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Lev Nikolayeviç Tolstoy, 1828 yılında Rusya’da, Yasnaya 
Polyana’da doğdu. Toprak sahibi soylu bir ailenin oğluydu. 
Çocuk yaşta anne ve babasını kaybettiği için akrabaları tara-
fından yetiştirildi. Özel öğretmenlerden ders aldıktan sonra 
Kazan Üniversitesi’ne girdiyse de, resmî eğitime duyduğu 
tepki nedeniyle 1847’de evine dönerek topraklarını yönetme-
ye ve kendi kendini eğitmeye karar verdi. 1855-1863 yılları 
arasında yazdığı Polikuşka gibi öykülerinde, daha çok ahlaki 
sorunlara ağırlık verdi. 1850’lerin sonlarına doğru, köylü 
çocuklar için açtığı okulda, ilerici öğretim yöntemlerini başa-
rıyla uyguladı. Başyapıtları olan Savaş ve Barış ile Anna 
Karenina adlı romanlarının yayımlanmasından sonra yaşadı-
ğı bunalımın etkisiyle yaşamın anlamına ilişkin soruların 
yanıtını Yeni Ahit’te aradı. Ailesinin rahat yaşamıyla inancı-
nın gerektirdiği basit yaşam arasındaki çelişkiye katlanama-
yan Tolstoy, 1910 yılındadoktoru ve küçük kızı aleksandra’yal 
birlikte bir gece evini terk etti; birkaç gün sonra da ıssız bir 
tren istasyonunda zatürreeden öldü.
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“Fa kat ben si ze de rim ki, bir kadýna þeh
vet  le ba kan her in san, za ten için den onun la 
zi na et miþ de mek tir.”

(Mat ta V 28)

“Mürþit le ri Ýsa’ya de di ler ki: Eðer er kek le 
ka rýsý arasýnda ki du rum bu ise, ev len mek iyi 
de  ðil. Fa kat Ýsa on la ra ce vap ver di: Bu nu her 
in  san ka bul ede mez, bu bir Tanrý ver gi si dir. 
Çün  kü ana dan doð ma hadým vardýr; in san la
rýn hadým et tik le ri vardýr; bir de gökle rin 
me lek  le ri uð run a hadýmlýða kat la nan lar 
vardýr. Bu  nu, razý ola bi len ka bul et sin.”

(Matta XIX; 10, 11, 12)
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I

O yýl ba har gel miþ ti. Tren yol cu lu ðu mu zun 
ikin  ci günündey dik. Yol bo yun ca va go na inip 
bi nen  ler olu yor du; fa kat tre nin ha re ket nok-
tasýnda son is tas yo na ka dar gi de cek be nim dýþým-
da üç ki þi da ha vardý. Bun lar, genç ve güzel ol ma-
yan, çökmüþ yüzlü, er kek pal to su na ben ze yen bir 
man to ile þap ka gi yin miþ, si ga ra içen bir kadýnla 
kýrk yaþ  larýnda, ko nuþ kan, eþ yasý yep ye ni, der li 
top lu bir er kek ar ka daþý, bir de kim se ye so kul ma-
dan bir köþe de otu ran kýsa boy lu, si nir li tavýrlý bir 
adam dý. Üçüncü yol cu pek yaþlý ol madýðý hal de, 
dal  galý saç larý za mansýz aðarmýþtý. Ola ðanüstü 
par  lak gözle ri sürek li bir o ya na, bir bu ya na oy nu-
 yor du. Sýrtýnda es ki, ama iyi bir ter zi elin den çýk-
mýþ as tra gan ya kalý bir pal to, baþýnda ayný kürk-
ten kal pak vardý. Pal to su açýlýnca içi ne giy di ði 
kol suz hýrkay la Rus bi çi mi iþ le me li gömle ði gö rü-
nüyor du. Adam, ara da bir, öksürmey le baþ layýp 
gülme ye dönüþen bir takým ses ler çýkarýyor du.

