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İntikam benimdir, ben alırım.1

1.“Sevgilikardeşler,kimsedenöçalmayın;bunuTanrı’nıngazabınabırakın.
Çünküşöyleyazılmıştır:‘Rabdiyorki,öçbenimdir,benkarşılıkvereceğim.’”
YeniAhit,“Romalılar”,12:19.(Ç.N.)
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I

Bütün mutlu aileler birbirine benzer, her mutsuz ai-
lenin mutsuzluğu kendine özgüdür.

Oblonski’lerin evinde her şey altüst olmuştu. Kocası
nın, eskiden evlerinde çalışan Fransız mürebbiyeyle iliş-
kisini öğrenen evin hanımı, ona kendisiyle aynı evde ya-
şamak istemediğini söylemişti. Bu durum üç gündür de
vam ediyor ve hem eşlere hem ailenin diğer üyelerine 
hem de evdeki çalışanlara ıstırap veriyordu. Aile üyeleri 
ve evde çalışanlar, birlikte yaşamalarının hiçbir anlamı 
olmadığını ve herhangi bir yerde tesadüfen bir araya ge-
lenler arasında bile, onların yani Oblonski’ler ile çalışan-
larının arasındakinden daha sıkı bir ilişki olabileceğini 
hissediyorlardı. Kadın üç gündür odasından çıkmıyor, ko
ca da üç gündür eve gelmiyordu. Çocuklar kaybolmuş 
gi bi evin içinde koşturup duruyordu; İngiliz mürebbiye, 
kâhyayla kavga etmiş ve kendine yeni bir yer bulması için 
arkadaşına not göndermişti; aşçı daha dünden, öğle yeme-
ğinden sonra ayrılmıştı; çalışanların aşçısı ve arabacı da 
hesaplarının kesilmesini istemişlerdi.
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Tartışmadan sonraki üçüncü gün, Knyaz1 Stepan Ar
kadyiç Oblonski, sosyetedeki adıyla Stiva, her zamanki 
saatinde yani sabah saat sekizde karısının yatak odasında 
değil, kendi çalışma odasındaki maroken divanda uyan-
dı. Daha fazla uyumak istermiş gibi, iri ve bakımlı vücu-
dunu divanın yayları üstünde döndürdü, diğer yandaki 
yastığa sıkıca sarıldı ve yanağını gömdü ama birden fırla-
dı, divana oturup gözlerini açtı.

“Evet, evet, nasıldı?” diye düşündü rüyasını anımsa-
maya çalışarak. Evet, nasıldı? Hah! Alabin, Darmstadt’ta 
öğle yemeği veriyordu; hayır, Darmstadt’ta değildi, Ame-
rikanvari bir şeydi. Ancak rüyamdaki Darmstadt, Ameri-
ka’daydı. “Evet, Alabin’in yemeği cam masalardaydı ve 
herkes şarkı söylüyordu: Il mio tesoro2, hayır, Il mio te
soro’dan daha iyi bir şey, masada küçük sürahiler vardı ve 
onlar kadındı,” diye anımsadı.

Stepan Arkadyiç’in gözleri neşeyle pırıldadı ve gü-
lümseyerek yeniden düşünceye daldı. “Evet, güzeldi, çok 
güzel. Söze dökemeyeceğin ve hatta açıkça düşüneme-
yeceğin bir sürü mükemmel şey vardı.” Çuha perdeler-
den birinin kenarından sızan ışık demetini fark edince 

1.IX.yüzyıldaortayaçıkanşehirvebölgebeyliklerininyöneticisi,derebeyi
olanknyazlarmerkezîyapılanmaylabirlikteçarlığınyönetiminebağlıhalegel-
mişlerdir.Babadanoğulageçenknyazlıkunvanı,XVIII.yüzyıldaçartarafından
dağıtılanbirunvanadönüştürülmüştür.Öncelerisoyluluğundaönemliolduğu
buunvandahasonrasıradanbirgörevunvanıhalinegelmiştir.Bizdeyapılan
çevirilerdeönceleri“prens”olarakalgılananknyazlarınhükümdarsoyuylabir
ilgileriyoktur,dolayısıylabukişilereTürkçedekigenelanlamıyla“prens”de-
mekmümkündeğildir.Bunedenlebukitaptaknyazvebağlantılıolandiğer
sözcükleri,dilimizeolduğugibigeçenkont,baron,dükgibiunvanlargibiori-
jinalhaliylebıraktım.Ailereisineknyaz,karısınaknyaginya,bekârkızınaknyaj-
na, bekâr oğluna ise knyajiç denmektedir.Çocuklar evlendiklerinde erkek
knyaz,kıziseknyaginyaolarakçağrılır.Rusçadakibüyükknyazveknyaginya
iseçarailesindenolanlarıntaşıdığıbirunvandır.Buunvandamerkezîdevlet
yapısıoluşturulduğundabütünknyazlıklarıbirarayagetirenMoskovaBüyük
Knyazlığınedeniylekullanılmaktadır.(Ç.N.)
2.(İt.)Hazinembenim.(Ç.N.)
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ayaklarını neşeyle divandan sarkıttı, karısının diktiği al-
tın sarısı sahtiyan terlikleri arandı (geçen yılki doğum 
günü hediyesiydi) ve dokuz yıllık eski alışkanlıkla, yerin-
den kalkmadan yatak odasında sabahlığının asılı durduğu 
yere elini uzattı. O anda neden karısının yatak odasın da 
değil de çalışma odasında yattığını anımsadı, yüzündeki 
gülümseme kayboldu, alnı kırıştı.

Olanları anımsadığında, “Ah, ah, ah! Aaah!” diye iç 
çekti. Karısıyla kavgalarının ayrıntıları ve içinden çıkıla-
maz durumu bir kez daha gözünün önüne geldi. Bunla-
rın hepsinin kendi suçu olması daha çok acı veriyordu.

“Evet! Affetmeyecek ve affedemez de. İşin korkunç 
tarafı bunların nedeni benim, benim yüzümden ama suç-
suzum. Bütün facia burada,” diye düşündü. Bu kavganın 
kendisi için en ağır sahnelerini umutsuzlukla anımsaya-
rak, “Ah, ah, ah!” diye söylenip durdu.

En kötü an, elinde karısı için kocaman bir armut, 
neşeli ve mutlu bir halde tiyatrodan döndüğünde karısını 
konuk odasında göremediği o ilk dakikaydı, şaşırtıcı bir 
şekilde çalışma odasında da bulamamış ve sonunda onu, 
yatak odasında, her şeyi ortaya çıkaran o uğursuz notla 
görmüştü.

Her zaman kaygılı, telaşlı ve kocasının dar kafalı 
saydığı Dolli, elinde notla hareketsiz duruyor ve yüzün-
de dehşet, umutsuzluk ve öfkeyle ona bakıyordu.

“Bu ne? Bu?” diye sordu notu göstererek.
Bunları anımsadığında Stepan Arkadyiç, çoğu zaman 

olduğu gibi olayın kendisine değil, karısına verdiği yanıta 
daha çok üzülüyordu.

O anda başına gelen şey, birdenbire oldukça yüz kı-
zartıcı bir durumda kalan insanların başına gelen şeyle 
aynıydı. Suçunun ortaya dökülmesinden sonra karısının 
karşısına çıktığında o duruma uygun bir yüz ifadesi takı-
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namamıştı. Gücenmek, reddetmek, kendini haklı çıkar-
maya çalışmak, af dilemek ya da kayıtsız kalmak yerine 
–ki hepsi de onun yaptığından daha iyi olurdu– yüzüne 
kesinlikle istemeden (“Beynin bir refleksi!” diyordu, fiz-
yolojiye meraklı Stepan Arkadyiç) o bildik, iyi ve dolayı-
sıyla aptal gülümsemesi yayıldı.

Bu aptalca gülümsemeyi affedemiyordu. Bu gülüm-
semeyi gören Dolli sanki fiziki bir acı hissetmiş gibi irkil-
di, ona özgü parlamasıyla ağır sözler söyleyerek patladı 
ve odadan çıktı. O andan sonra da kocasını görmek iste-
medi. 

“Bütün suç o aptal gülümsemede!” diye düşünüyor-
du Stepan Arkadyiç.

“Ama ne yapmalı? Ne yapmalı?” diye sordu kendine 
umutsuzca, ne var ki bir yanıt bulamadı.

II

Stepan Arkadyiç kendine karşı dürüst bir insandı. 
Kendini aldatmaz ve yaptığından pişman olduğuna inan-
dırmaya çalışmazdı. Bundan altı yıl evvel karısını ilk kez 
aldattığında hissettiği pişmanlığı artık hissetmesi müm-
kün değildi. Şimdi de otuz dört yaşında, yakışıklı, şıpsev-
di biri olarak beşi sağ, ikisi ölmüş evlatlarının annesine, 
topu topu kendinden bir yaş küçük karısına âşık olmadı-
ğına pişmanlık duymuyordu. Tek pişmanlığı, karısından 
bütün bunları daha iyi saklayamamış olmasıydı. Ama du-
rumunun ağırlığını hissediyor ve karısına, çocuklarına ve 
kendine acıyordu. Bu haberin onu bu kadar etkileyece-
ğini bilse belki günahlarını karısından daha iyi saklayabi-
lirdi. Bu sorunu hiç düşünmediği ortadaydı ama ona sa-
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dık olmadığını karısının çoktandır bildiğini pek net olma-
sa da tahmin ediyor ve açıkçası pek de umursamıyordu. 
Hatta zayıflamış, yaşlanmaya yüz tutmuş ve artık güzelli-
ğini yitirmiş, hiçbir çekiciliği kalmamış, yalnızca iyi bir 
anne olan karısının, adaletli olmak adına ona hoşgörü gös-
termesi gerektiğini bile düşünüyordu. Tam tersi olmuştu.

Stepan Arkadyiç, “Ah, ne korkunç! Ah, ah, ah! Kor-
kunç! diye kendi kendine yineliyor ve başka bir şey bu-
lamıyordu. Bunlar olmadan önce her şey ne kadar iyiydi, 
ne güzel yaşıyorduk! Halinden memnun, çocuklarla mut-
luydu, ben de ona hiç karışmıyor ve tam istediği gibi 
çocuklarla ve ev işleriyle uğraşmasına destek oluyordum. 
Doğru, ‘onun’ eski mürebbiyemiz olması hoş değil. Hiç 
değil! Mürebbiyeye kur yapmanın adi ve alçakça bir yanı 
var. Ama ne mürebbiye! (Matmazel Roland’ın çapkın ka
ra gözlerini ve gülüşünü heyecanla anımsadı.) Ama bi-
zim evde çalışırken hiçbir şey yapmadım ki. En kötüsü 
de, onun artık... Nasıl da planlanmış gibi oldu her şey! 
Ah, ah, ahh! Ne yapmalı şimdi?”

Hayatın kendisinin bu tür zor ve aşılmaz sorulara 
verdiği genel yanıttan başka bir yanıt yoktu. Bu yanıt da 
günün gereklerine göre yaşamak, yani unutmaktı. Uyku-
ya dalıp unutmak artık mümkün değildi, en azından ge-
ceye kadar, sürahi kadınların söylediği o şarkıya dönmek 
imkânsızdı, geriye yaşamın düşlerine dalarak unutmak 
kalıyordu.

Kendi kendine, “Bakalım neler olacak...” diyen Ste-
pan Arkadyiç kalkıp astarı mavi ipekli gri sabahlığını giy-
di, ellerini ensesinde birleştirdi, geniş göğüskafesini bol-
ca havayla doldurup tombul gövdesini rahatlıkla taşıyan 
dışa dönük ayaklarının alışık ve çevik adımlarıyla pence-
reye gitti, perdeyi kaldırıp zili hızlı hızlı çaldı. Zil sesiyle 
birlikte yaşlı dostu uşak Matvey, elinde giysiler, çizme ve 
bir telgrafla içeri girdi. Matvey’in hemen ardından da tı-
raş takımıyla berber geldi.
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Telgrafı alıp aynanın karşısına geçen Stepan Arkad-
yiç, “Daireden evrak var mı?” diye sordu.

“Masanın üzerinde,” diye yanıtlayan Matvey ilgi ve 
soru dolu bir bakışla beyine baktı, biraz bekleyip kurnaz 
bir gülümsemeyle ekledi:

“Araba sahibi birini yollamış.”
Stepan Arkadyiç hiç yanıt vermedi, yalnızca ayna-

dan Matvey’e bakmakla yetindi. Aynada buluşan bakış-
larından birbirlerini anladıkları belli oluyordu. Stepan 
Arkadyiç’in bakışı sanki, “Bunu niye söylüyorsun? Bilmi-
yor musun?” diye sorar gibiydi.

Ellerini ceketinin cebine sokan Matvey bir adım geri-
de, hiç konuşmadan, yüzü iyilik dolu, hafifçe gülümseye-
rek beyine bakıyordu. “Öbür pazar gelmesini ve o zamana 
kadar sizi de kendilerini de boşuna yormamalarını söyle-
dim,” dedi, cümleyi önceden hazırladığı belli oluyordu.

Stepan Arkadyiç, Matvey’in şaka yapmak ve dikkat 
çekmek istediğini anlamıştı. Telgrafı açtı, her zamanki 
gibi yanlış yazılmış sözcüklerin yerine doğrularını koy-
maya çalışarak okudu ve yüzü aydınlandı.

Uzun, kıvırcık favorilerinin arasından pembe bir yol 
açan berberin tombul ve parlak elini bir anlığına durdu-
rup, “Matvey, kız kardeşim Anna Arkadyevna yarın geli-
yor,” dedi.

Matvey aynı bey gibi kendisinin de bu ziyaretin an-
lamını bildiğini, yani Stepan Arkadyiç’in sevgili kız kar-
deşi Anna Arkadyevna’nın karıkocanın barışmasına yar-
dımcı olabileceğini anlatmak istercesine, “Tanrı’ya şükür,” 
dedikten sonra ekledi: “Yalnız mı eşiyle mi?”

