?”
Vasili İvanoviç “Daha iyisin Yevgeni, daha iyi. Fakat
kim bilir, bütün bunlar Tanrı’nın emridir. Halbuki borcunu
ödemiş olarak...”
Bazarof babasının sözünü kesti: “Hayır, bekleyeceğim.
Buhranın yine başladığını ben de görüyorum, ikimiz de
yanıldıysak ne yapalım? Hem canım insan kendini
kaybettikten sonra da dini tören yapılabilir.”
Vasili İvanoviç “Rica ederim, Yevgeni...”
Bazarof:

“Bekleyeceğim.

Şimdi

biraz

uyumak

istiyorum. Bana engel olma,” dedi.
Bazarof başını eski yerine koydu. Babası ayağa kalktı;
bir koltuğa oturdu ellerini çenesine dayayarak parmaklarını
ısırmaya başladı.
***
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Bazarof’ların köyü sakin günündeydi. Bu sessizlik
içinde hemen fark edilen yaylı bir araba gürültüsü
birdenbire

ihtiyar

doktorun

kulağına

çarptı.

Hafif

tekerleklerin sesi gittikçe daha çok yaklaşıyordu. İşte, artık
beygirlerin soluması da duyuluyordu... Vasili İvanoviç
yerinden fırladı ve pencereye koştu. Dört beygir koşulu iki
kişilik bir araba evinin avlusuna giriyordu. Bunun ne
demek olduğunu düşünmeye bile gerek görmeksizin
şuursuz bir sevinçle kapı önüne koştu... Resmî elbiseli bir
uşak arabanın kapısını açıyordu. Siyah mantolu ve siyah
tüllü bir kadın arabadan çıktı ve:
“Ben Adintsova! Yevgeni Vasiliç sağ mı? Siz onun
babası mısınız? Beraberimde bir de doktor getirdim.”
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Vasili İvanoviç: “Tanrı’ya şükür!” diye bağırdı ve
genç