Adam, yol bo yun ca va gon da ki ler le tanýþýp 
ko nuþ  ma mak için elin den ge le ni yapmýþtý. 
Yanýnda otu   ran larýn ko nuþ ma gi ri þim le ri ni sert, 
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kýsa ce vap lar la bo þa çýkarýyor du. Ya bir þey ler oku-
yor ya pen ce re ye ba ka rak si ga ra içi yor ya da es ki 
bir tor  ba dan yi ye cek çýkarýp yi yor, çay içi yor du. 

Ba na, yalnýzlýktan sýkýlmýþ gi bi görünüyor du. 
Bir  kaç kez ko nuþ mak is te dim. Fa kat karþý kar þý-
ya otur du ðu muz hal de, bakýþlarýmýzýn her kar þý-
laþ  masýnda ya baþýný çe vi ri yor ya eli ne ki tap alý-
yor ya da pen ce re ye bak ma ya baþlýyor du.

Yol cu lu ðu mu zun ikin ci gününde ak þa ma doð-
 ru tren büyük bir is tas yon da du run ca si nir li adam 
inip sýcak su aldý, çay dem le di. Son ra dan avu  kat 
ol du ðu nu öðren di ðim der li top lu eþ ya sa hi  bi ile 
yanýmda ki er kek gi yim li, si ga ra için kadýn da 
is tas yo na çay iç me ye git ti ler.

On larýn yok lu ðun da va go na bir kaç ye ni yol cu 
gir di. Ara larýnda, uzun boy lu, týraþlý, bu ru þuk 
yüz lü bir yaþlý adam vardý. Ame ri kan san sarý kür-
kü ve baþýnda ki çu ha dan ge niþ si per li kas ke tiy le 
tüc carý andýrýyor du.

Tüccar, avu kat la kadýnýn otur duk larý ye rin 
kar  þýsýna yer leþ ti ve ayný is tas yon da tre ne bi nen, 
tüc car ya maðý kýlýklý bir genç le ko nuþ ma ya baþ-
ladý.

Karþýlarýnda otu ru yor dum. Tren dur du ðu için 
ge  lip ge çen ol madýkça ko nuþ tuk larýndan tek tük 
bir þey ler du ya bi li yor dum. Tüccar, önce bir is tas-
yon ile ri de ki çift li ði ne git ti ði ni söyle di. Son ra, 
âdet ol du ðu üze re, þu nun bu nun fi yat larýndan, 
ti ca  ret ten söz açtýlar. Mos ko va’nýn o günkü alým-
sa tým du ru mun dan söz edip Nij ni nov go rod pa na-
yý rý na geç ti ler. Tüccar ya maðý, sözü, iki si nin de 
ta ný dýðý ünlü, zen gin bir tüccarýn pa nayýrda ki 
eð len  ce le ri ne ge tir di. An cak yaþlý adam sözünü 
ke se  rek ayný ki þi nin bir za man lar Ku na vi no’da 
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yaptýðý ve ken di si nin de katýldýðý eð len ce le ri 
an lat ma   ya baþ ladý.

O eð len ce le re katýlmak tan açýktan açýða 
gu rur du yu yor du. Sözünü et tik le ri ki þiy le Ku na-
vi no’da ge çir dik le ri bir günü an lattý: Öy kü, yük-
sek ses le söylen me yen türden di. Tüccar bu   nu 
fýsýlda ya rak ak tardý. Ya maðýn kah ka hasý bü  tün 
va go nu çýn lattý. Ýhti yar da iki altýn di þi ni gös  te re-
rek gül dü.

Ýlgi ye de ðer bir þey duy mayý bek le mi yor dum, 
tre  nin ha re ke ti ne ka dar pe ro na çýkmak için 
ye rim  den kalktým. Kapýda de rin bir ko nu ya 
dalmýþ olan avu kat ve kadýnla karþýlaþtým.