Tam bu sırada berber üstdudağını tıraş ettiğinden 
Stepan Arkadyiç yanıt veremedi, bir parmağını havaya 
kaldırdı.

“Demek yalnız. Yukarıyı mı hazırlatayım?”
“Darya Aleksandrovna’ya haber ver, nereyi söylerse.”



19

“Darya Aleksandrovna’ya mı?” diye yineledi kuş-
kuyla Matvey.

“Evet, söyle. Telgrafı da al, ne söylediğini de bana 
haber ver.”

“Şansınızı deniyorsunuz,” diye düşünen Matvey, 
“Emredersiniz,” dedi yalnızca.

Matvey elinde telgraf, gıcırdayan çizmeleriyle yavaş 
adımlar atarak geri döndüğünde Stepan Arkadyiç artık 
yıkanmış, taranmış, giyinmeye hazırlanıyordu. Berber 
odada yoktu.

“Darya Aleksandrovna evi terk edeceklerini size ilet-
memi emrettiler. Nasıl isterlerse öyle yapsınlar diyor,” 
dedi. 

Yalnızca gözleriyle gülen Matvey ellerini ceplerine 
soktu, başını yana eğerek gözlerini beyine dikti.

Stepan Arkadyiç susuyordu. Sonra güzel yüzünde 
iyi ama biraz acıklı bir gülümseme belirdi.

“Eee? Matvey?” dedi başını sallayarak.
“Önemli değil efendim, düzelir,” dedi Matvey.
“Düzelir mi?”
“Tabii ki efendim.”
“Öyle mi düşünüyorsun? Hey, kim var orada?” diye 

sordu Stepan Arkadyiç, kapının arkasında bir kadın elbi-
sesi hışırtısı duymuştu.

Net ve tatlı bir kadın sesi, “Benim efendim,” dedi ve 
dadı Matryona Filimovna’nın çiçekbozuğu sert yüzü ka-
pıdan göründü.

“Ne var Matryoşa?” diye sordu Stepan Arkadyiç ka-
pıya doğru yürüyerek.

Stepan Arkadyiç karısına karşı tamamen suçlu ol-
masına ve hatta bunu kendisinin de kabul etmesine kar-
şın evdeki herkes, Darya Aleksandrovna’nın en yakın 
arkadaşı dadı da dahil herkes onun tarafındaydı.

“Ne var?” diye sordu bezgin bir sesle.
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“Yanına gidin, efendim, bir kez daha af dileyin. Belki 
Tanrı yardım eder. Çok acı çekiyorlar, bakmak bile acı 
veriyor, hem evdeki işler de altüst oldu. Çocuklara acı-
mak gerek, efendim. Af dileyin. Ne yaparsın! Göz dışarı-
da olunca...”

“Kabul etmez ki...”
“Bir deneyin. Tanrı bağışlayıcıdır, Tanrı’ya dua edin 

efendim, dua edin.”
Stepan Arkadyiç birden kıpkırmızı kesildi, “İyi, ta-

mam, git artık!” dedikten sonra Matvey’e hitaben, “Hadi, 
yeter, giyineyim,” diyerek üstündeki sabahlığı sert bir ha-
reketle attı.

Matvey çoktan, kıvırıp hazırladığı gömleği elinde tu-
tuyor, üstündeki görünmeyen bir şeyleri üflüyordu ve 
sonra belirgin bir memnuniyetle beyinin bakımlı vücudu-
na geçirdi. 

III

Giyinen Stepan Arkadyiç üstüne başına koku sıktı, 
gömleğinin kolunu düzeltti, alışkın hareketlerle cepleri-
ne sigarasını, cüzdanını, kibriti, çift zincirli ve madalyon-
lu saatini sokuşturdu, mendilini silkeleyip yaşadığı kötü 
deneyime karşın kendini temiz, hoş kokulu, sağlıklı ve 
fiziki olarak neşeli hissederek odadan çıktı; her adımında 
hafiften sallanarak kahvesinin, kahvenin yanında mek-
tuplarının ve evraklarının beklediği yemek odasına geçti.

Mektupları okudu. Karısının topraklarındaki orma-
nı satın almak isteyen tüccardan gelen mektup hiç hoş 
değildi. Ormanın satılması gerekiyordu ama şimdi, karı-
sıyla barışana dek bu konudan söz edilemezdi. En kötü-
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sü de karısıyla barışma işine para konusunun bulaşması 
olacaktı. Maddi çıkarını düşünerek ormanı satması için 
karısıyla arasını düzeltme düşüncesi ağırına gidiyordu.

Stepan Arkadyiç mektubu okuduktan sonra daire-
den gelen evrakları şöyle bir gözden geçirdi, büyük bir 
kalemle bazı notlar yazdı ve işleri bir kenara bırakarak 
kahvesini aldı, kahveden sonra daha neredeyse mürek-
kebi kurumamış gazetesini açıp okumaya başladı.

Stepan Arkadyiç, aşırıya kaçmayan, çoğunluğun des-
teklediği liberal bir gazete alır ve okurdu. Ne bilim ne 
sanat ne de politika onu ilgilendirmesine karşın, bu konu-
larda çoğunluğun ve gazetesinin görüşlerini katı biçimde 
destekler, ancak çoğunluk bu görüşleri değiştirirse o da 
değiştirirdi, daha doğrusu bu görüşler o fark etmeden, 
kafasında kendiliğinden değişirlerdi. 

Stepan Arkadyiç ne bir görüş ne de bir eğilim seçer-
di; onlar, bu görüş ve eğilimler kendiliklerinden onun 
beynine gelir yerleşirlerdi; tıpkı şapka ya da ceket alırken 
seçmeden getirilenleri alması gibi. Belirli bir seviyedeki 
toplumda yaşayan biri olarak, gerektiğinde kullanması 
için genellikle olgunluk yıllarında gelişen birtakım dü-
şüncelere sahip olması ise şapka sahibi olması gibi bir 
şeydi. Çevresindeki birçok kişinin desteklediği muhafaza
kâr görüşe karşı liberal eğilimde olmasının bir nedeni var
sa, bu onun liberal eğilimi daha akılcı bulduğundan değil 
bu görüşlerin yaşam tarzına daha uygun olmasındandı. 
Liberal Parti, Rusya’da her şeyin kötü olduğunu söylü-
yordu, gerçekten de Stepan Arkadyiç’in haddinden fazla 
borcu vardı ve para kesinlikle yetmiyordu. Liberal Parti, 
evliliğin artık ömrünü tükettiğini ve yeniden yapılandı-
rılması gerektiğini söylüyordu, gerçekten de aile yaşamı 
Stepan Arkadyiç’i pek mutlu edemiyor ve onu kendi do-
ğasının aksine yalan söylemek ve rol yapmak zorunda 
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bırakıyordu. Liberal Parti, dinin halkın barbar kesimi için 
yalnızca bir dizgin olduğunu söylüyor, daha doğrusu ima 
ediyordu ve gerçekten de kısa dualarda bile Stepan Ar
kadyiç’in ayaklarına ağrı iniyor ve bu dünyada yaşamak 
yeterince güzelken öbür dünyayla ilgili bütün bu kor-
kunç ve cafcaflı lafları anlayamıyordu. Bütün bunların 
ya nında şaka yapmayı seven Stepan Arkadyiç, karşısında 
soyuyla övünen biri olunca, Rüriklerde1 kalmamasını ve 
kaynağına yani maymuna kadar inmesini söyleyerek aklı 
başındaki insanı bile şaşırtmaktan zevk alırdı. Dolayısıy-
la liberal eğilim, Stepan Arkadyiç için bir alışkanlık ol-
muştu; gazetesini, yemekten sonra içtiği puronun kafa-
sında yarattığı hafif keyfi sever gibi seviyordu. Günümüz
de radikalizmin bütün muhafazakâr elementleri yut-
makla tehdit ettiğine ve hükümetin çok başlı devrim yı
lanının başını ezmek için önlem alması gerektiğine dair 
boşuna feryat figan edildiğini, tam tersine, “Bize göre teh-
like küçük devrim yılanında değil, gelişmeyi frenleyen 
gelenekselcilik inadında yatmaktadır,” gibi şeylerin yazıl-
dığı başmakaleyi okudu. Finans konusunda, Bentham ve 
Mill’den2 söz eden ve bakanlığa inceden inceye dokun-
duran başka bir makale daha okudu. Her türlü dokun-
durmanın, kimin, kime ve ne amaçla yapıldığını kendine 
özgü hızlı kavrayışıyla hemen anlar ve bundan her za-
man büyük bir keyif alırdı. Ama bugün, Matryona Fili
mo novna’nın öğütlerinin ve evde işlerin yolunda gitme-
diği hakkındaki sözlerinin aklına gelmesiyle bu keyfin 
tadını pek çıkaramadı. Kont Beist’in, öğrenildiğine göre 
Wies ba den’e geçtiği, saçların kırlaşma sorununun çözül-

1.Rürik(830-879):Rusya’nınkuruluşukabuledilenNovgradKnyazlığınıku-
ranhükümdar.(Ç.N.)
2.JeremyBentham(1748-1832)veJohnStuartMill(1806-1873):Faydacılık
kuramınıgeliştirendüşünürler.(Ç.N.)
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düğü hakkında ve binek arabası satışı ve genç birinin 
teklifiyle ilgili bir şeyler daha okudu ama bu haberler 
artık eskiden olduğu gibi dingin ve alaycı bir keyif ver-
miyordu. Gazeteyle birlikte ikinci fincan kahveyi ve yağ 
sürdüğü bir kalacı1 bitirip kalktı, yeleğinden kalaç kırın-
tılarını silkeledi ve geniş göğsünü şişirip memnuniyetle 
gülümsedi, bu gülümsemenin nedeni ruhunda hoş bir 
şeylerin varlığı değil, sindirim sisteminin iyi çalışmasıydı.

Ama bu mutlu gülümseyiş ona yeniden her şeyi 
anımsattı ve yeniden düşüncelere gömüldü.

Kapının ardından iki çocuk sesi (Stepan Arkadyiç 
kü çük oğlu Grişa ile büyük kızı Tanya’nın sesini tanıdı) 
duyuldu. Bir şey taşıyorlardı ve düşürmüşlerdi.

“Sana çatıya kimseyi almayalım, dedim, hadi şimdi 
topla!” diye bağırdı kız İngilizce.

“Her şey birbirine karıştı,” diye düşündü Stepan Ar-
kadyiç. “İşte çocuklar başıboş.” Kapıya gidip çocukları 
ça ğırdı. Tren yaptıkları çekmeceyi atıp babalarının yanı-
na geldiler.

Babanın sevgilisi küçük kız, hiç çekinmeden koşup 
babasına sarıldı ve her zaman yaptığı gibi, favorilerinden 
yayılan tanıdık parfüm kokusundan keyif alarak babası-
nın boynuna asılı kaldı. Babasının şefkatle parlayan ve 
eğilmekten kıpkırmızı kesilen yüzüne bir öpücük daha 
kondurup ellerini çözdü ve tam geriye çekilecekken ba-
bası yakaladı...

“Annen nasıl?” diye sordu kızının pürüzsüz, güzel 
boynunu okşarken. Selamlaşan küçük oğluna da gülüm-
seyerek, “Merhaba,” dedi.

Oğlanı daha az sevdiğinin bilincindeydi ama her za-
man eşit davranmaya çalışıyordu, ne var ki oğlan bunu 

1.Birincisınıfbuğdayunundanyuvarlak,örgüyadaasmakilitşeklindeyapılan
küçükekmek.(Ç.N.)
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hissediyordu ve babasının soğuk gülümsemesine gülüm-
seyerek karşılık vermedi.

“Annem mi? Kalktı,” dedi kız.
Stepan Arkadyiç iç çekti. “Demek yine bütün gece 

uyumamış,” diye düşündü.
“Neşesi yerinde mi?”
Küçük kız babasıyla annesinin arasında bir kavga ol-

duğunu, dolayısıyla annesinin neşeli olamayacağını, ba-
basının da bunu pekâlâ bildiğini ve bu konuyu böyle 
kolayca sorarak numara yaptığını biliyordu. Küçük kızın, 
babası adına yüzü kızardı. Durumu anlar anlamaz baba-
sı da kıpkırmızı kesildi.

“Bilmiyorum,” dedi kız. “Ders çalışmayın, Miss Hoo
le’le büyükannenize gidin, dedi.”

“Hadi, git, Tançuroçka’m benim. Ha, dur bakayım,” 
dedi ve kızı yine durdurarak sevimli elini okşadı. 

Dün şöminenin üstüne koyduğu şekerleme kutu-
sundan, kızın sevdiği çikolatalı ve fondanlı iki tane şeker 
alıp kıza verdi.

“Grişa’ya mı?” diye sordu çikolatalıyı göstererek.
“Evet, evet,” dedi ve kızın omzunu bir kez daha ok-

şayarak saçlarının dibinden ve boynundan öpüp bıraktı.
“Araba hazır,” dedi Matvey. “Bir de ricacı geldi,” diye 

ekledi.
“Çok mu oldu geleli?” diye sordu Stepan Arkadyiç.
“Yarım saatçik.”
“Kaç kere söyledim, hemen haber ver diye!”
Matvey kızılması zor, dostça kaba bir ses tonuyla:
“Kahvenizi rahat rahat için istedim.”
“Hadi, çabuk çağır!” dedi Oblonski sıkıntıyla yüzü-

nü buruşturarak.

Üsteğmen Kalinin’in karısı olan ricacı, olmayacak ve 
hatta akıldışı bir şey istiyordu; ama Stepan Arkadyiç alış-
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kanlığı gereği kadını oturttu, hiç lafını kesmeden dinledi, 
kime ve nasıl başvuracağına dair ayrıntılı tavsiyede bu-
lundu, hatta kadına yardımcı olabilecek adama hitaben 
iri harfli, yatık, güzel ve düzgün elyazısıyla derli toplu bir 
not bile yazdı. Stepan Arkadyiç, üsteğmenin karısını yol-
ladıktan sonra şapkasını aldı ve bir şey unutup unutma-
dığını düşünerek durdu. Unutmak istediği tek şeyden, 
yani karısından başka hiçbir şey unutmamıştı.

