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CHARLES DICKENS, 1812’de İngiltere’nin Portsmouth kentinde doğ du. Babası hapse dü-
şünce okuldan ayrılıp bir fabrikada çalışmak zorunda kaldı. Bu dönemde işçi sınıfının ya-
şamını ve sıkıntılarını yakından tanıma fırsatı buldu. Babası dönünce eğitimini tamamladı. 
Önce bir avukatla, sonra liberal bir gazetede çalıştı. Mister Pickwick’in Serüvenleri (1837) adlı 
ilk romanı çok tutuldu. Ardından gelen Oliver Twist önce yayın yönetmenliğini üstlendiği bir 
dergide tefrika edildi. Bunu Nicholas Nickleby, Antikacı Dükkânı ve Martin Chuzzlewit izledi. 
Bir Noel Şarkısı (1843) olağanüstü bir başarı elde etti. Dombey and Son, Dickens’ın roman-
cılığında bir dönüm noktası oldu. David Copperfield’da, toplumsal sorunlardan çok kendi 
deneyimlerine ağırlık veren Dickens, İki Şehrin Hikâyesi ve Büyük Umutlar’la zirveye çıktı. Di-
ckens’ın yapıtları, gerçekçi biçemin, düzyazı ustalığının, mizahi bir dehanın ve benzersiz 
edebî karakterlerin en önemli örnekleri olarak değerlendirildi. Dickens, 1870’te Chatham 
yakınlarında Gad’s Hill’deki kır evinde öldü.

MERAM ARVAS, 1972’de Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra yüksek öğ-
renimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı, yüksek lisan-
sını Amerikan Dili ve Ede biya tı dalında yaptı. Ankara Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Beykent 
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. John Updike, John Fowles ve David Lodge’dan 
çevirileri yayımlandı. Halen Koç Üniversitesi’n de öğretim üyesi olarak görev yapıyor.
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Büyük Umutlar, 1983
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I
Dönem

Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü, hem akıl çağıydı, 
hem aptallık, hem inanç devriydi, hem de kuşku, Aydınlık mevsimiy-
di, Karanlık mevsimiydi, hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıy-
dı, hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu, hepimiz ya doğ-
ruca cennete gidecektik ya da tam öteki yana – sözün kısası, şimdiki-
ne öylesine yakın1 bir dönemdi ki, ki mi yaygaracı otoriteler bu döne-
min, iyi ya da kötü fark etmez, sadece “daha” sözcüğü kullanılarak 
diğerleriyle karşılaştırılabileceğini iddia ederdi.

İngiltere tahtında koca çeneli bir kral ile bet yüzlü bir kraliçe, Fran-

sa tahtında ise gene koca çeneli bir kral ile temiz yüzlü bir kraliçe var-
dı.12 Her iki ülkede de halkın açlığı pahasına karnı doyan soyluların her 
şeyin ilelebet böyle güllük gülistanlık devam edeceğine dair bir inancı 
vardı. 

Milattan Sonra 1775 senesiydi. Bu fevkalade dö nem   de İngiltere’de, 
şimdi olduğu gibi, ruhlar âlemiyle haberleşmeden geçilmiyordu. Jo-
anna Southcott3 daha yeni yirmi beşine basmıştı ve yıllar önce Muha-
fız Alayında görevli, kehanet gücüne sahip bir er, Londra ve West-
minster’ın yıkılacağının hazırlıklarının yapıldığını ilan ederken aslın-
da bu yüce varlığın dünyaya gelişini müjdelemişti. Cock-lane’deki 
hayaletin, son zamanlarda türeyen ruhlar gibi hafifçe masalara vurup 

1. Dickens burada 1775 senesini, romanın yazıldığı tarih olan 1859 ile karşılaştırıyor. XIX. yüzyılda Sanayi 
Devrimi’yle teknolojik ve bilimsel yönden büyük ilerleme kaydeden İngiltere, aynı zamanda hâlâ ruhla-
rın, medyumların ve ruhani güçlerin etkisindeydi. (Ç.N.)
2. İngiltere Kralı III. George, Fransa Kralı XVI. Louis. (Y.N.)
3. Yeni bir Hz. İsa doğuracağını ve kıyametin başlayacağını öne süren İngiliz sahte peygamber, dini fa-
natik. (Ç.N.)13
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(özgünlükten hiç payını almamış) mesajlarını bıraktıktan sonra 
defedil me sinin üzerinden yalnızca on iki yıl geçmişti. Dünyevi me-
selelere dair basit mesajlar ise Amerika’daki İngiliz vatandaşlarının 
kongresi sonunda İngiltere tahtına ve halkına yeni yeni ulaştırılıyor-
du; işin ilginç yanı, bu mesajların tüm insanlık için, Cock-lane’deki 
evlerin kızlarına gelen her türlü mesajdan daha önemli olduğu orta-
ya çıktı.