Ko nu þan avu kat, ba na,
“Ye ti þe mez si niz,” de di, “ikin ci kam pa na çal-

dý.”
Ger çek ten, so nun cu va go na var ma dan kam-

pa   na çaldý. Ye ri me döndüðüm za man, kadýnla 
avu     kat arasýnda ki ko nuþ ma de vam edi yor du. Yaþ-
lý tüccar, karþýlarýnda ses siz ce otu ru yor, sert sert 
önü  ne ba ka rak ara da bir hoþ nut suz lu ðu nu be lir-
ten bir tavýrla du dak larýný oy natýyor du.

Önle rin den ge çer ken avu kat, gülümse ye rek 
sö  züne de vam edi yor du:

“Ko casýna, onun la ya pa ma ya caðýný, üste lik 
bir    lik te ya þa mak is te me di ði ni açýkça söyle di. 
Çün kü…”

Öte si ni du ya madým. Be nim le bir lik te bir kaç 
yol    cu da ha gir di. Önce tren me mu ru, son ra ko þa-
rak bir ha mal geç ti. Uzun süren gürültü yüzün-
den ko nuþ ma du yu la madý. Or talýk ses siz le þin ce 
avu   katýn özel bir olayý an lattýktan son ra ko nu yu 
ge   niþ le te rek ge nel an lam da ko nuþ tu ðu nu an la-
dým.
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Avu kat þu sýra lar bo þan ma so run larýnýn Av ru-
pa ka mu oyu nu ne de re ce il gi len dir di ði ni, biz de 
de bo þan ma olay larýnýn son de re ce artmýþ ol du ðu-
nu an latýyor du. Et raf ta on dan baþ ka ko nu þan 
ol ma dýðýný fark edin ce sözünü kes ti. Yaþlý tücca ra 
ba  ka rak na zik bir gülümse mey le,

“Es ki den bun lar yok tu, de ðil mi?” di ye sor du.
Öte ki tam cevap ve re cek ken tren kalktý. Yaþlý 

adam, kas ke ti ni eli ne alýp is tav roz çýka ra rak fý sýl-
tý lý bir ses le dua oku ma ya baþ ladý. Avu kat baþýný 
öte  ye çe vir di, saygýlý bir tavýrla du anýn so nu nu 
bek le me ye ko yul du. Yaþlý adam du asýný ve is tav-
roz çýkar mayý bi ti rin ce kas ke ti ni ka fasýna iyi ce 
yer  leþ tir di, son ra ko nuþ ma ya baþ ladý: 

“Es ki den de vardý be yim ama, þim di ki ka dar 
de  ðil di. Artýk bu nun ol ma masýna ola nak yok. 
Her  kes bil giç ke sil di.”

Tren git gi de hýzýný artýrýyor, te ker lek le rin 
gü rültüsünden ko nu þu lan lar du yul mu yor du. 
Me rak et ti ðim için da ha yakýnlarýna geç tim. 
Ya ným da  ki par lak gözlü si nir li adam da il gi len mi-
þe ben zi  yor du, otur du ðu yer den din li yor du. 

Kadýn, bel li be lir siz gülümse ye rek,
“Eði ti min ne su çu var?” di ye sor du.
Son ra, bir çok kadýnýn yaptýðý gi bi, karþýsýnda-

ki  le rin söyle di ði ne de ðil de, söyle ye ce ði ni tah min 
et  ti ði ne cevap ve re rek de vam et ti:

“Yok sa, es ki za man usulü kýzla er ke ðin bir bi-
ri ni görme den ev len me si da ha mý iyi? Bir bir le ri  ni 
se vip sev me dik le ri ni, se ve bi lip se ve me ye cek le  ri-
ni bil me den, an la ma dan, ras ge le ev le ni yor, hayat 
bo yu acý çe ki yor lardý. Bu tür ev li lik le rin be ðe  ni le-
cek yaný mý var?”
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Sözde yaþlý adam la ko nu þan kadýn, aslýnda 
bun   larý ba na ve avu ka ta söylüyor du.