“Ah evet!” Başını öne eğdi, güzel yüzü de sıkıntılı bir 
hal aldı. “Uğramalı mı uğramamalı mı?” diye sordu için-
den. İçindeki ses uğramaya gerek olmadığını, bunun iki-
yüzlülükten başka bir anlama gelmeyeceğini, ilişkilerini 
düzeltmenin olanaksız olduğunu çünkü karısını yeniden 
çekici ve arzu uyandıracak biri ya da kendisini artık âşık 
olmayacak yaşlı biri yapmanın olanaksız olduğunu söy-
lüyordu. Artık ikiyüzlülük ve yalandan başka bir şey or-
taya çıkamazdı, bunlar da onun doğasına aykırıydı.

“Ancak bir gün gerekecek, hep böyle süremez ya,” de
di kendi kendine cesaret vermeye çalışarak. Göğsünü şi-
şirdi, bir sigara yaktı, iki nefes çekip deniz kabuğundan 
kül lüğe bıraktı ve hızlı adımlarla kasvetli konuk odasından 
çıkıp diğer kapıyı, karısının yatak odasının kapısını açtı.

IV

Bir zamanlar sık ve güzel olan ama artık seyrelen 
örülü saçlarını ensesinde toplayan Darya Aleksandrovna 
üstünde bir bluz, çökmüş avurtları, zayıf yüzü ve yüzü-
nün zayıflığında daha büyük görünen endişeli gözleriyle 
odanın her yanına dağılan eşyaların arasında, içinden bir 
şeyler ayırdığı açık şifonyerin önünde duruyordu. Kocası-



26

nın ayak seslerini duyunca yaptığı işi bıraktı, yüzüne sert 
ve nefret dolu bir ifade vermeye çalışarak kapıya baktı. 
Kocasından ve aralarında geçecek görüşmeden korktuğu-
nu hissediyordu. Üç gün içinde on kez yapmaya kalktığı 
işi yapmaya yani annesine götüreceği kendi ve çocukları-
nın eşyalarını ayırmaya çalışıyordu ama yine kararsız kal-
mıştı. Şimdi de, önceki seferlerde olduğu gibi, bunun 
böyle kalmaması gerektiğini, kocasını cezalandıracak, re-
zil edecek, kendisine yaşattığı acının hiç değilse daha 
azıyla öç alacak bir şeyler yapması gerektiğini söyleyip 
duruyordu kendi kendine. Kocasını terk edeceğini de 
söyleyip duruyordu ama bunun olanaksız olduğunu his-
sediyordu. Olanaksızdı çünkü hâlâ onu kocası olarak gör-
mekten ve sevmekten vazgeçmemişti. Bundan başka, 
burada beş çocuğa zar zor bakabilirken gideceği yerde 
çocukların durumu daha da kötüleşecekti. Üstelik bu üç 
günde, et suyuna aptalca bir çorba yedirdikleri için küçük 
oğlan hastalanmıştı ve diğerleri de dün neredeyse hiçbir 
şey yememişlerdi. Gitmesinin mümkün olmadığını his-
sediyor ama kendini kandırarak yine de eşyaları ayırıyor 
ve gidecekmiş gibi yapıyordu.

Kocasını görünce bir şeyler arıyormuş gibi elini şifon-
yere soktu ve kocası ancak yanına yaklaşınca ona baktı. 
Ama sert ve kararlı bir ifade vermeye çalıştığı yüzünden 
kaybolmuşluk ve acı okunuyordu.

“Dolli,” dedi hafif ve çekingen bir sesle. Başını omuz-
larına gömdü, uysal ve acıklı bir ifade vermek istedi ama 
yine de sağlık ve dinginlik akıyordu yüzünden.

Kadın onun bu sağlık ve dinginlik akan vücudunu 
hızlıca tepeden tırnağa şöyle bir süzdü. “Evet, mutlu ve 
memnun!” diye düşündü. “Ya ben! Ya şu herkesin sevdiği 
ve övdüğü itici iyiliği, nefret ediyorum onun bu iyiliğin-
den!” Solgun ve sinirli yüzünün sağ tarafındaki yanak 
kasları gerildi ve dudakları büzüldü.
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“Ne istiyorsunuz?” diye sordu kendisine ait olmayan 
hızlı ve göğüsten çıkan bir sesle.

“Dolli!” diye yineledi titreyen bir sesle. “Bugün Anna 
geliyor.”

“Bana ne? Onu kabul edemem!” diye bağırdı.
“Ama Dolli, lazım...”
“Gidin, gidin, gidin!” diye bağırdı kocasına bakma-

dan. Fiziksel bir acı duyuyormuş gibiydi.
Stepan Arkadyiç karısını düşündüğünde sakin olabi-

liyor, Matvey’in ifadesiyle her şeyin düzeleceğini umut 
edebiliyor, sakince gazetesini okuyup kahvesini içebili-
yordu ama onun acı çeken yüzünü görüp kadere boyun 
eğmiş ve umutsuz sesini duyunca soluğu kesilmiş, boğa-
zına bir şey tıkanmış ve gözlerinde yaşlar parıldamaya 
başlamıştı.

“Aman Tanrım, ben ne yaptım! Dolli! Tanrı aşkına! 
Aslında...”

Devam edemedi, boğazına bir hıçkırık düğümlendi.
Dolli şifonyeri hızlıca kapatıp ona baktı.
“Dolli ne diyebilirim? Yalnızca tek şey: Bağışla, bağış-

la... Dokuz yıllık birliktelik birkaç dakikayı bağışlatamaz 
mı?”

Darya Aleksandrovna gözlerini indirmiş, sanki ondan 
bir şekilde kendini inandıracak şeyler söylemesini ister 
bir bekleyiş içinde kocasını dinliyordu.

“Birkaç dakikalık heves...” dedi ve devam etmek is-
tediğinde sanki fiziksel bir acı çekiyormuşçasına karısı-
nın dudaklarının yeniden büzüldüğünü, yüzünün sağ 
tarafındaki kasın yeniden oynamaya başladığını gördü.

“Gidin, gidin buradan!” diye bağırdı açık bir ifadeyle. 
“Bana hevesinizden ve ahlaksızlıklarınızdan bahsetmeyin!”

Darya Aleksandrovna dışarı çıkmak istedi ama sen-
deledi ve sandalyenin arkasına tutundu. Yüzü yayıldı, 
dudakları şişti, gözleri yaşlarla doldu.
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“Dolli!” dedi Stepan Arkadyiç hıçkırarak. “Tanrı aş-
kına çocukları düşün, onların suçu ne? Ben suçluyum ta
mam, beni cezalandır, kendimi affettirmem için ne yap-
mam gerektiğini emret. Her şeye hazırım. Suçluyum, 
la mı cimi yok, suçluyum. Dolli, bağışla!”

Darya Aleksandrovna oturdu. Stepan Arkadyiç karı-
sının ağır ve derin soluk alışını dinledi, ona anlatılamaz 
bi çimde acıdı. Kadın birkaç kez konuşmaya başlamak is-
tedi ama yapamadı. Stepan Arkadyiç bekliyordu.

“Sadece onlarla oynamak istediğinde çocuklar aklı-
na geliyor, benimse hep aklımdalar, şimdi mahvolmuş 
durumdalar,” dedi. Son üç günde kendi kendine yinele-
yip durduğu cümlelerden biriydi bu.

Kocasına “sen” diye hitap etmişti, o da minnetle bak-
tı, elini tutmak için uzandı ama Darya Aleksandrovna 
iğreniyormuşçasına geri çekildi.

“Çocuklar hep aklımda zaten, bu yüzden onları kur-
tarmak için her şeyi yapmaya hazırım. Ama artık kendim 
de bilmiyorum onları nasıl kurtaracağımı. Babalarının ya-
nından alıp götürsem mi, yoksa ahlaksız babalarıyla mı 
bıraksam, evet, ahlaksız babalarıyla... Evet, söyleyin... Şey
den.... sonra birlikte yaşayabilir miyiz? Bu mümkün mü? 
Söyleyin bu mümkün mü?” diye yineledikten sonra sesini 
yükselterek. “Kocam, çocuklarımın babası, çocuklarının 
mürebbiyesiyle aşk yaşadıktan sonra...”

Stepan Arkadyiç başını iyice gömerek ve ne diyece-
ğini bilemeden, “Ne yapmalı? Ne yapmalıyım?” dedi.

“Benim gözümde adi ve iğrenç birisiniz!” diye bağır-
dı Darya Aleksandrovna iyice kızarak. “Gözyaşlarınız su-
dan başka bir şey değil. Beni hiç sevmediniz, kalpsizsi-
niz, kötü niyetlisiniz! Siz benim için adi, ahlaksız, yaban-
cı, evet yabancı birisiniz!” Kendisine de korkunç gelen 
bu “yabancı” sözcüğünü acı ve öfkeyle söylemişti.

Stepan Arkadyiç karısına baktı, yüzündeki kin onu 
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hem şaşırttı hem de korkuttu. Karısına acımasının onu 
sinirlendirmesini anlamıyordu. Darya Aleksandrovna, ko-
casının kendisine sevgiyle değil acıyarak yaklaştığını gö-
rüyordu. “Hayır, benden nefret ediyor. Bağışlamayacak!” 
diye düşünen Stepan Arkadyiç, “Çok korkunç! Korkunç!” 
dedi.

Bu arada diğer odadan galiba düşen bir çocuğun ağ-
laması duyuldu. Darya Aleksandrovna kulak kabarttı ve 
yüzü bir anda yumuşadı.

Nerede olduğunu ve ne yaptığını sanki o an anlamış 
gibi hızla yerinden kalkıp kapıya yöneldi.

“Hiç değilse benim çocuğumu seviyor,” diye düşün-
dü Stepan Arkadyiç, çocuğun ağlaması üzerine karısının 
değişen yüzünü fark edince. “Benim çocuğumu seviyor, 
benden nasıl nefret edebilir?”

“Dolli, bir kelimecik daha,” dedi karısının peşinden 
giderek.

“Peşimden gelirseniz çocukları, evdekileri buraya yı-
ğarım! Alçak olduğunuzu hepsi bilsin! Ben buradan gidi-
yorum, siz de burada sevgilinizle yaşarsınız!”

Sonra da kapıyı çarpıp çıktı.
Stepan Arkadyiç iç çekti, yüzünü sildi ve yavaş 

adımlarla odadan çıkmak üzere yürüdü. “Matvey de tut-
muş, düzelir diyor. Nasıl? Hiçbir şans görmüyorum. Ah, 
ne korkunç! Nasıl da adice bağırıyor!” dedi kendi kendi-
ne karısının adice bağırışını ve özellikle de “alçak” ve 
“sevgili” sözcüklerini hatırlayarak. “Kızlar da duymuş ol-
malı! Korkunç ve adice.”

Stepan Arkadyiç birkaç saniye daha durdu, iç çekti, 
yüzünü sildi ve göğsünü şişirerek odadan çıktı.

Günlerden cumaydı, Alman saatçi yemek odasında-
ki saati kuruyordu. Stepan Arkadyiç, bu kel kafalı, özen-
li saatçi hakkında yaptığı, “Saatleri kuracağım diye diye 
kendisi kurulmuş!” esprisini anımsayıp gülümsedi. Ste-
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pan Arkadyiç iyi esprileri severdi. “Bakarsın, her şey dü-
zelir! Güzel bir sözcük şu, ‘düzelir.’ Bunu anlatmalı.”

“Matvey!” diye bağırdı, Matvey gelince. “Anna Arkad-
yevna için Mariya’yla oturma odasını hazırlayın,” dedi.

“Emredersiniz.”
Stepan Arkadyiç kürkünü giyip kapının önüne çıktı.
“Yemeği evde yemeyecek misiniz?” diye sordu uğur-

lamaya çıkan Matvey.
“Bakalım. Şunu da al, masraflar için,” dedi cüzdanın

dan on ruble vererek. “Yetmez mi?”
“Yeter ya da yetmez, olduğu kadar,” dedi Matvey ka-

pıyı kapatırken.
Bu arada çocuğu susturan ve arabanın sesinden ko-

casının gittiğini anlayan Darya Aleksandrovna yeniden 
yatak odasına döndü. Odadan çıkar çıkmaz onu saran ev 
işlerinden tek kaçış yolu bu odaydı. Şimdi bile, şu kısacık 
sürede, çocuk odasına girmesiyle birlikte Matryona Fili-
monovna ve İngiliz mürebbiye, yalnızca kendisinin ya-
nıtlayabileceği, ertelenmesi mümkün olmayan, gezmeye 
giderken çocuklara ne giydirelim, süt verelim mi, yeni 
aşçı için birini yollayalım mı, gibi birkaç soru sormayı 
becermişlerdi.

“Ah, rahat bırakın beni, bırakın!” dedi ve yatak odası-
na dönüp kemikleri çıkmış zayıf parmaklarından düşen 
yüzüklerini sıkıştırarak kocasıyla konuşmalarını gözden 
geçirmeye başladı. “Gitti! O kadınla ilişkisini nasıl bitir-
di?” diye düşündü. “Hâlâ görüyor mu? Neden sormadım 
ki? Hayır, hayır birlikte olamam. Aynı evde kalsak bile 
birbirimize yabancı olacağız. Sonsuza dek!” diye yineledi, 
bu korkunç sözcüğe özel bir anlam katarak. “Tanrım, onu 
nasıl da seviyordum, ne çok seviyordum! Şimdi sevmiyor 
muyum? Eskisinden daha fazla sevmiyor muyum? Kor-
kunç, önemli olan...” diye başladığı düşüncesi, Matryona 
Filimonovna’nın kapıda belirmesiyle yarıda kaldı.
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“Bari emir verin de kardeşimi çağırsınlar,” dedi. “Ye-
mek pişirsin yoksa çocuklar dünkü gibi yine akşam altıya 
kadar aç kalacak.”