kadının

ellerini

yakalayarak

heyecan

içinde

dudaklarına götürdü. Bu sırada Adintsova’nın getirdiği
ufak tefek, gözlüklü ve Almana benzeyen doktor da ağırca
arabadan indi.
“Sağ, Yevgeni’m benim henüz sağ. Şimdi artık
kurtulacak! Hanım! Hanım! Bize gökten bir melek indi...”
Misafir salonundan dışarı fırlayan ihtiyar kadın: “Ne
oldu, Tanrı’m!” diye bağırdı ve hiçbir şey anlamayarak
hemen Adintsova’nın ayaklarına kapandı, bir deli gibi
genç kadının eteklerini öpmeye başladı.
Adintsova: “Ne yapıyorsunuz? Rica ederim ne
yapıyorsunuz?” dedi. Fakat Arina Vlaseyevna onu
duymuyordu. Vasili İvanoviç ise sürekli tekrarlıyordu:
“Melek, melek!”
Sonunda doktor biraz canı sıkılmış bir halde:
“Wo ist der Kranke? Hasta nerede?” diye sordu.
Vasili İvanoviç kendine geldi: “Burada, burada lütfen
arkamdan geliniz.”
Eski zamanını hatırlayarak ekledi: “Werthester Herr
collega.”
Alman: “Ya!” dedi ve ekşi ekşi sırıttı.
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Vasili İvanoviç, doktoru hastanın yanına götürdü.
Oğlunun kulağına eğilerek:
“İşte, işte Anna Sergeyevna Adintsova’nın gönderdiği
doktor. Adintsova da burada.”
Bazarof birdenbire gözlerini açtı: “Ne dedin?”
Vasili İvanoviç: “Anna Sergeyevna Adintsova’nın
burada olduğunu söylüyorum. Sana bu doktor efendiyi
getirdi.”
Bazarof etrafına bakındı. “O burada... Ben onu görmek
istiyorum,” dedi.
Vasili İvanoviç: “Onu göreceksin Yevgeni; fakat daha
önce doktorla konuşmak lazım. Sidor Sidoriç’e hastalığın
bütün seyrini anlatmam lazım. Küçük bir konsültasyon
yapalım.”
Bazarof, Alman doktora bir göz attı:
“Çabuk konuşunuz, fakat Latince değil. Çünkü ben
jam moritur’un ne demek olduğunu anlarım.”
İvanoviç’e dönerek: “Der Herr scheint des Deuischen
machtig zu sein,”Mösyö galiba Almanca biliyor, diye söze
başladı.
Vasili İvanoviç cevap verdi: “Ih... habe... Fakat Rusça
söyleyiniz, daha iyi.”
Doktor: “Demek böyle ha... Pekâlâ öyleyse!”
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Sonra konsültasyon başladı.
***
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Yaklaşık yarım sat sonra Adintsova, yanında Vasili
İvanoviç olduğu halde Bazarof’un yanına girdi. Doktor,
hastanın iyi olacağını akla bile getirmemek gerektiğini
genç kadının kulağına fısıldamaya zaman bulmuştu.
Adintsova, Bazarof’a baktı... Kendisine dikilen bulanık
gözleriyle bu ateş gibi yanan ölü çehre, onu o kadar
korkuttu ki genç kadın kapının yanında durakladı.
Adintsova sadece bir nevi soğuk ve ezici korku duymuştu.
Bir an için kafasında: Eğer gerçekten Bazarof’u sevmiş
olsaydım böyle bir şey hissetmezdim, düşüncesi geçti.
Bazarof zorlukla: “Teşekkür ederim, dedi. Bunu
beklemiyordum. Bu çok iyi bir hareket! Görüyor musunuz,
söylediğiniz gibi bir kere daha görüştük.”
Vasili İvanoviç:
“Anna Sergeyevna o kadar iyi ki...” diye söze başladı.
Bazarof:
“Baba bizi yalnız bırak. Anna Sergeyevna izin
verirsiniz değil mi? Herhalde şimdi artık...”
Bazarof bir baş hareketiyle artık yıpranmış ve
kuvvetten düşmüş vücudunu işaret etti. Vasili İvanoviç
dışarı çıktı.
Bazarof tekrarladı:
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“Teşekkür ederim. Bu hareketiniz çarların hareketini
andırıyor. Diyorlar ki; çarlar da ölmekte olan hastaları
böyle ziyaret ederlermiş.”
Adintsova: “Yevgeni Vasiliç, umarım ki...”
Bazarof