Tüccar kadýný küçümse yen bakýþla süzüp 
so ru  su nu cevapsýz býraktý,

“Hep si bil giç ke sil di…” di ye tek rar ladý.
Avu kat ha fif çe gülümse di:
“Eði tim le ev li lik an laþ mazlýklarý arasýnda ki 

iliþ   ki üze ri ne düþündükle ri ni zi öðren mek is ter-
dik.”

Tüccar bir þey söyle ye cek ol du, fa kat kadýn 
sö zünü kes ti:

“Yok, yok… Geç ti bun lar artýk!”
Avu kat onu sus tur du:
“Ýzin ve rin, be ye fen di düþünce si ni söyle sin.”
Yaþlý adam, ke sin bir tavýrla,
“Öðre nim göre göre so nun da saç malýyor lar,” 

de di.
Fa kat kadýn yi ne atýldý. Ba na, avu ka ta, hat ta 

ye  rin den kalkýp sýrasýnýn ar kalýðýna da ya na rak 
ve yüzünde bir gülümse mey le ko nuþ mayý din le-
yen tüccar ya maðýna ba ka rak ko nu þu yor du:

“Bir bir le ri ni sev me yen in san larý ev len di rip 
son  ra da ge çi ne me yiþ le ri ne þaþýyor lar. Sa hi bi nin 
key  fi ne göre çift leþ mek an cak hay van lar da olur; 
in  san larýn ken di le ri ne göre ar zu larý, sev gi le ri var-
dýr.”

Bes bel li son sözle riy le tüccarý ið ne le mek is te-
miþ  ti.

“Haksýzsýnýz hanýme fen di. Hay van, hay van-
dýr; in san lar için de ya sa lar yapýlmýþtýr.”

Ken di görüþle ri ni çok ye ni bul du ðu an laþýlan 
ka dýn, bun larý or ta ya at mak için pek ace le edi yor-
du:
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“Sev gi ol mayýnca, bir er kek le nasýl ya þanýr?”
Yaþlý adam, gu rur la,
“Es ki den böyle þey le re aldýran yok tu,” de di. 

“Bun  lar hep ye ni bu luþ lar. Ýncir çe kir de ði ni dol-
dur  ma ya cak bir iþ için kadýn ko casýna, ‘Ayrýla ca-
ðým sen den’ di ye tut tu ru yor. Bu, köylüler arasýn-
da bi le aldý yürüdü. Köylü karýlarý bi le, ‘Tasýný 
ta ra ðýný top la; ben Van ka’ya gi di yo rum. Onun 
saç la rý se nin kin den da ha kývýrcýk…’ de yi ve ri yor. 
Gel de çýk iþin için den. Kadýnýn için de kor ku 
ol malý, kor ku...”

Tüccar ya maðý, yüzünde yayýlmak üze re olan 
gü lümse me si ni tu ta rak avu ka ta, kadýna ve ba na 
bak tý. Ha lin den tüccarýn sözle ri nin üze ri miz de 
uyan dýrdýðý et ki ye göre onay la ma ya ya da alay 
et me  ye hazýrlandýðý bel liy di.

Kadýn,
“Ne kor ku su?” di ye sor du.
“Ne kor ku su ola cak; er ke ði ne karþý kor ku.”
Kadýn öfkey le,
“Artýk on la ra geç miþ ola efen dim,” di ye kar þý-

lýk ver di.
“Yo, geç me di hanýme fen di, geç me si ne de ola -

nak yok. Hav va kadýn, er ke ðin ka bur ga ke mi ðin -
den ya ratýlmýþtýr; bu böyle dir ve so nu na ka dar da 
böyle ka la caktýr.”

Yaþlý adam bu nu ol duk ça sert söyle di ve ba þý-
ný öyle si ne za fer ka zanmýþ bir ifa dey le silk ti ki, 
ya  mak, tüccarýn üstte kaldýðýna ka rar ve re rek 
kah  ka hayý bastý. Fa kat kadýn ye nil me yi ka bul len-
mek is te mi yor du. Bi ze yan yan ba ka rak,

“Siz er kek ler böyle düþünürsünüz el bet,” 
de di. “Özgürlüðü ken di ni ze alýp kadýný dört du var 
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ara  sýna týkmak is ter si niz. Oy sa siz ken di niz her 
þey    den ya rar lanýrsýnýz.”