“Peki, şimdi hallederim. Taze süt almaya adam yol-
ladınız mı?”

Böylece günlük işlere gömüldü ve bu sayede bir sü-
reliğine acısını unuttu.

V

Stepan Arkadyiç yetenekleri sayesinde iyi okumuştu 
ama tembel ve yaramazdı, bu yüzden de okulu sonun
culardan biri olarak bitirdi. Ama zevk ve eğlence düşkün-
lüğüne, küçük unvanlarına ve genç yaşına karşın Mos ko
va’da devlet dairelerinden birinde iyi bir maaşla saygın bir 
müdürlük kapmıştı. Bu işe, bakanlıklardan birinde olduk-
ça önemli bir görevi olan, kız kardeşi Anna’nın kocası 
Aleksey Aleksandroviç Karenin’in sayesinde atanmıştı ve 
çalıştığı daire de Karenin’in bakanlığına bağlıydı. Karenin 
kayınbiraderine bu işi ayarlamamış olsaydı bile, eşinin 
olanca varlığına karşın işleri iyi olmayan Stiva Oblonski 
yüzlerce tanıdığı, erkek kardeşleri, kız kardeşleri, akraba-
ları, kuzenleri, amcaları, teyzeleri aracılığıyla ihtiyaç duy-
duğu altı bin ruble maaşlık bu ya da benzer işi bulabilirdi.

Moskova ve Petersburg’un yarısı Stepan Arkad yiç’in 
akrabası ve arkadaşıydı. Bu dünyada zaten güçlü olan ve 
iyice güçlenen insanların arasında doğmuştu. Yaşlı devlet 
adamlarının üçte biri babasının arkadaşıydı ve onu kun-
daktan beri tanıyorlardı. Diğer üçte biriyle “senlibenli” 
ydi, geriye kalan üçte biriyle de iyi ilişkiler içindeydi. Do-
layısıyla dünya nimetlerini mevki, kira ve imtiyaz sözleş-
mesi yoluyla dağıtanların hepsi tanıdığıydı ve onu atlama-
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ları mümkün değildi. Yani iyi bir mevki elde etmek için 
Oblonski’nin özel bir çaba harcaması gerekmemişti. Yap-
ması gereken tek şey, kendine özgü iyiliği sayesinde zaten 
hiç yapmadığı reddetmemek, kıskanmamak, kavga etme-
mek ve kırılmamaktı. Kendisine yetecek maaşlı bir iş ala-
mayacağı söylense güler geçerdi, çünkü fazla bir şey iste-
miyordu. Yalnızca akranlarının aldığını istiyordu ki zaten 
bu görevi diğerlerinden daha kötü yapması da olanaksızdı. 

Stepan Arkadyiç’i tanıyan herkes, onu yalnızca iyi ve 
neşeli huyu ve tartışılamaz dürüstlüğü için değil; güzel, 
alımlı dış görünüşünde, pırıl pırıl gözlerinde, kara kaş ve 
saçlarında, yüzünün beyazlığında, yanaklarının kırmızılı-
ğında onunla karşılaşan insanları dostça ve neşeyle etkile-
yen bir şeyler olduğu için de seviyorlardı. Onunla her 
karşılaştıklarında mutlu bir gülümsemeyle, “Vay! Stiva! 
Oblonski! Sen ha!” diyorlardı. Hani olur ya, onunla konu
şurken keyif alınacak özel bir şey olmasa bile, ertesi gün 
ya da üçüncü gün onunla yeniden karşılaşmalarında mut-
laka keyif alır ve neşelenirlerdi.

Moskova’da oldukça önemli bir dairede üç yıldır 
başkanlık yapan Stepan Arkadyiç iş arkadaşlarının, memur
larının, müdürlerinin ve ona işi düşen herkesin yalnızca 
sevgisini değil saygısını da kazanmıştı. Stepan Ar kad
yiç’in işyerinde herkesin saygısını kazanmasını sağlayan 
en önemli özelliklerinden ilki, kendi eksikliklerini bildi-
ğinden insanlara gösterdiği olağanüstü hoşgörü; ikincisi, 
gazetelerde okuduğu için değil onun kanında olan, hangi 
konum ve unvanda olursa olsun bütün insanlara eşit ve 
aynı davranmasını sağlayan tartışılmaz liberalliği; üçüncü 
ve en önemlisi de, hiçbir zaman kendini kaptırmadığı ve 
hata yapmadığı işine tamamıyla kayıtsız yaklaşımıydı.

Kapıcının saygılı eşliğinde, elinde çantası daireye ge-
len Stepan Arkadyiç, küçük çalışma odasına girdi ve 
resmî ceketini giyerek salona geçti. Yazıcılar ve memurlar 
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neşe ve saygıyla selamlayarak ayağa kalktılar. Stepan Ar-
kadyiç üyelerin elini sıkarak her zamanki gibi aceleyle 
yerine oturdu. Nezaket çerçevesinde konuştu, şakalaştı ve 
işine başladı. İşlerin düzgün ve istekle yürütülmesi için 
gerekli resmiyet, özgürlük ve sadeliğin sınırını hiç kimse 
Stepan Arkadyiç kadar daha iyi çizemezdi. Stepan Arkad
yiç’in dairesinde çalışan herkes gibi güler yüz ve saygıyla 
evrakları getiren sekreter, Stepan Arkadyiç’in daireye ge-
tirdiği o teklifsiz, liberal ses tonuyla:

“Perm eyaleti yönetiminden bilgileri alabildik. İşte, 
bakmak...”

“Sonunda aldık demek?” dedi parmağını evrakın üs-
tüne koyarak. Pekâlâ beyler...”

Oturum böylece başlamış oldu. 
Raporu dinlerken başını ciddi bir edayla eğerek, 

“Daha yarım saat önce başkanlarının suçlu bir çocuk gibi 
durduğunu bilseler!” diye düşündü. Rapor okunurken 
gözleri gülüyordu... Mesai saat ikiye kadar aralıksız de-
vam ediyordu, saat ikideyse kahvaltı1 arası veriliyordu.

Dairenin toplantı salonunun geniş cam kapıları açılıp 
içeri biri girdiğinde saat daha iki olmamıştı. Kendilerine 
eğlence çıktığı için sevinen üyelerin hepsi portrenin altın-
dan ve adalet sembolünün arkasından kapıya bakmaya 
başladılar ama kapının önünde duran kavas içeri gireni 
ânında kapı dışarı edip cam kapıyı yeniden kapattı.2

1.Rusya’daXVIII.-XIX.yüzyıllarda,büyükkentlerdeyaşayansoylularınyemek
düzenigenelolarakşöyledir:Sabahsaat10.00-11.00gibikalkıldığındakahve
veçaylabirşeyleratıştırılırdı.Kahvaltısaat13.00ile15.00arasındayapılırdı.
Öğleyemeğiakşam17.00ile19.00arasındayenir,sonrasındatiyatroizleme-
yeyadamüzikdinlemeyegidilir,gecesaat22.00-23.00gibideakşamyeme-
ğineoturulurdu.(Ç.N.)
2. 1917 yılına kadar bütün devlet dairelerinde ve mahkemelerde adaletin
sembolü olarak bulunan, üzerinde çarlığın sembolü çift başlı kartal ve I.
Petro’nunadilolunmasınıemrettiğiüçfermanınınyazılıolduğu,üçgenprizma
şeklindekikutu.(Ç.N.)
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Dosya okunup bittiğinde Stepan Arkadyiç ayağa 
kalktı, gerindi ve zamanın liberal havasının hakkını vere-
rek daha salondayken bir sigara çıkarıp odasına gitti. İki 
arkadaşı, kıdemli memur Nikitin ve saray görevlisi1 Grin
yeviç de onunla birlikte çıktılar.

“Kahvaltıdan sonra bitiririz,” dedi Stepan Arkadyiç.
“Hem de nasıl!” dedi Nikitin.
“Şu Fomin düzenbazın biri olmalı,” dedi Grinyeviç, 

inceledikleri dosyada adı geçen biri hakkında.
Stepan Arkadyiç, Grinyeviç’in söylediklerinden son-

ra erken hüküm vermenin doğru olmadığını hissettire-
rek yüzünü buruşturdu ama cevap da vermedi.

“İçeri giren kimdi?” diye sordu kavasa.
“Ekselansları, ben arkamı döner dönmez biri izinsiz-

ce içeri daldı. Sizi sordu. Üyeler çıktıktan sonra dedim...”
“Nerede?”
“Sanırım hole çıktı, orada dolaşıyordu. İşte şu,” dedi 

kavas, başındaki koyun derisinden şapkasını çıkarmadan 
taş merdivenin aşınmış basamaklarını hızlı ve rahat adım-
larla çıkan kıvırcık sakallı ve oldukça geniş omuzlu ada-
mı göstererek. Elinde çantası aşağıya inen zayıf bir me-
mur durup koşarcasına çıkan adamın ayaklarına baktı, 
sonra da soru dolu bakışlarını Oblonski’ye çevirdi.

Stepan Arkadyiç merdivenin başında duruyordu. Res
mî ceketinin sırmalı yakasıyla ışıldayan yüzü, gelen ada-
mın kim olduğunu anlayınca daha da ışıldadı.

“Ooo, kimler gelmiş! Levin, nihayet!” dedi kendine 
doğru yaklaşan Levin’e dostça ama alaylı bir gülümse-
meyle bakarak. Nasıl oldu da beni bulmaya bu ‘batakha-
neye’ iğrenmeden geldin? Ne zaman geldin?”

1. Kamer-yunker: 1737-1830 yılları arasında soylu çocuklarından seçilen ve
saraydaçariçeveçocuklarınınyakınhizmetinisağlayankişilereverilenunvan.
1830’dansonraaynıunvanladevletdairelerineatanmayabaşladılar.(Ç.N.)
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“Yeni geldim ve bir an önce seni görmek istedim,” 
diye yanıtladı Levin mahcup, aynı zamanda kızgın ve 
huzursuzca çevreye bakınarak.

Dostunun onurunu ve kızgın sıkılganlığını bilen 
Stepan Arkadyiç, “Hadi, çalışma odasına gidelim,” dedi 
ve sanki tehlikeli bir yoldan geçiriyormuş gibi elinden 
tutarak ardı sıra çekip götürdü.

Stepan Arkadyiç neredeyse bütün tanıdıklarına, alt-
mış yaşındaki yaşlılara da, yirmilik delikanlılara da, aktör-
lere de, bakanlara da, tüccarlara da, yaver generallere de 
“sen” diye hitap ederdi, öyle ki onunla “senlibenli” konu-
şan toplumsal merdivenin farklı uçlarında bulunanlar 
Oblonski sayesinde ortak noktaları bulunduğunu bilseler 
epey şaşırırlardı. Şampanya içtiği herkesle “senli” konu-
şurdu, zaten hemen herkesle şampanya içtiği için, şaka 
yollu benim yüz karası “sen”lerim dediği çoğu arkadaşıyla 
astlarının yanında karşılaştığında kendine özgü bir davra-
nışla astları üzerinde oluşacak hoş olmayan izlenimi azalt-
mayı başarırdı. Levin onun “yüz karası” “sen”lerinden biri 
değildi ama Oblonski o kendine özgü inceliğiyle, Levin’in 
memurlarının önünde yakınlığını göstermek istemeyebi-
leceği düşüncesine kapıldığını anlamış ve bu yüzden de 
onu çalışma odasına götürmek için acele etmişti.

Levin, Oblonski’yle hemen hemen aynı yaşlardaydı 
ve “senlibenli” oluşları bir kadeh şampanyadan kaynak-
lanmıyordu. Levin onun ilkgençlik yıllarından arkadaşı 
ve dostuydu. İlkgençlik yıllarında bir araya gelmiş arka-
daşlar nasıl birbirlerini severlerse onlar da karakterleri ve 
zevkleri farklı olsa da birbirlerini severlerdi. Ama farklı 
iş alanlarını seçen insanlar arasında sık sık olduğu gibi, 
biri diğerinin işini düşünüp onun iş yapma biçimini doğ-
ru görse de içten içe o işten nefret ederdi. Herkese kendi 
yaşam biçimi en doğrusu, arkadaşınınki ise yalnızca bir 
hayalden ibaret gibi gelir. Oblonski, Levin’i gördüğünde 
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hafif alaycı gülümsemesine engel olamazdı. Köyden Mos
kova’ya gelen Levin’i kim bilir kaçıncı kez görüyordu 
ama onun orada tam olarak ne yaptığını anlayamıyordu 
ve aslında bu konuyla pek de ilgilenmiyordu. Levin 
Moskova’ya her seferinde heyecanlı, aceleci, biraz utan-
gaç ve bu utangaçlığın yarattığı kızgınlık ve olaylara ta-
mamıyla yeni ve beklenmedik bir bakış açısıyla gelirdi. 
Stepan Arkadyiç bunlarla alay eder ama hoşuna da gi-
derdi. Levin de dostunun şehir yaşamından ve boş işler 
olarak gördüğü işinden içten içe nefret ve alay ederdi. 
Ama aradaki fark, Oblonski’nin alayları, herkesin yaptığı 
gibi kendinden emin ve gönül rahatlığıyla yapılmasına 
karşın, Levin’in alayları ise güvensiz ve kızgıncaydı.

“Seni çoktandır bekliyorduk,” diyen Stepan Arkad-
yiç tehlikenin bittiğini anlatmak istercesine Levin’in eli-
ni bırakıp odaya girdi. “Seni gördüğüme çok sevindim. 
Eee, nasılsın? Ne var ne yok? Ne zaman geldin?”

Levin, Oblonski’nin tanımadığı iki arkadaşının yü-
züne, özellikle de zarif Grinyeviç’in uzun beyaz parmak-
larına, uçları bükülmüş uzun sarı tırnaklarına ve gömle-
ğindeki kocaman pırıl pırıl kol düğmelerine bakarak su-
suyordu, anlaşılan bu eller bütün dikkatini dağıtmıştı ve 
düşüncelerini toplamasına engel oluyordu. Bunu fark 
eden Oblonski gülümsedi.