,“Hayır

Anna

Sergeyevna,

kendimizi

aldatmayalım. Artık benim için her şey bitti. Ben tekerlek
altına düşmüş bir adamım. Görülüyor ki geleceği
düşünmek boşmuş. Ölüm gerçekte eski bir şeydir, bununla
beraber her insan için yenidir. Şimdiye kadar korkmadım.
Daha sonra kendimi kaybedeceğim ve her şey bitecek.
Bilmem ki size ne söyleyebilirim? Sizi sevdiğimi mi?
Bunun önce de hiçbir manası yoktu, şimdi ise büsbütün
manasını kaybetti. Aşk bir şekildir, benim kendi şeklim ise
artık dağılıp gidiyor, iyisi mi size şunu söyleyeyim; şimdi,
karşımda, o kadar güzelsiniz ki...”
Bunu duyan Adintsova titredi.
“Bir şey değil, telaşlanmayınız... Orada oturunuz...
Bana yaklaşmayınız. Hastalığımın bulaşıcı olduğunu
bilmiyor musunuz?”
Adintsova süratle yürüdü ve Bazarofun yatmakta
olduğu kanepenin yanındaki koltuğa oturdu. Bazarof hafif
bir sesle devam etti:
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“Alçakgönüllü bir kadınsın! Oh, bana ne kadar
yakınsın! Bu iğrenç odada, ne kadar genç, ne kadar taze ve
ne kadar temizsin. Elveda artık! Çok yaşayınız, bu
hepsinden iyi... Vakit varken hayattan istifade ediniz...
Görüyor musunuz ne kötü bir manzara, yarı ezilmiş bir
solucan, halbuki hâlâ yerde sürünmeye çabalıyor! Ben de
birçok işler yapacağım, ölmeyeceğim, diye düşünmüştüm;
fakat heyhat! Bu dünyada bir gayem vardı, ben bir
devdim! Halbuki şimdi bu devin bütün vazifesi, hiç
kimseyi alakadar etmemekle beraber, ne yapıp edip de
acısız ölmektir... Fakat ne olursa olsun metin olacağım!”
Bazarof sustu ve eliyle bardağını aramaya başladı.
Adintsova eldivenlerini çıkarmaksızın ve korkarak ona su
içirdi.
Bazarof tekrar söze başladı: “Siz beni unutacaksınız...
Ölü, canlının arkadaşı olamaz. Babam size, ‘Rusya
kıymetli bir adamını kaybediyor,’ diyecek... Bu saçma bir
şey! Fakat siz onun bu fikrini reddetmeyiniz. Bilirsiniz ki,
çocuğu ne ile teskin ederseniz ediniz... Annemi de teselli
ediniz. Sizin bu koca dünyanızda, güpegündüz elinizde
fenerle arasanız onlar gibi insan bulamazsınız... Ben
Rusya’ya lazım mıyım? Hayır, görülüyor ki lazım
değilmişim... Hem canım kim lazım? Ayakkabıcı lazım,
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terzi lazım, kasap... Et satar... Kasap... Durunuz, galiba
saçmalıyorum... Şurada bir orman var...”
Bazarof elini alnına götürdü.
Adintsova ona doğru eğildi:
“Yevgeni Vasiliç ben buradayım.”
Bazarof birdenbire elini alnından çekti ve doğruldu.
Gözleri son bir ışıkla parlıyordu. Ani bir kuvvetle:
“Elveda, elveda Adintsova! Dinleyiniz... O gün ben
sizi öpmemiştim... Ölmekte olan şu kandili üfleyiniz de
sönsün...”
Genç kadın dudaklarını ölmekte olan delikanlının
alnına kondurdu. Bazarof:
“Yeter!” dedi ve başı yastığa düştü...
Şimdi... Karanlık...
Adintsova sessizce odadan çıktı.
Vasili İvanoviç fısıltıyla sordu: “Nasıl?”
Genç kadın zorla duyulabilen bir sesle cevap verdi:
“Uyudu!”
Bazarof artık uyanmayacaktı. Akşama doğru kendini
tamamen kaybetti ve ertesi gün öldü. Aleksi baba,
Bazarof’a son dini merasimi yaptı. Ölümünden önce ona
bu son dini tören yapılırken, göğsüne mukaddes yağ
327

sürdükleri zaman Bazarof’un bir gözü açıldı; resmi elbiseli
papazı, tüten kandili ve aziz resimleri önündeki mumları
görünce ölüm halindeki yüzünde bir an için korkudan
doğma bir heyecan belirir gibi oldu.
Sonunda delikanlı son nefesini verdiği ve evin içinde
genel bir feryat koptuğu anda Vasili İvanoviç ani bir
hezeyana tutuldu. Yüzü ateşler içinde olduğu halde hırıltılı
bir sesle: “Dava edeceğimi söylemiştim,” diye bağırıyor ve
güya birisini tehdit ediyormuş gibi yumruğunu havada
sallayarak tekrar ediyordu:
“Davacıyım! Davacıyım!”
Arina Vlaseyevna ise gözyaşları içinde kocasının
boynuna