“Kim se nin bir þey den ya rar landýðý yok. Yal nýz 
er ke ðin eve bir þey ge tir me di ði ni; oy sa ka dý nýn 
na zik bir kap ol du ðu nu unut mayýn.”

Tüccarýn inandýrýcý ko nuþ ma tarzýnýn din le yi-
ci  le ri et ki le di ði bel liy di. Kadýn bi le ken di ni ye nil-
miþ his se di yor, ama hâlâ tes lim ol mak is te mi yor-
du:

“Ýyi ama, kadýnýn da bir in san ol du ðu nu, 
er kek gi bi onun da birtakým duy gu larý bu lun du-
ðu nu ka bul eder si niz, de ðil mi; ko casýný sev mi-
yor sa, ne yapsýn.”

Tüccar kaþ larýný, du dak larýný oy na ta rak, 
hý þým la:

“Sev mi yor muþ!..” di ye tek rar ladý. “Öyle bir 
se ver ki!”

So ru nun çözüme ulaþ masý tüccar ya maðýnýn 
faz  lasýyla ho þu na git ti ði için ke yif li ke yif li mýrýl-
dandý.

Kadýn ge ne söze atýldý:
“Hayýr efen dim, se ve mez. Zor la güzel lik 

ol maz. Ýçte sev gi ol mayýnca...”
“Pe ki; ya kadýn ko casýna iha net eder se?”
Bu nu avu kat sor muþ tu. Tüccar,
“Bu na ola nak yok tur. Göz ku lak ol mak ge rek,” 

di ye karþýlýk ver di.
“Ya ol duy sa... Büsbütün ola naksýz de ðil ya...”
“Baþ ka larýnda bel ki olur ama, biz de ola nak-

sýzdýr.”
Son söz yaþlý adam da kaldý. Tüccar ya maðý 

ký pýr dandý, ko nu þan la ra bi raz da ha so kul du. An la-
þý lan ora da ki ler den ge ri kal mak is te mi yor du. 
Gü lüm se ye rek,
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“Efen dim,” di ye söze baþ ladý. “Ge çen ler de 
bi zim de li kanlýlar dan bi ri nin baþýndan böyle bir 
re za   let geç ti. Doð ru su dýþarý dan hüküm ver mek 
zor. –Ka dýn tam an lamýyla eli maþalýnýn bi riy-
miþ.– Diz  gin le ri ko pardýðý gi bi yal lah! Oy sa ço cuk 
aðýr baþ lý, oku muþ bi ri... Kadýn önce mu ha se be 
me  mur larýndan bi riy le mer ci me ði fýrýna ver miþ. 
Ko  casý alt tan alýp onu güzel lik le yo la ge tir mek 
is ti  yor. Aldýran kim. Ah laksýzlýðý artýrýp ko casýnýn 
pa  rasýný çal ma ya baþlýyor. Adam caðýz da yaðý 
de ni  yor, o da kâr et mi yor. Kadýn günden güne 
da ha be   ter olu yor. So nun da, vaf tiz si zin bi ri ni –
hâþâ hu   zur dan–, bi r Ya hu di’yi pe þi ne takýyor. 
He rif ne yapsýn?.. Be layý baþýndan attý, þim di 
bekâr ya þý yor . Kadýn da ala bil di ði ne sürtüyor.”

“He rif ap talýn bi riy miþ. Baþ tan yüz ver me yip 
diz gin le ri ele al saydý, gül gi bi ge çi nir ler di. Ýþi baþ-
 tan gev þet me me li. Ha ni bir söz vardý: ‘Atý ça yýr da, 
kadýný ev de baþýboþ býrak ma malý...’”

O sýra da kondüktör, önümüzde ki is tas yon da 
ine cek le rin bi let le ri ni top la ma ya gel di. Yaþlý tüc-
car da bi le ti ni ver di.