“Ah, evet, izninizle tanıştırayım,” dedi. “Arkadaşla-
rım Filipp İvanıç Nikitin ve Mihail Stanislaviç Grineviç.” 
Sonra Levin’e dönerek, “Yeni yerel yönetim üyesi, beş 
pud’luk1 ağırlığı tek koluyla kaldıran jimnastikçi, besici, 
avcı ve benim dostum Konstantin Dmitriç Levin, Sergey 
İvanıç Koznışev’in kardeşi.”

“Çok memnun oldum,” dedi yaşlı adam.

1.16.3kgkarşılığınageleneskibirRusağırlıkölçüsü.(Y.N.)
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“Kardeşiniz Sergey İvanıç’ı tanıma onuruna sahi-
bim,” dedi Grineviç o uzun tırnaklı ince elini uzatarak.

Levin yüzünü asarak soğukça elini sıktı ve hemen 
Ob lonski’ye döndü. Bütün Rusya’da ünlü bir yazar ola-
rak tanınan üvey kardeşine büyük saygısı olmasına karşın, 
ona Konstantin Levin değil de ünlü Koznışev’in kardeşi 
diye hitap edilmesine dayanamıyordu.

“Hayır, artık yerel yönetimde değilim. Hepsiyle aram 
açık, toplantılara da gitmiyorum,” dedi Oblonski’ye hita-
ben.

“Ne çabuk!” dedi Oblonski gülümseyerek. “Nasıl? 
Neden?”

“Uzun hikâye. Bir ara anlatırım,” diyen Levin yine de 
anlatmaya başladı. “Yani kısaca söylemek gerekirse yerel 
yönetim falan olmadığına ve olamayacağına kanaat getir-
dim.” Sanki şu an biri onu gücendirmiş gibi konuşuyordu. 
“Bir taraftan bu bir oyuncak, parlamentonun oynadığı bir 
oyun, ben ise oyuncaklarla vakit geçirecek kadar ne çok 
gencim ne de çok yaşlı. Diğer taraftan...” Bir süre durala-
dı. “Bu, taşra coterie’si1 için arpalıktan başka bir şey değil... 
Eskiden vesayet kurumları ve mahkemeler vardı, şimdiy-
se yerel yönetimler, para rüşvet olarak değil hak edilme-
miş maaş olarak ödeniyor,” dedi büyük bir coşkuyla, sanki 
oradakilerden biri düşüncesine karşı çıkıyormuş gibi. 

“Ohoo! Bakıyorum da yine yeni bir evreye geçmiş-
sin, muhafazakâr olmuşsun,” dedi Stepan Arkadyiç. “Ney-
se, bunları sonra konuşuruz.”

“Evet, sonra. Ama seni görmem gerekiyordu,” dedi 
Levin, Grineviç’in eline nefretle bakarak.

Stepan Arkadyiç belli belirsiz gülümsedi.
“Bir daha Avrupa malı elbise giymeyeceğim deme-

miş miydin?” dedi Levin’in üstündeki yeni ve Fransız bir 

1.(Fr.)Burada“çete”anlamında.(Ç.N.)
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terzinin diktiği belli olan elbisesine bakarak. “Eveeet! 
Doğru, yeni bir evre.”

Levin birden kıpkırmızı kesildi ama öyle yetişkin 
insanların kendileri de fark etmeden hafifçe kızardıkları 
gibi değil, mahcubiyetlerinin gülünç olduğunu hisseden 
ve bunun sonucunda da neredeyse gözlerinden yaş gele-
cek kadar daha fazla kızaran küçük çocuklar gibi. Onun 
böylesine çocuksu bir haldeki akıllı ve erkeksi yüzüne 
bakmak o denli tuhaftı ki Oblonski de bakmaktan vaz-
geçti.

“Evet, nerede görüşürüz?” dedi Levin. “Seninle ko-
nuşmak benim için çok, çok önemli.”

Oblonski düşünüyormuş gibiydi.
“Tamam, Gurin’e kahvaltıya gidelim, orada konuşu-

ruz. Üçe kadar boşum.”
“Hayır,” dedi Levin bir süre düşünerek. “Bir yere da

ha gitmem gerek.”
“Tamam, peki, öğle yemeği yiyelim.”
“Öğle yemeği mi? Öyle önemli bir şey değil, iki ke-

lime edip bir soru soracağım, sonra da gevezelik ederiz.”
“İyi, şimdi söyle o zaman, yemekte de konuşuruz.”
“İşte, iki kelime,” dedi Levin. “Zaten önemli de de-

ğil.”
Yüzü bir anda, mahcubiyetini bastırma gayretinden 

kaynaklanan öfkeli bir hal aldı.
“Şçerbatski’ler ne yapıyor? Her şey eskisi gibi mi?”
Levin’in çoktandır baldızı Kiti’ye âşık olduğunu bi-

len Stepan Arkadyiç belli olacak kadar gülümsedi ve 
gözleri neşeyle parladı.

“Sen iki kelimeni ettin ama ben iki kelimeyle cevap 
veremem, dolayısıyla... Bir dakika izin ver...”

Laubalilik akan bir saygıyla ve bütün sekreterlere 
özgü o, işi müdüründen daha iyi bildiğini varsayma gö-
rüntüsüyle içeri giren sekreter, elinde evraklarla Oblons
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ki’ye yaklaşıp soru sorma bahanesiyle bir sorunu açıkla-
maya koyuldu. Stepan Arkadyiç onun söylediklerini din-
lemeden, elini sevgiyle sekreterin koluna koydu.

“Hayır, siz söylediğim gibi yapın,” dedi ve sözlerini 
gülümsemeyle yumuşatarak davayı nasıl anladığını kısa-
ca açıklayıp ekledi. “Böyle yapın. Lütfen, Zahar Nikitiç.”

Bozulan sekreter dışarı çıktı. Stepan Arkadyiç’in sek-
reterle konuşması sırasında, mahcubiyetini tamamen üs-
tünden atan Levin, dirseklerini bir sandalyeye dayamış 
ayakta duruyordu, yüzünde alaycı bir dikkat vardı.

“Anlamıyorum, anlamıyorum,” dedi.
“Neyi anlamıyorsun?” diye sordu aynı şekilde neşey-

le gülümseyen ve bir sigara çıkaran Oblonski, Levin’den 
tuhaf bir şey gelmesini bekliyordu.

“Ne yaptığınızı anlamıyorum,” dedi Levin omuzları-
nı silkerek. “Bu işi böyle ciddiyetle nasıl yapabiliyorsun?”

“Niye ki?”
“Niye olacak, ortada iş yok.”
“Sen öyle diyorsun ama işimiz başımızdan aşkın.”
“Evraklar. Evet, bu konuda yeteneklisin.”
“Yani benim bir konuda eksiğim olduğunu mu dü-

şünüyorsun?”
“Belki de evet. Ama yine de senin şu büyüklüğüne 

hayranım ve böyle büyük bir dostum olduğu için gurur 
duyuyorum. Ama benim soruma cevap vermedin,” dedi 
Levin umutsuz bir çabayla doğrudan Oblonski’nin göz-
lerinin içine bakarak.

“Peki, tamam, tamam. Biraz zaman geçsin, sen de 
aynı olacaksın. Karazinsk’te üç bin desyatina’lık1 arazin, 
bu güçlü kasların ve on iki yaşındaki kız çocuğu tazeliğin 
olması iyi bir şey ama sen de bize benzeyeceksin. Evet, 

1. Çarlık döneminde kullanılan, 1.09 hektara karşılık gelen arazi ölçüsü.
(Ç.N.)
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senin sorduğun konuya gelince, değişiklik yok ama epey-
dir uğramaman tabii ki kötü...”

“Ne oldu?” diye endişeyle sordu Levin.
“Bir şey yok,” dedi Oblonski. “Konuşuruz. Tam ola-

rak niye geldin?”
“Bunu da sonra konuşuruz,” dedi Levin kulaklarına 

kadar kızararak.
“Peki, tamam. Anlaşıldı,” dedi Stepan Arkadyiç. “Şan-

sa bak, seni eve davet ederdim ama karım iyi değil. Ama 
onları görmek istersen, sanırım bugün dörtten beşe kadar 
hayvanat bahçesinde olacaklar. Kiti paten kayıyor. Sen 
oraya git, ben de uğrar ve birlikte yemeğe bir yerlere gi-
deriz.”

“Harika, şimdilik hoşça kal.”
“Bana bak, seni bilirim, unutursun ya da birden köye 

dönersin,” diye bağırdı Stepan Arkadyiç gülerek.
“Hayır, orada olacağım.”
Oblonski’nin arkadaşlarıyla vedalaşmadığını ancak 

kapının önünde anımsayan Levin odadan çıktı.
Levin çıktıktan sonra Grineviç, “Çok enerjik biri ol-

malı,” dedi.
“Hem de nasıl,” dedi Stepan Arkadyiç başını sallaya-

rak. “Şanslı adam! Karazinsk’te üç bin desyatina arazi, 
sağlıklı ve önünde büyük bir gelecek! Bizim gibi değil.

“Siz niye şikâyet ediyorsunuz, Stepan Arkadyiç?”
“Çok kötü çok,” dedi Stepan Arkadyiç derin derin iç 

çekerek.

VI

Oblonski, Levin’e geliş nedenini sorduğunda Levin 
kızarmış, kızardığı için kendine kızmış ve bu nedenle 
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ona, “Baldızına evlenme teklif etmeye geldim,” diyeme-
mişti, oysa yalnızca bunun için gelmişti.

Levin’ler ve Şçerbatski’ler Moskova’nın eski soylu 
aileleriydi ve aralarında her zaman dostça ilişkiler ol-
muştu. Bu ilişki Levin’in öğrenciliği döneminde daha da 
pekişmişti. Dolli ve Kiti’nin erkek kardeşi genç Knyaz 
Şçerbatski’yle üniversiteye birlikte hazırlanmışlar ve bir-
likte girmişlerdi. Levin bu dönemde Şçerbatski’lerin evi-
ne çok sık girip çıkıyordu ve bu eve hayrandı. Tuhaf gö-
rünse de Konstantin Levin bu eve, bu aileye, özellikle de 
Şçerbatski ailesinin kadınlarına hayrandı. Levin annesini 
hiç anımsamıyordu, tek kız kardeşi de kendisinden ol-
dukça büyüktü, dolayısıyla anne ve babasının ölümüyle 
yoksun kaldığı köklü, eğitimli ve onurlu bir soylu aile 
ortamını Şçerbatski’lerin evinde görmüştü. Ailenin bü-
tün üyeleri, özellikle de kadınlar, ona gizemli ve şiirsel 
bir perdeyle örtülü gibi gelir, onlardaki hiçbir kusuru 
görmemesinin yanında onların üstünü örten bu şiirsel 
örtünün altında en yüce duyguların ve her türlü mükem
melliğin yattığını varsayardı. Bu üç kızın neden bir gün 
Fransızca diğer gün İngilizce konuşmaları gerektiğini; ne
den günün belli saatlerinde sırayla, sesi öğrencilerin ça-
lıştığı üst kattan da duyulacak şekilde piyano çaldıkları-
nı; Fransız edebiyatı, müzik, resim ve dans öğretmenleri-
nin neden geldiklerini; yine belli saatlerde bu üç kızın, 
Dolli’nin uzun, Natali’nin daha kısa ve Kiti’nin ise kırmı zı 
çoraplı bacaklarının herkes tarafından görülebilecek kı-
salıktaki atlas kürklerini giyip Matmazel Linon eşliğinde 
arabayla Tverskaya Bulvarı’na neden gittiklerini; şapka-
sında altın kokart olan bir uşağın eşliğinde Tvers kaya’da 
neden dolaştıklarını; bütün bunları ve bu gizemli dünya-
da onların yaptığı birçok şeyi anlayamıyor ama yapılan 
her şeyin mükemmel olduğunu biliyordu ve olan biten-
lerin bu gizemine hayran kalıyordu.



42

Öğrencilik yıllarında neredeyse büyük kız Dolli’ye 
âşık oluyordu ama çok geçmeden Dolli’yi Oblonski’yle 
evlendirdiler. O da ikinci kıza âşık olmaya başladı. Ne-
dense bu üç kız kardeşten birine âşık olmak zorunday-
mış gibi hissediyordu ama hangisine âşık olması gerekti-
ğini bilemiyordu. Natali de sosyetede kendini gösterir 
göstermez diplomat Lvov’la evlenivermişti. Levin üni-
versiteyi bitirdiğinde Kiti daha çocuktu. Denizci olan 
genç Şçerbatski, Baltık Denizi’nde boğulmuş ve Levin’in 
Şçerbatski’lerle ilişkisi, Oblonski’yle dostluğuna karşın 
iyice seyrekleşmişti. Ama bu yıl, kış başlarında, bir yıl 
aradan sonra köyden Moskova’ya gelince Şçerbatski’leri 
görmüş ve üç kız kardeşten hangisinin gerçekten alnına 
yazıldığını anlamıştı.

İyi bir soydan gelen ve yoksuldan çok zengin dene-
bilecek otuz iki yaşındaki biri için Knyajna Şçerbatska
ya’ya evlenme teklif etmekten daha kolay bir şey yok-
muş gibi görünmüştü. Büyük olasılıkla onu iyi bir kısmet 
olarak göreceklerdi. Ama Levin âşıktı ve bu yüzden Kiti 
ona her anlamda mükemmel görünüyor, yeryüzündeki 
her varlıktan daha yüce geliyordu ve dolayısıyla kendisi 
de ne Kiti’nin ne de bir başkasının kendilerine layık gö-
rebileceği kadar aşağılık bir varlıktı.

Moskova’da rüya gibi iki ay geçiren ve kızla karşılaş-
mak için gittiği sosyetede hemen her gün Kiti’yi gören 
Levin, birdenbire bu işin olamayacağına karar verip köye 
dönmüştü.