sarıldı

ve

ikisi

birden

yüzükoyun

yere

yuvarlandılar. Sonraları, Anfisuşka bu olayı hizmetçi
odasında şöyle anlatırdı: “İşte böyle, ikisi birden tıpkı bir
yaz günü öğlen sıcağında baş başa veren koyunlar gibi
boyunlarını uzatmış yan yana yatıyorlardı...”
Öğlen sıcağı geçip akşam olur... Gece gelir... Yorgun
ve acılı insanlar tatlı bir şekilde uyudukları sakin
yuvalarına geri dönerler...
***
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Bu üzücü olayın üzerinden altı ay geçti. Korkunç
soğuklarıyla, her tarafı kaplayan gıcırtılı kar tabakasıyla,
soğuk, zümrüdü andıran gökyüzü ile beyaz kış geldi. Artık
dallar pembe ve ince bir buz tabakayla örtülmüş, bacalar
duman halkalarıyla çerçevelenmişti; bir anda açılıp
kapanan kapılardan buhar helezonları fırlıyor, taze ve
adeta ısırılmış yüzlü insanlar hızla yürüyor, üşümüş atlar
koşarak geçiyorlardı. Bir akşam vaktiydi. Akşam soğuğu,
hareketsiz duran havayı daha fazla sıkıştırıyor ve akşamın,
kan rengindeki son ışıkları da süratle kayboluyordu.
Marino’daki

evin

pencereleri

birbiri

peşinden

aydınlandılar. Siyah fırak ve beyaz eldivenler giymiş olan
Prokofiç özel bir özenle yedi kişilik bir sofra hazırlıyordu.
Bir hafta önce küçük bir kilisede, sessizce, nerdeyse hiçbir
şahit olmaksızın, iki nikah kıyılmıştı.
Arkadi, Katya ile Nikolay Petroviç de Feniçka ile
evlenmişti. İşte bugün de Nikolay Petroviç, işleri için
Moskova’ya gitmekte olan ağabeyi Pavel Petroviç’e bir
veda ziyafeti veriyordu. Adintsova da hemen düğünden
sonra, gençlere kıymetli hediyeler vererek, Moskova’ya
gitmişti. Tam saat üçte herkes sofraya oturdu. Bunlar
arasında Mitya da vardı. Küçüğün artık, altınla işlenmiş
ipekli başlık giyen bir dadısı vardı. Pavel Petroviç, Katya
ile Feniçka’nın arasında yer almıştı. Damatlar eşlerinin
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yanlarına

oturmuştu.