“Öyle, kadýn kýsmýný iþ iþ ten geç me den hi za -
ya ge tir mek lazým.”

Da ya na madým,
“Pe ki, de min ev li barklý adam larýn Ku na vi no 

pa nayýrlarýnda nasýl eð len dik le ri ni an la tan siz de -
ðil miy di niz?” di ye söze karýþtým.

Tüccar kýsa ca,
“O baþ ka,” de di ve sus tu. Kam pa na ça lar ken 

tüc car kalktý, sýranýn altýndan tor basýný çýkardý. 
Pal  to su nun önünü ka vuþ tur duk tan son ra kas ke-
ti   ni kaldýra rak se lam ver di, sa hanlýða çýktý. 
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II

Yaþlý adam çýkar çýkmaz, bir kaç ki þi hep bir-
den ko nuþ ma ya baþ ladý. Tüccar ya maðý kýlýklý 
adam,

“Ba balýk tam es ki ka falý,” de di.
Kadýn,
“Canlý bir Do m os troy1,” di ye ek le di. “Kadýnlar 

ve ev li lik hakkýnda vah þi ce fi kir le ri var.”
Avu kat sözünü doð ru ladý:
“Evet, ev li lik so run larý üze rin de bi zim gö rü-

þü müzle Av ru palýlarýnki arasýnda dað lar ka dar 
fark vardýr.”

Kadýn yi ne atýldý:
“En önem li si, bu gi bi adam larýn sev gi siz ev li -

li  ðin ev li lik ol madýðýný an la ya mayýþlarý... Ev li lik 
an cak aþk olur sa kut sallýk ka zanýr; ger çek ev li  lik 
an cak sev giy le kut sanmýþ ev li lik tir.”

Tüccar ya maðý bir yan dan sýrýtýyor, bir yan-
dan da olan ca dik ka tiy le din li yor du. Bu bil gi ve ri-
ci ko nuþ ma lar dan iler de ya rar lan mak için tek bir 
söz cüðü kaçýrma ma ya çalýþýyor du.

Kadýnýn sözle ri nin or tasýnda, ar kam da ke sik 
bir kah ka hayý ve ya ho mur tu yu andýran bir ses 
du  yul du. O ta ra fa bakýnca kýr saçlý, par lak gözlü 
mün ze vi sýra ar ka daþýmý gördük. Ko nuþ mamýzla 
il  gi le ne rek belli etmeden bi ze so kul muþ ol ma lýy-
dý. El le  ri ni sýranýn ar kalýðýna koy muþ, ayak ta 
du ru yor  du. Ha lin den he ye can landýðý bel liy di. 
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1 Çar Korkunç Ývan zamanýnda aile yaþamýný düzenlemek üzere hazýrlanmýþ 
kadýný köleden farksýz kýlan bir yasa.

Kroyçer Sonat



Yüzü ký zar mýþtý, ya naðýnda ki bir ada le ha fif çe tit-
ri yor du. Du  rak la ya rak,

“Ev li li ði kut sa yan aþk da ney miþ?” di ye sor-
du.

Ko nu þanýn he ye canlý ha li nin farkýna va ran 
ka dýn, olan ca ne za ke tiy le ve et raflý ola rak ce vap 
ver  di:

“Ger çek aþk... Ev li lik, an cak kadýnla er kek 
ara sýnda böyle bir sev gi var ol du ðu za man müm-
kündür.”

Par lak gözlü adam çe kin gen bir gülümse mey-
le ve sakýnan bir tavýrla,

“Evet ama, ger çek aþk ne de mek tir?” di ye 
sor  du.

Kadýn açýkça bu ko nuþ ma ya bir son ver mek 
için,

“Aþkýn ne ol du ðu nu her kes bi lir,” di ye kes ti-
rip attý.

“Ama ben bil mi yo rum. Si zin ne kas tet ti ði ni zi 
an la mak is ter dim.”