Bu işin olamayacağına dair inancı, ailenin gözünde 
onun güzeller güzeli Kiti için uygun ve layık bir kısmet 
olmadığı ve Kiti’nin de onu sevemeyeceği düşüncesine 
dayanıyordu. O ailenin gözünde, arkadaşlarının çoğu al-
bay, yaver, profesör, banka, demiryolları müdürü ya da 
Oblonski gibi daire başkanı olmuşken, o otuz iki yaşına 
gelmesine karşın sosyetede alışılmış ve belirli bir faaliye-
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te ve konuma sahip olmayan biriydi. Besicilik, su çulluğu 
avcılığı ve inşaatla uğraşan bir toprak sahibiydi (ki bütün 
bunların başkalarına nasıl göründüğünü çok iyi biliyor-
du,) yani toplumun yargılarına göre, hiçbir işe yarama-
yan insanların yaptığı işlerle uğraşan ve ileride hiçbir şey 
olamayacak küçük ve yeteneksiz biriydi.

Güzeller güzeli, gizemli Kiti, Levin’in kendisini ni-
telendirdiği gibi böyle çirkin bir adamı ve daha da önem-
lisi hiçbir üstün özelliği olmayan basit birini sevemezdi. 
Bunlardan başka, Kiti’yle ilişkileri de –ağabeyiyle arka-
daşlığı nedeniyle bir yetişkinin çocukla ilişkisi– bu aşkın 
önündeki yeni bir engeldi. Kendini çirkin ama iyi yürek-
li biri olarak görmesinden dolayı bir arkadaş olarak sevi-
lebileceğini ama Kiti’yi sevdiği gibi kendinin de sevilme-
si için yakışıklı ve en önemlisi de özel biri olması gerek-
tiğini varsayıyordu.

Kadınların sık sık çirkin ve basit insanları sevdikleri-
ni duyuyordu ama kendisi de yalnızca güzel, gizemli ve 
özel kadınları sevebileceğinden yola çıkarak bunlara inan-
mıyordu.

Ama köyde iki ay yalnız kalınca, bu aşkın gençlik 
yıllarındakine benzemediğine, bu duygunun bir an bile 
rahat vermediğine, Kiti’nin karısı olup olmayacağı sorunu
nu çözmeden yaşayamayacağına, umutsuzluğunun yal
nız  ca kendi kuruntularından kaynaklandığına ve reddedil
mesi için hiçbir gerekçe bulunmadığına emin oldu. İşte 
şimdi Moskova’ya, kesinlikle evlenme teklif etmeye ve 
kabul edilirse evlenmeye gelmişti. Ya da... teklifi kabul 
edilmeyecek olursa başına neler geleceğini düşünemi-
yordu.



44

VII

Sabah treniyle Moskova’ya gelen Levin, doğruca 
anne bir ağabeyi Koznışev’e gitti, üzerini değiştirip niye 
geldiğini anlatmak ve tavsiye almak üzere çalışma odası-
na girdi ama ağabeyi yalnız değildi.  Çalışma odasında 
çok önemli bir felsefi konuda aralarındaki görüş ayrılığı-
nı açıklamak için Harkov’dan gelen ünlü bir felsefe pro-
fesörü oturuyordu. Profesör materyalistlerle hararetli bir 
polemiğe girmişti, bu polemiği izleyen ve profesörün son 
makalesini okuyan Sergey Koznışev de karşı çıktığı nok-
taları bir mektupla profesöre bildirmiş ve ona materya-
listlere büyük ödünler verdiği için sitem etmişti. Profesör 
de konuyu açıklığa kavuşturmak için hemen gelmişti. 
Tartışma konusu o günlerin moda sorunlarından biriydi: 
İnsanın davranışlarındaki psikolojik ve fizyolojik olaylar 
arasında bir sınır var mıdır, varsa nerededir?

Sergey İvanoviç, kardeşini herkesin alışık olduğu o 
sevecen, soğuk gülümsemesiyle karşıladı ve profesörle 
tanıştırıp konuşmaya devam etti.

Ufak tefek, sarı benizli, dar alınlı ve gözlüklü adam 
selamlaşmak için bir an ara verdi, sonra Levin’e dikkat 
etmeksizin konuşmaya devam etti. Levin profesörün git-
mesini bekleyerek oturdu ama kısa süre sonra konuşma-
nın içeriğiyle ilgilenmeye başladı.

Levin söz konusu makaleleri dergilerde görüp oku-
muş ve üniversitede doğal bilimler eğitimi almış biri ola-
rak bildik konuları geliştirmek amacıyla bunlarla ilgilen-
mişti ama insanın bir canlı olarak kökeni, refleksler, bi-
yoloji ve sosyoloji konularındaki bilimsel çıkarımlarla, 
son zamanlarda sık sık aklına gelen yaşam ve ölümün 
kendisi için anlamı arasında kesinlikle bir yakınlık kur-
muyordu.
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Ağabeyinin profesörle konuşmasını dinlerken bilim
sel verilerle ruhsal konuları birleştirdiklerini, birkaç kez 
bu sorunlara yaklaştıklarını ama en önemli konuya her 
yaklaşmalarında aceleyle uzaklaştıklarını ve yeniden in
ce ayrıntılara, alıntılara, imalara, uzmanlara göndermele-
re daldıklarını fark ediyor ve konuşulanları zor anlıyordu.

“Benim için mümkün değil,” dedi Sergey İvanoviç 
her zamanki açık ve düzgün ifadesi ve olağanüstü telaf-
fuzuyla. “Dış dünyayla ilgili bütün düşüncelerimin algı-
lardan kaynaklandığı konusunda Keiss’le aynı görüşü 
paylaşmam mümkün değil. En temel varoluş düşüncesi-
ni algılarım vasıtasıyla almam mümkün değil çünkü bu 
algıyı iletecek özel bir organımız yok.”

“Evet ama Wurt, Knaust ve Pripasov size, varoluş bi
lincinizin algılarınızın toplamından kaynaklandığını ve bu 
varoluş bilincinin algılamaların sonucu olduğunu söylü-
yorlar. Hatta Wurt daha da ileri giderek algı yoksa varo-
luş kavramının da olmayacağını söylüyor.”

“Ben tersini söyleyeceğim...” diye başladı Sergey İva
noviç.

Ama tam o anda, ana konuya yaklaşırken yeniden 
uzaklaştıklarını varsayan Levin, profesöre bir soru sor-
maya karar verdi.

“Yani bedenim ölüp duygularım da yok olduğunda 
varoluş diye bir şey de olmayacak mı?”

Profesör, soruyu soran bu tuhaf ve filozoftan çok ne-
hirde gemi çeken hamallara benzeyen adama sanki zih-
ninde acı çekiyormuş gibi sıkıntıyla baktı, sonra ne yanıt 
vereyim dercesine gözlerini Sergey İvanoviç’e kaydırdı. 
Ama profesör gibi tek yanlı ve ateşli bir şekilde konuşma
yan ve hem profesöre yanıt verebilecek hem de sorunun 
ortaya çıktığı yalın, doğal bakış açışını anlayabilecek ka-
dar zihni geniş olan Sergey İvanoviç gülümseyerek yanıt 
verdi:
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“Henüz bu soruyu çözme hakkına sahip değiliz...”
“Elimizde veri yok,” diye doğrulayan profesör çıka-

rımlarına devam etti. “Hayır,” dedi. “Pripasov’un açıkça 
de diği gibi algılar da izlenimlerin temelinde yatıyorsa bu 
iki kavramı kesinlikle ayırmamız gerektiğini belirtiyorum.”

Levin onları daha fazla dinlemedi ve profesörün git-
mesini bekledi.

VIII

Profesör gittikten sonra Sergey İvanoviç kardeşine 
döndü:

“Geldiğine çok sevindim. Kalacak mısın? Çiftlik na-
sıl?”

Çiftliğin ağabeyini pek ilgilendirmediğini ve onun 
gönlünü almak için sorduğunu bildiğinden yalnızca buğ-
day satışı ve para konusunda bir şeyler söyledi.

Levin evlenme niyetini ağabeyine açmak ve ondan 
tavsiye almak istiyordu, hatta buna kesin kararlıydı ama 
ağabeyini görüp onun profesörle konuşmasını ve bir de 
çiftlik hakkında soru sorarkenki istem dışı himayeci ses 
tonunu duyunca (annelerinden kalan toprakları paylaş-
mamışlardı, her ikisinin de payını Levin yönetiyordu) 
nedense evlilik kararıyla ilgili olarak onunla konuşama-
yacağını düşünmüştü. Ağabeyinin bu konuya onun iste-
diği gibi bakmadığını hissediyordu.

Yerel yönetimlerle yakından ilgilenen ve bu konuya 
oldukça önem veren Sergey İvanoviç, “Eee, yerel yöne-
timde işler nasıl?” diye sordu.

“İşin doğrusu, bilmiyorum...”
“Nasıl? Sen yönetimde değil misin?”
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“Hayır, artık değilim, ayrıldım,” dedi Konstantin Le-
vin. “Toplantılara da gitmiyorum.”

“Yazık!” diye mırıldandı Sergey İvanoviç yüzünü 
asarak.

Levin kendini haklı çıkarmak için kendi kazasında 
yapılanları anlatmaya başladı.

“İşte, her zaman böyle!” diye sözünü kesti Sergey 
İvanoviç. “Biz Ruslar hep böyleyiz. Belki bu iyi bir özel-
liktir, kendi kusurlarını görmek ama hep dozunu kaçırır 
ve her an dilimizin ucunda hazır olan alaycılığımızla avu-
turuz kendimizi. Sana yalnızca şunu söyleyeyim, bizim 
yerel yönetimlerin haklarını herhangi bir Avrupa ülkesi-
ne ver, Almanlar da İngilizler de bunlardan özgürlük çı-
karırlar ama biz sadece dalga geçiyoruz.”

“Ne yaparsın...” dedi Levin suçlu suçlu. “Benim son 
denememdi bu. Bütün kalbimle denedim. Yapamıyorum. 
Yeteneğim yok.”

“Yetenek mi,” dedi Sergey İvanoviç, “konuya farklı 
bakıyorsun.”

“Belki de...” dedi Levin sıkıntıyla.
“Biliyor musun Nikolay yeniden burada...”
Nikolay, Konstantin Levin’in öz ağabeyi ve Sergey 

İvanoviç’in de anneden bir üvey kardeşiydi, malının ço-
ğunu har vurup harman savuran, tuhaf ve saçma insan-
larla yatıp kalkan ve kardeşleriyle kavgalı kayıp biriydi.

“Ne diyorsun?” diye dehşet içinde bağırdı. “Nereden 
biliyorsun?”

“Prokofiy yolda görmüş.”
Levin hemen gidecekmiş gibi kalkmış ve soruları sı-

ralamıştı:
“Burada, Moskova’da? Neredeymiş? Biliyor musun?”
“Sana söylediğime pişman oldum,” dedi Sergey İva-

noviç, kardeşinin heyecanı karşısında başını sallayarak. 
“Nerede yaşadığını öğrenmek için adam yolladım ve 
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Trubin’e verdiği benim ödediğim senedi de gönderdim. 
İşte bana verdiği yanıt.”

Sergey İvanoviç kâğıt tutucunun altından aldığı no
tu kardeşine uzattı.

Levin bu tanıdık, tuhaf notu okudu: “Beni rahat bı-
rakmanızı çok rica ediyorum. Sevgili kardeşlerimden tek 
dileğim budur. Nikolay Levin.”

Levin okudu ve elinde not, başını kaldırmadan Ser-
gey İvanoviç’in karşısında öylece kalakaldı.

Ruhunda talihsiz kardeşini unutma isteğiyle bunun 
saçma olduğu düşüncesi çatışıyordu.

“Anlaşılan beni aşağılamak istiyor,” diye devam etti 
Sergey İvanoviç. “Oysa beni aşağılayamaz, ben bütün 
kalbimle ona yardım etmek isterim ama bunun imkânsız 
olduğunu da görüyorum.”

“Evet, evet,” diye yineledi Levin. “Senin ona yaklaşı-
mını biliyor ve çok değerli buluyorum ama ben yine de 
ona gideceğim.”

“Eğer istiyorsan git ama ben tavsiye etmem,” dedi 
Sergey İvanoviç. “Yani bana olan tavrından korkum yok, 
bizi birbirimize düşüremez ama senin için, bence gitme-
sen daha iyi. Yardım etmek imkânsız. Neyse, nasıl isti-
yorsan öyle yap.”

“Belki de yardım edilemez ama özellikle şu an –neyse 
bu başka bir konu– içimin rahat etmeyeceğini biliyorum.”

“Bunu anlayamıyorum,” dedi Sergey İvanoviç. “An-
ladığım tek şey, bunun bir alçakgönüllülük örneği oldu-
ğu. Kardeşimiz Nikolay böyle olduktan sonra, alçaklık 
denen şeye daha farklı ve daha hoşgörüyle bakmaya baş-
ladım... Ne yaptığını biliyor musun?..”

“Ah, korkunç, korkunç bir şey!” diye tekrarladı Levin.
Sergey İvanoviç’in uşağından kardeşinin adresini alan 

Levin hemen gitmek istedi ama biraz düşündükten son-
ra ziyareti akşama bırakmaya karar verdi. Ruhen huzur 
bulması için öncelikle Moskova’ya geliş nedenini hallet-
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mesi gerekliydi. Levin kardeşinden çıktıktan sonra Ob
lonski’nin dairesine uğradı ve ondan Şçerbatski’ler hak-
kında bilgi aldıktan sonra arabayla doğruca Kiti’yi bula-
bileceği söylenen yere gitti. 

IX

Levin saat dörtte, Hayvanat Bahçesi’nin önünde kal-
binin atışlarını hissederek arabadan indi ve tepeye, paten 
alanına doğru yürüdü, Şçerbatski’lerin arabasını girişte 
gördüğü için kızı orada bulacağını biliyordu.