Tanıdığımız

bu

insanlar

son

zamanlarda biraz değişmiş, hepsi de güzelleşmiş ve
gelişmiştiler.
Sadece Pavel Petroviç zayıflamıştı. Fakat bu hal onun
yüzündeki keskin çizgilere daha büyük bir zarafet
veriyordu. Feniçka da başkalaşmıştı; yeni bir ipekli elbise
giymiş, saçlarına geniş ve kadife bir fiyonk bağlamış,
boynuna altın bir kordon takmıştı. Genç kadın saygılı bir
ciddiyetle oturuyor, gerek kendine, gerekse etrafında
bulunan her şeye hürmetli davranıyor ve sanki “Beni
affediniz, benim hiçbir suçum yok!” demek ister gibi
gülümsüyordu. Gülümseyen sadece Feniçka değildi.
Diğerleri de gülümsüyor, onlar da adeta af diliyor gibi
idiler. Herkesin vaziyeti biraz garip ve hepsi de mahzundu;
fakat aslında herkes mutluydu. Adeta bir komedi oynamak
için aralarında sözleşmişler gibi herkes yanındakine gülünç
bir şekilde ikramlarda bulunuyordu. Katya hepsinden daha
sakindi. Genç kadın güvenle etrafına bakınıyordu. Nikolay
Petroviç’in, gelinine ısındığı ve genç kadını sevdiği
görülüyordu. O, yemeğin sonuna doğru ayağa kalktı ve
kadehini eline alarak Pavel Petroviç’e döndü:
“Sen bizi terk ediyorsun sevgili kardeşim... Sen bizi
terk ediyorsun! Tabi uzun bir zaman için değil; fakat ne de
olsa benim... Bizim... Sana birkaç sözle... Üzüntümüzü...
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Üzüntümüzü... İşin felaketine bakın ki biz speech ‘nutuk’
atmasını bilmiyoruz. Arkadi sen söyle!”
Arkadi: “Hayır babacığım, ben de atmayacağım,
çünkü hazırlanmadım.”
Pavel Petroviç: “Sanki ben iyi hazırlandım! Özetle
kardeşim, müsaade et de seni kucaklayayım, sana saadet
ve bahtiyarlık dileyeyim. Mümkün olduğu kadar çabuk
yanımıza dön!”
Pavel Petroviç, Mitya da dahil herkesle kucaklaştı.
Feniçka’nın, üstelik henüz daha adam akıllı uzatmasını
beceremediği elini de öptü. İkinci kez doldurulmuş
kadehini içerken derin bir iç çekişle bağırdı:
“Mutlu olunuz dostlarım. Tanrı’ya emanet olun!”
Pavel Petroviç’in son söylediği bu sözü kimse fark
etmemişti, fakat herkes üzüntülüydü.
Katya kocasının kulağına eğilerek:
“Bazarof’un hatırasına!” diye fısıldadı ve kadehini
tokuşturdu. Arkadi cevap olarak Katya’nın elini kuvvetle
sıktı, fakat Bazarof’un hatırasına içmeyi açıkça teklif
etmek cesaretini gösteremedi.
***
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Şimdi bu hikâye burada bitti sanıyorsunuz değil mi?
Ancak okuyucularımızdan bazıları ortaya çıkardığımız
şahısların şimdi, özellikle şu anda, ne yapmakta olduklarını
belki öğrenmek isterler. Biz bu gibi okuyucularımızın
arzularını yerine getirmeye hazırız. Adintsova, geçenlerde
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evlendi; bu evlilik aşka değil menfaate dayanıyordu;
kocası

müstakbel

Rus

devlet

adamlarından,

pratik

kabiliyetleri fazla gelişmiş, çok zeki bir hukukçu idi;
iradesi kuvvetli, iyi söz söylemesini bilir, genç fakat buz
gibi soğuk bir adamdı. Karıkoca çok iyi geçinmektedirler...
İleride belki mutlu olacaklar... Belki de birbirlerini
seveceklerdir.
Prenses öldü ve daha öldüğü gün hatırlanmaz oldu.
Babaoğul Kirsanof’lar, Marino’ya yerleştiler; işleri de
yoluna girmek üzeredir. Arkadi çalışkan bir çiftçi oldu.
Çiftlik oldukça iyi gelir getirmeye başladı. Nikolay
Petroviç derebeyleriyle köylüler arasındaki anlaşmazlıkları
halletmek için kurulan uzlaştırma komisyonuna üye oldu
ve bütün kuvvetiyle çalışmakta, kendi bölgesinde sürekli
seyahatler yapmakta ve uzun nutuklar atmakadır. Çünkü
Nikolay Petroviç’e göre bütün bunları köylülerin kafasına
sokmak, yani aynı kelimeleri sıklıkla tekrarlamak suretiyle
onları bıktırmak lazımdır. Fakat doğrusunu söylemek
gerekirse o, ne “mülkiyeti devir” işleri görüşülürken, bu
kelimeyi bazen jestlerle, bazen de melankolik bir edayla
burnundan telaffuz eden aydın asilzadeleri, ne de şu devir
işlemlerine sürekli küfreden cahil asilzadeleri bir türlü
tatmin edemiyordu.
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Katerina Sergeyevna’nın, Kolya adlı bir oğlu oldu.
Mitya artık gürbüzleşmişti ve oraya buraya koşuyor ve
oldukça anlaşılır bir şekilde konuşuyor. Artık Feodosya
Nikolayevna olan Feniçka’nın, kocasından ve Mitya’dan
sonra, en çok sevdiği insan gelinidir. Katya piyanoya
oturduğu zaman bütün gün onun yanından ayrılmak
bilmezdi. Yeri gelmişken Petr’den de bahsedelim; aptallığı
ve kendine önem verişi her zamandan daha çok artmış,
bütün “e” leri “ü” gibi telaffuz etmeye başlamıştı. O da
evlendi, hem de kendisine oldukça önemli bir drahoma
veren şehirli bir bahçıvanın kızıyla evlendi; bu kız, sırf
saatleri olmadığı için iki iyi damat adayını reddetmişti.
Hâlbuki Petr’in hem saati hem de rugan potinleri
bulunuyordu.
***
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Dresden şehrindeki, Brühl adındaki gezinti yerinde en
uygun gezinti zamanı saat iki ile dört arasıdır. Bu saatlerde
burada saçları artık tamamen ağarmış, fakat henüz
güzelliğini kaybetmemiş, zarif giyinen ve ancak sosyetenin
yüksek tabakalarında uzun süre bulunmuş insanlara
mahsus bir hali olan, elli yaşlarında bir adama rastlarsınız.
Bu, Pavel Petroviç’tir. O, Moskova’dan Avrupa’ya tedavi
için gitmiş ve Dresden’de yerleşmişti. Burada daha ziyade
İngilizlerle ve gelip geçen Ruslarla düşüp kalkmaktadır.
İngilizlerle