“Bu ol duk ça ba sit...”
Kadýn du rak ladý, bir an düþündükten son ra,
“Aþk; bir kadýna ya da er ke ðe di ðer le ri ara sýn-

da yapýlan ke sin ter cih tir,” de di.
Kýr saçlý adam güldü:
“Ter cih mi... Ne ka dar za man için? Bir ay mý, 

iki ay mý, yok sa yarým sa at lik ter cih mi?”
“Ýzni niz le, si zin amacýnýz baþ ka ga li ba.”
“Hayýr hayýr, ayný þey den söz edi yo ruz.”
Avu kat, kadýna doð ru bir iþa ret ya pa rak söze 

ka rýþtý:
“Hanýme fen di, ev li li ðin her þey den önce bir 

bað  lan ma ya (bu na is ter se niz aþk de yi niz) dayan-
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masý ge rek ti ði ni söylüyor. Ev li li ðin an cak böyle-
lik   le kut sallýk ka za na bi le ce ði ni, aþksýz ev li lik te 
ma   ne vi görev le rin ye ri ne ge ti ril me si ne özen gös-
te   ril me ye ce ði ni ifa de et mek is ti yor.”

Kadýna döne rek,
“Doð ru mu an lamýþým?” di ye sor du.
Kadýn, düþünce si nin bu de re ce ba þarýlý açýk-

la  masýný bir baþ iþa re tiy le onay ladý. Avu kat,
“Ayrýca…” di ye de vam et mek is te di. Fa kat 

göz   le ri iyi ce alev le nen ve bel li ede cek ka dar he ye-
can  la nan si nir li adam, avu katýn sözünü kes ti:

“Hayýr hayýr, ben de ayný þey den, ya ni ka dý-
nýn ve ya er ke ðin di ðer le ri arasýndan yaptýðý ter-
cih  ten söz edi yo rum. Yalnýz bu ter ci hin ne ka dar 
sü re ce ði ni me rak edi yo rum, bu nu an la mak is ti-
yo  rum.”

Kadýn omuz larýný oy nattý.
“Ne ka dar mý süre cek. Uzun za man... Ba zen 

bü tün bir hayat bo yun ca...”
“Aman efen dim, bu na yalnýzca ro man lar da 

rast  lanýr, ger çek te böyle bir þey yok tur. Ha yat ta 
ter  cih ler çok en der ola rak bir kaç yýl, ço ðu za man 
bir  kaç ay ya da haf ta, hat ta bir kaç gün, bir kaç 
sa at sürer.”

Adam, düþünce si nin karþýsýnda ki le ri þaþýrttý-
ðý  ný görüyor, bu na mem nun olu yor du.

Üçümüz bir aðýzdan,
“Ne ler söylüyor su nuz... Hayýr efen dim... Ýz ni -

niz le...” di ye iti ra za kalktýk. Tüccar ya maðý bi le 
bir þey ler ge ve li yor du.

Fa kat kýr saçlý adam bi zi bastýra rak baðýrýyor du:
“Evet bi li yo rum, siz, var ol du ðu tah min edi-

len bir þey den söz edi yor su nuz. Ben si ze ger çe ði 
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söy lüyo rum. Aþk de di ði niz duy gu yu her er kek 
her güzel kadýna karþý his se der.”

“Hayýr, hayýr, bu söyle di ði niz kor kunç. Fa kat 
ne olur sa ol sun, in san lar sev gi yi yalnýz bir kaç ay 
ya da yýl de ðil, hayat bo yu da du ya bi lir ler.”

“As la. Hat ta er ke ðin be lir li bir kadýný hayat 
bo   yu seç ti ði ni var say sak bi le, so nun da kadýnýn 
bir baþ kasýný ter cih et me si olasýlýðý çok yüksek tir. 
Bu hep böyley di; þim di de böyle dir.”