Soğuk ama açık bir hava vardı. Girişte sıra sıra ara-
balar, kızaklar, arabacılar ve jandarmalar duruyordu. Pırıl 
pırıl güneşin altında şapkaları parlayan düzgün giyimli 
halk, girişin önünde ve çatı kirişleri oymalı Rus evlerinin 
arasındaki temizlenmiş yollarda dolaşıyordu. Bahçedeki, 
dalları kardan salkım salkım sarkmış yaşlı beryozalar sanki 
yeni tören cüppelerini kuşanmış gibiydiler.

Paten alanına giden yolda yürürken bir yandan da 
kendi kendine konuşuyordu: “Heyecanlanma, sakin ol. 
Niye? Bir şey yok! Sus, aptal!” diyordu yüreğine. Kendini 
yatıştırmaya çalıştıkça soluğu daha çok kesiliyordu. Kar-
şısına çıkan bir tanıdığı ona seslendi ama Levin onun kim 
olduğunu bile çıkaramadı. Tepeye yaklaştığında aşağı 
inen ve çıkan kızakların zincirlerinin, gürültüyle kayan 
kızakların ve insanların neşe dolu seslerini duyuyordu. 
Birkaç adım daha atınca paten alanı karşısına çıktı ve 
kayanların arasında onu hemen tanıdı.

Onun burada olduğunu yüreğini kaplayan korku ve 
sevinçten anlamıştı. Alanın karşısında ayakta duruyor ve 
bir kadınla konuşuyordu. Ne giysisinde ne de duruşunda 
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özel bir şey vardı ama Levin için onu bu kalabalığın için-
de tanımak ısırganlar arasında gül goncasını bulmak kadar 
kolaydı. Her şey onunla aydınlanıyordu. Çevresine ışık 
saçan bir gülümsemeydi. “Buzun üstünden yanına gidebi-
lir miyim ki?” diye düşündü. Onun durduğu yer erişile-
mez, kutsal bir yer gibi geliyordu ve öyle bir an geldi ki 
her şeyi bırakıp gidecekti, çok korkmuştu. Kızın çevresin-
de bir sürü insan olduğuna ve kendisinin de paten takıp 
kayarak onun yanına gidebileceğine kendini inandırmak 
için epey çaba sarf etmesi gerekti. Güneşten gözlerini ka-
çırır gibi ona bakmaktan çekinerek aşağı indi ama nasıl 
güneşi bakmadan görebiliyorsa da onu da öyle görüyordu. 

Haftanın bu gününde, bu saatinde hep birbirini ta-
nıyan, aynı çevreden insanlar buzun üstünde toplanmış-
tı. Becerileriyle hava atan usta patenciler de, bir koltuğa 
tutunup çekingen hareketlerle kaymayı öğrenmeye çalı-
şanlar da, sağlık için kayan çocuklar ve yaşlılar da vardı. 
Buradaki herkes Levin’e seçilmiş şanslı insanlar olarak 
göründü, çünkü hepsi onun yakınındaydılar. Aslında ka-
yanların hepsi onu kayıtsızlıkla geçiyor, peşinden gidiyor, 
hatta onunla konuşuyor ve kesinlikle ona bağlı olmadan 
güzel havayla mükemmel pistin tadını çıkarıyorlardı.

Ayağında patenleri, kısa bir ceket ve dar bir panto-
lonla bankta oturan Kiti’nin kuzeni Nikolay Şçerbatski, 
Levin’i görünce ona seslendi:

“Hey, Rusya’nın bir numaralı patencisi! Ne zaman 
geldin? Buz çok güzel, patenlerinizi takın.”

Onun yanında bu cesaretin ve laubaliliğin gösterilme
sine şaşıran Levin, ona bakmasa da bir saniye bile göz-
den kaybetmeden, “Patenlerim yok,” dedi. Güneşin ken-
dine yaklaştığını hissediyordu. Köşedeydi, botlarının için-
deki küçük ayaklarını beceriksizce buzun üstüne koy-
muş, ürkek hareketlerle ona doğru kayıyordu. Kollarını 
umutsuzca sallayan ve yere doğru iyice eğilmiş yerel 
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giysili bir çocuk onun önüne geçti. Boynuna asılı duran 
manşondan ellerini çıkarıp hazırda tutan Kiti güvensizce 
kayıyordu, Levin’i görüp tanıyınca hem ona hem de 
kendi korkaklığına güldü. Dönüş bitince ayağının esnek 
bir hareketiyle hızlandı ve doğruca Şçerbatski’ye doğru 
kaydı, kuzeninin elini yakalayınca gülümseyerek Levin’e 
selam verdi. Levin’in hayal ettiğinden çok daha güzeldi.

Levin onu düşündüğünde, onun her şeyini, hele de 
endamlı genç kız omuzlarının üstünde öyle serbestçe 
duran, çocuksu bir duruluk ve iyilikle dolu küçük sarı 
kafasının güzelliğini gözünde canlandırabiliyordu. Enda-
mının o ince güzelliğiyle birleşen yüzündeki çocuksu 
ifade Levin’in çok iyi anımsadığı o özel güzelliği gösteri-
yordu. Ama her zaman, beklenmedik bir şekilde onu et-
kileyen şey, uysal, sakin ve içtenlikle bakan gözlerindeki 
ifadeyle özellikle Levin’i her zaman kendi çocukluğu-
nun ender günlerindeki gibi hafiflemiş ve duygulanmış 
hissettiği büyülü dünyaya götüren gülümsemesiydi.

“Çok oldu mu geleli?” diye sordu Kiti elini uzatarak. 
Levin manşonunun içinden düşen mendili yerden alıp 
verdiğinde, “Çok naziksiniz,” diye ekledi.

“Ben mi? Çok olmadı, dün... yani bugün... geldim,” 
diye yanıtladı Levin heyecandan kızın sorusunu birden 
kavrayamamıştı. “Size gelmek istiyordum,” dedi hemen 
ve kızı hangi amaçla aradığı aklına gelince de utanıp kıp-
kırmızı kesildi. “Paten kaydığınızı bilmiyordum, güzel ka-
yıyorsunuz.”

Kiti, onun neden utandığını anlamak istercesine yü-
züne baktı.

“Sizin övgünüz çok önemli. Çok iyi bir patenci ol-
duğunuza dair efsaneler hâlâ anlatılır,” dedi manşonu-
nun üstüne düşen karları mendiliyle silkelerken.

“Evet, bir zamanlar tutkuyla kayardım, mükemmel-
liğe ulaşmak isterdim.”
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“Sanırım her işi tutkuyla yapıyorsunuz,” dedi Kiti 
gülümseyerek. “Nasıl kaydığınızı görmek isterdim. Hadi, 
patenleri giyin de birlikte kayalım.”

“Birlikte kaymak! Böyle bir şey mümkün mü?” diye 
düşündü Levin, Kiti’ye bakarak.

“Hemen giyiyorum,” dedi.
Paten giymeye gitti.
“Uzun zamandır yoktunuz beyim,” diyen patenci, 

ayağını tutup patenin vidasını sıktı. “Sizden sonra bey-
lerden pistte bir usta daha çıkmadı. Böyle iyi mi?” diye 
sordu patenin kayışını gerdirirken.

“Güzel, güzel, biraz acele edin lütfen,” diye cevapla-
dı Levin, yüzüne istemeden yayılan mutluluk gülümse-
mesini güçlükle tutarak. “Evet,” diye düşünüyordu, “işte 
hayat bu, işte mutluluk bu! ‘Birlikte,’ dedi, ‘birlikte kaya-
lım.’ Ona şimdi söylesem mi? Ama şu an mutlu oldu-
ğum, birazcık umut besleyecek kadar mutlu olduğum 
için de söylemeye korkuyorum... Ya o zaman? Ama yap-
malıyım! Yapmalıyım, yapmalı! Zayıflığın âlemi yok!”

Levin ayağa kalkıp paltosunu çıkardı, kulübenin 
önündeki pürtüklenmiş buzda hızlanıp düzgün buza çık-
tı ve hızını artırıp keserek ve yönünü değiştirerek zor-
lanmadan kaymaya başladı. Çekinerek kızın yanına gitti 
ama kızın gülümsemesi onu sakinleştirdi.

Kız elini uzattı, hızlarını artırarak yan yana kaymaya 
başladılar, hızlandıkça Levin’in elini daha sıkı tutuyordu. 

“Sizinle kaysam çabucak öğrenirdim, nedense size 
güveniyorum,” dedi Kiti.

“Siz bana yaslandıkça benim de kendime güvenim 
artıyor,” dedi ama ânında söylediklerinden korkup kızar-
dı. Gerçekten de Levin bunları söyler söylemez güneşin 
bulutların ardına saklanması gibi kızın yüzündeki bütün 
tatlılık kayboldu, Levin de kızın yüzündeki tanıdık oy-
naşmayı fark etti: Pürüzsüz alnında bir kırışık belirmişti.
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“Her şey yolunda mı? Gerçi sormaya hakkım yok 
ama.”

“Nereden çıkardınız? Hayır, canımı sıkan bir şey 
yok,” dedi soğuk bir tonla ve ardından ekledi. “Matmazel 
Linon’u gördünüz mü?”

“Henüz görmedim.”
“Yanına gidin, sizi çok sever.”
“Şimdi, bu da nereden çıktı? Canını sıktım. Tanrım, 

yardım et bana!” diye düşündü Levin ve bir bankta otu-
ran beyaz bukleli yaşlı Fransız’ın yanına gitti. Kadın tak-
ma dişlerini göstererek ve gülümseyerek eski bir dost 
gibi karşıladı onu.

“Evet, işte böyle, büyüyoruz,” dedi gözüyle Kiti’yi 
gösterip, “ve yaşlanıyoruz. Tiny bear1 artık kocaman ol
du!” diye devam etti Fransız kadın gülerek ve Levin’in 
bir İngiliz masalındaki üç ayının adlarını üç kız kardeşe 
yakıştırdığı şakayı anımsattı. “Anımsıyor musunuz, böy le 
derdiniz?”

Levin bunu kesinlikle anımsamıyordu ama kadın ne-
redeyse on yıldır buna güler ve severdi.

“Hadi gidin, gidin kayın. Bizim Kiti de iyi kaymaya 
başladı değil mi?”

Levin yeniden Kiti’nin yanına geldiğinde kızın yüzü 
artık asık değildi, gözleri içten ve sevecen bakıyordu ama 
Levin’e onun bu sevecenliğinde özel ve bilerek gösteri-
len bir sakinlik varmış gibi geldi. Üzüldü. Kiti yaşlı mü-
rebbiyesinden ve onun tuhaflıklarından söz ettikten son-
ra Levin’e neler yaptığını sordu.

“Kışları köyde yaşamak sıkıcı gelmiyor mu?”
“Hayır, sıkıcı değil, hep meşgulüm,” diye yanıtladı. 

Kiti’nin kendi sakinliğine onu da uydurduğunu ve aynı 

1.(İng.)Ayıcık.(Ç.N.)
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kışın başlarında olduğu gibi bundan kurtulmaya gücü-
nün olmadığını hissediyordu. 

“Uzun süre kalacak mısınız?” diye sordu Kiti.
“Bilmiyorum,” dedi ne söylediğini düşünmeksizin. 

Bu dostça sakinliğe kendini kaptırırsa buraya niye geldiği 
konusunda hiçbir şey yapamayacağı düşüncesiyle öfke-
lendi.

“Nasıl bilmiyorsunuz?”
“Bilmiyorum. Size bağlı,” diyen Levin kendi sözle-

rinden dehşete düştü.
Kiti duymadı ya da duymazdan geldi; sendeler gibi 

oldu ve ayağını iki kez buza vurup Levin’den hızla uzak-
laştı. Matmazel Linon’a doğru gitti, ona bir şeyler söyle-
yip kadınların patenlerini çıkardıkları kulübeye yöneldi.

“Tanrım, ben ne yaptım! Yüce Tanrım, yardım et ba
na, bir yol göster,” diyen Levin bir yandan dua ediyor bir 
yandan da zor bir hareket yapması gerektiğini hissede-
rek dış ve iç daireler çizerek kayıyordu.

Bu arada iyi kayan patencilerden genç biri ağzında 
sigara, ayaklarında paten kafeden çıktı, bir süre koştu ve 
gürültüyle zıplayarak patenleriyle merdivenlerden aşağı 
inmeye başladı. Kollarının rahat duruşunu hiç bozmadan 
aşağıya uçarcasına indikten sonra kaymaya devam etti.

“Ooo yeni bir numara!” diyen Levin bu yeni numa-
rayı denemek için hemen yukarı koştu.

“Bir yerinizi kırmayın, alışık olmak gerek!” diye ba-
ğırdı arkasından Nikolay Şçerbatski.

Levin merdivenin başına çıktı, olabildiğince hızlan-
dı ve alışık olmadığı bu hareket için kollarının dengesini 
sağlamaya çalışarak inmeye başladı. Son basamakta sen-
deledi, eli buza değecek gibi oldu, zor bir hareket yapıp 
kendini toparladı ve gülerek kaymaya devam etti.

Bu arada Matmazel Linon’la kulübeden çıkan ve 
sevgili kardeşine bakar gibi sakin ve sevecen bir gülüm-
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semeyle ona bakan Kiti, “Sevimli ve iyi,” diye düşünü-
yordu. “Benim suçum mu, kötü bir şey mi yaptım acaba? 
Buna cilve diyorlar. Onu sevmediğimi biliyorum ama 
yine de onunlayken çok neşeliyim ve üstelik iyi biri. Yal-
nız niye öyle dedi ki?” 

Hızlı hareketlerden sonra kıpkırmızı kesilen Levin, 
gitmeye hazırlanan Kiti’yi ve onu basamaklarda karşıla-
yan annesini görünce durdu ve düşünmeye başladı. Son-
ra patenleri çıkarıp bahçenin çıkışında anneyle kızı yaka-
ladı.

“Sizi gördüğüme çok memnun oldum,” dedi knya-
ginya. “Konukları, her zaman olduğu gibi, perşembeleri 
kabul ediyoruz.”