ilişkisi

zariftir,

mütevazı

ama

hep

saygılıdır. İngilizler onu biraz sıkıcı bulurlar, fakat olgun
centilmene hürmetten de geri kalmazlar. Ruslar’a karşı
daha basit davranır, bütün ihtiraslarına bir rahatlık verir,
hem kendisiyle hem de onlarla alay eder; fakat bütün
bunlar ona pek yaraşır; hem teklifsiz hem sevimlidir.
Slavofil görüşlere taraftardır; bu görüşlerin Rus yüksek
sosyetesinde çok kabul gördüğü bilinir. Rusça hiçbir şey
okumaz; fakat yazı masasının üstünde mujik çarığı
şeklinde bir sigara tablası vardır. Bizim gezginler onu çok
severler. Kesin olarak muhalefet eden Matvey İlyin
Kolyazin, Bohemya içmelerine giderken Pavel Petroviç’i
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büyük bir gururla ziyaret etti. Kendileri ile az temas ettiği
Dresden’liler ona oldukça saygı duyarlardı. Tiyatroya, özel
konserlere vs... Der Herr Baron von Kirsanof kadar hiç
kimse kolay ve çabuk bilet bulamazdı. Elinden geldiği
kadar herkese iyilik yapardı.
Etrafında hâlâ az çok bir gürültü uyandırmaktadır.
Boşuna değil o bir zamanlar aslandı... Ama yaşamak onun
için ağır bir şeydi... Hatta kendisinin zannettiğinden de ağır
bir şeydi. Bunu anlamak için onu Rus kilisesinde görmek
yeterlidir.

Kilisenin

bir

köşesinde

duvara

dayanır,

düşünceye dalar, dudaklarını sıkarak uzun zaman yerinde
kımıldamadan dururdu; sonra, birdenbire kendine gelir ve
fark edilmez bir şekilde haç çıkarmaya başlardı...
Kukşina

da

sonunda

Avrupa’ya

gitti.