Ruhani meselelerde kalkanı ve üç çatallı asası olan kız kardeşi1 ka-
dar iddialı olmayan Fransa, yokuş aşağı son hızla inerken kâğıt pa-
ralar basıp bunları harcıyordu. Da hası, elli altmış metre ötede geçit 
töreni yapan pis bir papaz sürüsüne saygı gösterisinde bulunmak için 
yağmurun altında diz çökmedi, diye bir gencin ellerini kesmek, ker-
petenle dilini koparmak ve bedenini diri diri yakmak gibi Hıristiyan 
rahiplerin rehberliğinde gerçekleşen kimi insancıl hareketlerle ken-
dini eğlendiriyordu. O zavallı genç infaz edilmeden çok önce, Fransa 
ve Norveç korula rın da kök salmış koca ağaçların bir kısmı muhteme-
len, Oduncu, yani Kader tarafından kesilip ke resteye dönüştürülecek, 
sonra da1içinde bir çuvalın ve bıçağın yer aldığı, tarihin kara lekesi 
olan hareketli bir tahta çerçeve haline getirilecekti.2 Muhtemelen Pa-
ris yakınlarındaki sert toprakları işleyen çiftçilerin derme çatma küçük 
ek binalarına tam da o gün yağmurdan korumak için hantal at araba-
ları konmuştu; köy çamuruna bulanmış, domuzların koklayıp durdu-
ğu, kümes hayvanlarının içine tünediği ve Çiftçi’nin, yani Ölüm’ün, 
Devrim kurbanlarını giyotine taşımak için ayırdığı at arabalarıydı 
bunlar. Bu Oduncu ve Çiftçi dur  madan çalışırlardı ama çok da sessiz-
lerdi ve ellerinde ip ler le gi derken kimsecikler duymadı onları; zaten 
uyanık ol  duk larından kuşkulanmak tanrıtanımazlık ve hainlik olurdu.

İngiltere’de, onca millî böbürlenmeyi haklı çıkaracak düzen ve em-
niyet yok denecek kadar azdı. Başkentte bile her gece silahlı adamlar 

1. 1850’lerde madenî paraların arkasında yer alan, bir elinde kalkan diğerinde üç çatallı asa taşıyan kadın 
figürü, Britanya figürü. (Ç.N.)
2. Giyotin kastediliyor. (Y.N.)
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pervasızca evleri soyuyor, yolları kesiyorlardı; insanlara güvenlik se-
bebi ile, eşyalarını döşemecilerin depolarına bırakmadan şehirden ay-
rılmamaları salık veriliyordu; gece yol kesen bir haydut gündüz tüccar 
olarak karşına çıkabiliyordu; bir keresinde “Kaptan” kimliğiyle yolunu 
kestiği bir adam komşu dükkânın sahibi çıkmış, yolu kesilen adam hay-
dutu tanıyarak ona meydan okumuş, hatta yiğitçe onu kafasından vu-
rup yoluna devam etmişti; bir başkasında yedi haydut posta arabasına 
pusu kurmuştu, arabanın muhafızı üç tanesini vurmuş ama “cephane-
sinin tükenmesi sebebiyle” diğer dördü tarafından vurulmuştu. Böyle-
ce soygun huzur içinde gerçekleşmişti; sonra şu muhteşem zatın, 
Londra Valisi’nin, Turnham Green’de yolu kesilmiş, haydut bu muhte-
rem şahsiyeti tüm eşlikçilerinin gözü önünde soyup soğana çevirmişti; 
Londra hapishanelerindeki mahkûmlar gardiyanlarla savaşıyor, yüce 
yasa, fişek hazneli tüfeklerini üstlerine boşaltıyordu; hırsızlar saray sa-
lonlarından soylu lordların boyunlarındaki pırlanta haçları kesip alıyor-
lardı; alaybozan tüfekli askerler kaçak mal bakmaya St. Giles’a gittikle-
rinde halk onlara, onlar da halka ateş açıyor, dahası hiç kimse bunda bir 
olağanüstülük görmüyordu. Tüm bu olan bitenin ortasındaki kişi, her 
daim meşgul ve her daim işe yaramaz birinden bile daha sefil olan cel-
lat, taleplere zor yetişiyordu; kâh envai çeşitteki suçluyu ipe diziyor, kâh 
salı günü yakalanan hırsızı cumartesi asıyor; kâh düzinelerle adamın 
ellerini dağlıyor, kâh Westminster Hall’un kapısının önündeki broşürle-
ri yakıyordu; bugün zalim bir katilin, yarın ise bir çiftçinin oğlunun üç 
kuruşunu araklayan rezil bir hırsızın canını alacaktı.

İşte bütün bu olaylar ve benzeri binlercesi, sevgili 1775 senesi ve 
hemen sonrasında gerçekleşti. Ortalık bu haldeyken ve kimselerin al-
dırış etmediği Oduncu ve Çiftçi çalışırlarken o iki koca çeneli adam 
ile, biri bet diğeri temiz yüzlü iki kadın paçaları tutuşarak da olsa elle-
rindeki ilahî hakkı taşımaya devam ettiler. Nitekim haşmetleri 1775 
senesi boyunca sürdü ve aynı sene sayısız küçük insan –diğerlerinin 
arasında bu tarihsel kayıtta da yer alan küçük insanlar– önlerinde uza-
nan yollarda yürüdü. 