Kýr saçlý adam sus tu, ta ba kasýný çýka ra rak bir 
si  ga ra yaktý ve,

“Baþ ka türlü ola maz,” di ye de vam et ti. “Bu, 
ön ce den iþa ret len miþ iki no hut ta ne si nin bir 
çu val  da yan ya na düþme si ka dar ola naksýzdýr. 
Bun la rý yalnýz bir var sayým ola rak ile ri sürme di ði-
me iþa  ret ede yim. Son ra bir de kanýksa ma olas-
ýlýðý var.”

Si ga ra du manýný hýrsla içi ne çek ti.
“Hayat bo yu tek bir kadýnýn ya da tek bir 

er ke  ðin se vi le bi le ce ði ni söyle mek, bir mu mun 
hayat bo yu ya na bi le ce ði ne inan mak gi bi dir.”

Kadýn,
“Ama siz, hep tut ku lu aþk tan söz edi yor su-

nuz,” de di. “Ýde al baðlýlýðýna, ruh yakýnlýðýna 
da ya nan bir sev gi yi ka bul ede mi yor mu su nuz?”

Adam ken di ne has bir ho mur tu çýkarýp,
“Ruh yakýnlýðý... Ýde al baðlýlýðý...” di ye söy len-

 di. “Ka balýðýmý af fe din; bun lar ol duk tan son ra bir 
ya tak ta yat ma ya ne ge rek var. Oy sa in san lar, ide -
al le ri ni bir leþ tir dik le ri gi bi so lu ðu ya tak ta alý yor -
lar.”

Si nir li si nir li güldü.
Avu kat,
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“Ýzin ve rin,” de di. “Olay lar sözle ri ni zin ak si ni 
ka nýtlýyor. Ev li lik ku ru mu nun henüz if las et me di-
ði mey dan da. Ýnsan lar ya da in san larýn büyük 
bö lü mü ev li dir. Son günle ri ne ka dar þe ref li bir 
ai le ha  yatý ya þa yan larýn sayýsý hiç az de ðil.”

Kýr saçlý yi ne güldü.
“Siz ev len me nin te me li nin aþk ol du ðu nu söy-

 lü yor su nuz. Ben se, tut ku dýþýnda bir aþkýn var lý-
ðý ný kuþ kuy la karþýlýyo rum. Bu id di ama kar þý 
ev li  lik ku ru mu nun henüz if las et me di ði ni de lil 
gös te ri yor su nuz. Oy sa bugünkü ev li lik le rin hep si 
ya  lan do lan dan iba ret.”

“Hayýr efen dim; ben yalnýzca ev li li ðin þim di 
de es ki si gi bi var ol du ðu nu söyle mek is te dim.”

“Var ha... Ama ne re de. Ev len me yi Tanrý’ya 
kar þý bir yükümlülük, kut sal bir sýr bi len kim se-
ler arasýnda ger çek ev li lik vardý ve þim di de var-
dýr. Ama biz de yok. Biz de ki ler yalnýzca çift leþ-
mek için ev le ni yor lar. Bu du rum da ya ya lan ya 
zor la ma  ya baþ vu ru yor lar. Ya la na yi ne bir de re ce-
ye ka dar kat lanýla bi lir: Karý ko ca, et ra fa tek 
karýlý, tek ko  calý gi bi görünür ama, aslýnda her iki 
ta raf da bir po li ga mi ya þar. Çir kin ol mak la bir lik-
te, bu bir de  re ce ye ka dar baðýþla na bi lir. Fa kat, 
ço ðu za man ol  du ðu gi bi, hayat bo yu bir ara da 
ya þa ma ya ye min eden in san lar ikin ci ay dan son-
ra bir bir le rin den nef ret edip ayrýlmak için can 
atar ken yi ne de bir  lik te ya þar lar sa iþ te o za man 
hayat kor kunç bir ce hen ne me döner. Ki mi iç ki ye, 
ki mi si la ha sa rý lýr; ken di ni ya da eþi ni ze hir le yen-
ler olur.”

Adam hýzla, sözü kim se ye býrak ma dan, git gi-
de ken di ni kaptýra rak ko nu þu yor du.
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