Şimdi

Haydelberg’dedir. Artık fen bilimlerine değil, mimarlığı
öğreniyor. Bu sahada da yeni bir kanun keşfettiğini iddia
etmektedir. O, yine eskisi gibi öğrencilerle, özellikle
Haydelberg’de sayıları pek çok olan genç Rus fizikçi ve
kimyacılarıyla düşüp kalkmaktadır. Bu talebeler ilk
zamanlarda makul görüşleriyle, sonraları ise mutlak
avarelik ve tembellikleriyle saf Alman profesörlerini
hayrete düşürürlerdi.
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Önemli bir şahsiyet olmaya hazırlanan Sitnikof da,
oksijenle azotu birbirinden ayıramayan, fakat her şeyi ret
ve inkâr eden ve yalnız kendilerini beğenen bu cinsten iki
üç kimyacı ile ve büyük Yeliseviç ile Petersburg’da sürtüp
durmakta ve kendi söylediğine göre Bazarof’un “davasını”
devam ettirmektedir. Anlattıklarına göre geçenlerde birisi
ona adam akıllı bir dayak atmış; fakat Sitnikof da bunu
karşılıksız

bırakmamış;

içeriği

meçhul

bir

dergiye

sıkıştırılmış yine içeriği meçhul bir makalecikle kendisine
dayak atanın korkağın biri olduğunu ima etmiş. O, buna
alay ismini vermektedir. Yine eskisi gibi babası onu idare
etmekte, karısı ise onu bir budala... Ve bir edip
saymaktadır.
Rusya’nın tenha yerlerinden birinde küçük bir köy
mezarlığı vardır. Neredeyse bütün mezarlıklarımız gibi bu
küçük köy mezarlığının da manzarası hazindir. Etrafını
çeviren hendekleri çoktan otlar kaplamıştır. Yana yatmış
olan kül rengindeki tahta haçlar, bir zamanlar boyalı olan
küçük çatıları altında çürümektedir; mezar taşları, sanki
onları aşağıdan birisi itmiş gibi, hep yerinden oynamıştır;
yaprakları dökülmüş bir iki ağaç, zorlukla cılız bir gölge
verebiliyor;

başıboş

koyunlar

mezarlar

arasında

dolaşıyor... Fakat tüm bu mezarların içinde bir mezar
vardır ki, insan eli ona yetişemez, hayvanların ayağı onu
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çiğneyemez, bu mezarın üzerine sadece kuşlar konar ve
her sabah günün ilk ışıkları karşısında öterler.
Bu mezarın etrafını kuşatan demir bir parmaklık
vardır; iki ucuna taze iki çam dikilmiştir. Bu mezar,
Yevgeni Bazarof’un mezarıdır. Civardaki bir köyden,
senelerin ağırlığı ile belleri bükülmüş iki ihtiyar, bir karı
ve bir koca, sık sık bu mezarı, ziyarete gelirler.
Bu iki yaşlı insan birbirlerine dayanarak ağır adımlarla
yürürler. Demir parmaklığa yaklaşarak yere kapanır ve diz
çökerler; uzun uzun ve acı bir bakışla ağlarlar, altında
oğullarının yatmakta olduğu dilsiz taşa uzunca ve dikkatle
bakarlar; birbirlerine kısa birkaç söz söylerler, taşın
üstündeki tozları siler, çamların dallarını düzeltir ve
yeniden dua ederler. Buradan bir türlü ayrılamazlar, burada
kendilerini oğullarına ve ona ait anılara daha yakın
hissederler...
Onların

okudukları

duaların

ve

döktükleri

gözyaşlarının boşa gitmesinin imkânı var mı? Saf ve
vefakâr bir sevginin, mutlak bir gücü içermemesi mümkün
müdür? Elbette hayır! Bir kabre gömülmüş olan kalp, ne
kadar ihtiraslı, ne kadar günahkâr ve ne kadar isyankâr
olursa olsun, onun üstünde yetişip büyüyen çiçekler, bize,
masum gözleriyle sakin bir şekilde bakarlar. Bu çiçekler
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bize sadece ebedi bir rahatlığı, kayıtsız tabiatın o
muhteşem sessizliğini anlatmazlar…
O çiçekler, bize hem ebediyetle yapılan sessiz bir
anlaşmayı, hem de ilelebet devam edecek bir ömrü
anlatmak ister gibidirler...

1861, Ağustos.
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