“Yani bugün mü?”
“Sizi görmekten memnun olacağız,” dedi knyaginya 

kuru bir sesle.
Bu kuru ses tonu Kiti’nin canını sıktı ve annesinin 

yarattığı soğukluğu gidermekten kendini alamadı. Le
vin’e dönüp gülümseyerek, “Görüşmek üzere,” dedi.

Bu sırada Stepan Arkadyiç şapkasını yana yatırmış, 
yüzü ve gözleri pırıl pırıl, neşeli ve muzaffer bir edayla 
bahçeye girdi. Ama kayınvalidesine yaklaşınca, onun 
Dolli’nin sağlığıyla ilgili sorularına üzgün ve suçlu bir 
ifadeyle yanıt verdi. Kayınvalidesiyle sessizce ve canı sık-
kın bir halde konuştuktan sonra göğsünü ileri çıkarıp 
Levin’in koluna girdi.

“Ne yapalım, gidelim mi?” diye sordu. “Hep seni dü-
şünüyordum, iyi ki geldin,” diye ekledi gözlerinin içine 
anlamlı anlamlı bakarak.

“Görüşmek üzere,” diyen sesi hâlâ duyan ve bu söz-
lere eşlik eden gülümseme gözünün önünden gitmeyen 
mutlu Levin, “Gidelim, gidelim,” dedi.

“‘İngiltere’ mi yoksa ‘Ermitaj’ mı?”
“Fark etmez.”



56

“O zaman ‘İngiltere’ye,” dedi Stepan Arkadyiç. “İn
giltere”yi seçmişti çünkü oraya “Ermitaj”dan daha çok 
borcu vardı. Bu nedenle bu otele gitmekten kaçınmayı 
doğru bulmuyordu. “Araban var mı? İyi, benimkini yol-
lamıştım.”

Yol boyunca hiç konuşmadılar. Levin, Kiti’nin yü-
zündeki değişimin ne anlama geldiğini düşünüyor, bazen 
kendini bir umut olduğuna inandırıyor, bazen de bu umu-
dun çılgınca bir şey olduğunu görüp kederleniyor, bunun-
la birlikte kendini, onun gülümsemesinden ve ‘görüşmek 
üzere’ sözlerinden önceki haline hiç benzemeyen, bam-
başka biri olarak hissediyordu.

Stepan Arkadyiç yol boyunca ‘menü’yü düşündü.
“Kalkan seversin değil mi?”
“Ne? Kalkan mı? Ha, evet, hem de ‘korkunç’ dere-

cede.”

X

Levin, Oblonski’yle otele girdiklerinde, Stepan Ar
kad yiç’in yüzünde ve tüm bedenindeki ifadenin, sanki 
engellemeye çalıştığı sevinç ifadesinin belirli özelliklerini 
fark edebilmişti. Oblonski paltosunu çıkardı ve yana de-
virdiği şapkasıyla, çevresini saran fraklı ve kolları peçeteli 
Tatar garsonlara emirler yağdırarak yemek salonuna girdi. 
Her yerde olduğu gibi burada da onu neşeyle karşılayan 
tanıdıklarına sağa ve sola eğilip selam vererek büfeye 
yaklaştı, aperitif olarak bir kadeh votka içip balık atıştır-
dı, tezgâhın arkasında oturan haddinden fazla makyajlı, 
kıvrım kıvrım lüleli, danteller ve kurdeleler içindeki 
Fransız kadına, onu fıkır fıkır güldüren bir şeyler söyledi. 
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Takma saç, poudre de riz ve vinaigre de toilette’den1 oluş-
muş gibi görünen bu Fransız kadın, onurunu zedeleyici 
geldiği için Levin votka içmedi. Pis bir yerden kaçar gibi 
hemen oradan uzaklaştı. Bütün ruhu Kiti’yle doluydu, 
gözlerinde zafer ve mutluluk gülümsemesi ışıldıyordu.

“Lütfen buraya buyurun efendim, burada kimse ra-
hatsız etmez efendim,” dedi peşlerinden ayrılmayan ve 
geniş kalçalarının üstünde frakının etekleri savrulan be-
yaz suratlı, yaşlı Tatar. Stepan Arkadyiç’e duyduğu saygı-
nın ifadesiyle konuğa hizmet ederek, “Lütfen böyle bu-
yurun,” dedi Levin’e.

Bronz bir apliğin altındaki üzeri örtülü masaya he-
men yeni bir örtü yayıp kadife sandalyeleri geri çekti ve 
kolunda peçete, elinde menüyle siparişleri bekleyerek 
Stepan Arkadyiç’in önünde durdu.

“Beyefendi emir buyururlarsa ayrı bir oda az sonra 
boşalacak. Knyaz Golitsın bir hanımefendiyle oturuyor. 
Bu arada, taze istiridye geldi.”

“Ooo! İstiridye.”
Stepan Arkadyiç düşünceye daldı.
“Levin, planı değiştirsek mi?” diye sordu parmağını 

menüye koyarak. Yüzünde ciddi bir tereddüt okunuyor-
du. “İstiridyeler güzel mi? Karışmam sonra!”

“Flensburg istiridyesi efendim, Ostend istiridyesi yok.”
“Flensburg mlensburg taze mi bari?”
“Dün geldi efendim.”
“Yani istiridyeyle başlayıp sonra da planı tamamen 

değiştirsek mi? Ha?”
“Benim için fark etmez. Bana şçi2 ve lapa yeter de 

artar bile ama burada yoktur.”

1.(Fr.)Yüzpudrasıvesirkebazlıbakımlosyonu.(Ç.N.)
2.Lahanayadadiğersebzelerleyapılanağırlıklıolaraketli,bazendebalıklı
çorba.“Şçi da kaşa / Pişça nasha:Şçivelapa/İştesanayemek”anlamındaki
atasözünegönderme.(Ç.N.)
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“Lapa a la Russe emreder misiniz?” diye sordu Tatar, 
bir dadının çocuğun üzerine eğildiği gibi eğilerek.

“Hayır, şaka bir yana, sen ne seçersen iyidir. Paten 
kaydım ve yemek yemek istiyorum.” Oblonski’nin yü-
zündeki hoşnutsuz ifadeyi görünce, “Seçimini beğenme-
diğimi sanma,” diye ekledi. “Büyük bir zevkle yerim.”

“Bir de yeme! Ne dersen de, bu, hayatın mutluluk-
larından biri. Evet, biraderim, şimdi bize yirmi... yok, 
yok, otuz tane istiridye, sebze çorbası...”

“Printanière,” diye atıldı Tatar. Ama anlaşılan Stepan 
Arkadyiç ona yemekleri Fransızca söyleme zevkini ver-
mek istemiyordu.

“Sebze çorbası, anladın mı? Sonra koyu soslu kal-
kan, sonra... rozbif, bak iyi olsun ona göre. Kızarmış ho-
roz, biraz da konserve.”

Stepan Arkadyiç’in yemekleri Fransızca söylememe 
huyunu anımsayan Tatar, onun ardından tekrarlamasa da 
not alırken Fransızcalarını söyleme zevkinden kendini 
mahrum bırakmadı: “Soupe printanière, turbot sauce beau
marchais, poularde à l’estragon, Macédoine de fruits...” 
Sonra bir anda yaylanarak ciltli menüyü bıraktı ve şarap 
menüsünü alarak Stepan Arkadyiç’e uzattı.

“Ne içeceğiz?”
“Ne istersen ama biraz şampanya,” dedi Levin.
“Nasıl yani? Önceden mi? Mamafih niye olmasın. 

Beyaz etiketliyi seviyor musun?”
“Cachet blanc,” diye atıldı hemen Tatar garson.
“Tamam, istiridyelerle o markayı getir, sonrasına ba-

karız.”
“Başüstüne efendim. Yemekte hangi şarabı emreder

siniz?”
“Nuit ver. Yok yok klasik chablis daha iyi.”
“Başüstüne efendim. Peynir ‘sizinkinden’ mi olsun?”
“Evet, parmesan. Başka peynir ister misin?”
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“Hayır, benim için fark etmez,” dedi Levin gülümse-
mesine engel olamayarak.

Tatar garson geniş kalçalarının üstündeki frakının 
eteklerini sallaya sallaya koştu ve beş dakika sonra elinde 
sedef kabukları açılmış istiridye dolu bir tabak ve parmak
larının arasına sıkıştırdığı bir şişeyle uçarcasına geldi.

Stepan Arkadyiç kolalı peçeteyi mıncıklayıp yeleği-
ne tutturdu ve kollarını rahatça yerleştirip istiridyelere 
uzandı.

“Fena değil,” dedi, gümüş çatalla kaygan istiridyeleri 
sedef kabuklarından koparıp birbiri ardına yutarken. 
“Fena değil,” diye yineledi nemli ve parlak gözlerini kâh 
Levin’e kâh Tatar garsona çevirerek.

Beyaz ekmekle peynir daha hoşuna gitse de Levin de 
istiridye yiyordu. Bir yandan da Oblonski’yi hayran hay-
ran seyrediyordu. Köpüklü şarabın mantarını çıkaran ve 
geniş ağızlı ince kadehlere dolduran Tatar garson da be-
yaz kravatını düzeltirken dudaklarında belirgin bir mut-
luluk dolu gülümsemeyle Stepan Arkadyiç’e bakıyordu.

“İstiridyeyi mi sevmiyorsun yoksa canın mı sıkkın? 
Ha?” diye sordu Stepan Arkadyiç kadehini bitirirken.

Levin’in neşelenmesini istiyordu. Levin neşesiz de-
ğildi, yalnızca huzursuzdu. Ruhunda olup bitenlerle, lo-
kantada, kadınlarla yemek yenilen küçük odacıkların ara-
sında, bu koşuşturma ve telaşın ortasında kendini rahat 
ve iyi hissetmiyordu, bütün bu ortam, bronz, ayna, gaz, 
Tatar her şey ona aşağılayıcı geliyordu. Ruhunu doldu-
ran şeyi kirletmekten korkuyordu.

“Ben mi? Evet, kaygılıyım. Ama ondan başka bütün 
bunlar beni sıkıyor,” dedi Levin. “Benim gibi köyde yaşa-
yan birine bütün bunların ne kadar gülünç geldiğini ta-
savvur edemezsin, aynı bugün senin orada gördüğüm 
adamın tırnakları gibi...”

“Evet, zavallı Grineviç’in tırnaklarının ne kadar ilgi-
ni çektiğini fark ettim,” dedi Stepan Arkadyiç gülerek.
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“Elimde değil,” diye yanıtladı Levin. “Kendini benim 
yerime, köyde yaşayan birinin yerine koy. Köyde elleri-
mizi rahat çalışalım diye bir düzene sokarız. Bunun için 
tırnaklarımızı keser ve hatta bazen kollarımızı kıvırırız. 
Burada ise tırnakları inadına uzatıyorlar, elleriyle iş yapa-
madıkları için de kol düğmesi yerine neredeyse fincan 
tabağı takıyorlar.”

Stepan Arkadyiç neşeyle gülümsedi.
“Evet, bu da onun kaba emeğe ihtiyacı olmadığını 

gösterir. Kafası çalışıyor...”
“Belki de. Yine de bana tuhaf geliyor, aynı şimdi yap-

tığımız gibi. Biz köylüler işimizi yapabilmek için çabu-
cak karnımızı doyurmaya çalışırız ama biz seninle karnı-
mızın doymasını olabildiğince uzatmaya çalışıyor ve 
bunun için istiridye yiyoruz...”

“Ee, tabii ki,” diye atıldı Stepan Arkadyiç. “Eğitimin 
amacı da bu zaten. Her şeyi zevke çevirmek.”

“Amaç buysa yabani kalmayı tercih ederim.”
“Sen zaten yabanisin... Bütün Levin’ler yabanidir.”
Levin iç çekti. Kardeşi Nikolay’ı anımsadı, vicdanı 

sızladı, acı duydu ve suratı asıldı. Ama Oblonski onun 
dikkatini çeken bir konudan söz etmeye başlamıştı.

“Ee, bu akşam bizimkilere, yani Şçerbatski’lere gide-
cek misin?” diye sordu gözlerini anlamlı anlamlı ışıldatıp 
üstleri pürtüklü boş kabukları iteleyerek peyniri kendine 
doğru çekerken.

“Knyaginya pek gönülden çağırmadı gibi geldi ama 
evet, mutlaka gideceğim,” diye yanıtladı Levin. 

“Hadi be! Saçmalık! Onun tarzı bu... Hadi birader, 
çorbayı getir! Onunki grande dame1 tarzı,” dedi Stepan 
Arkadyiç. “Ben de geleceğim ama önce Kontes Banina’ya 

1.(Fr.)Hanımefendi,leydi.(Ç.N.)
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provaya gitmem gerek. Hem yabani değilsin de nesin! 
Mos kova’dan aniden kayboluşun nasıl açıklanır? Şçer
bats ki’ler sanki ben biliyormuşum gibi bana mütemadi-
yen sorup durdular. Bense tek şey biliyorum, o da senin 
her zaman kimsenin yapmadığını yapacağın.”

“Evet,” dedi Levin yavaş ama heyecanla. “Sen haklı-
sın, ben yabaniyim. Ama yabaniliğim gitmiş olmamda 
değil tam tersine şimdi gelmemde.”

“Ooo, ne şanslı adamsın!” dedi Stepan Arkadyiç göz-
lerinin içine bakarak.

“Neden?”
“İyi atı damgasından, âşıkları bakışlarından tanırım,”1 

dedi tumturaklı bir sesle. “Yapacak çok şeyin var.”
“Ne yani, senin için geçmişte mi kaldı?”
“Hayır, gerçi geçmişte değil ama senin önünde bir 

gelecek var, ben ise bugünü yaşıyorum, nasıl yaşamaksa.”
“Ne oldu?”
“İyi değil. Neyse kendimden bahsetmek istemiyo-

rum, üstelik her şeyi açıklamam mümkün değil,” dedi 
Stepan Arkadyiç. “Evet, Moskova’ya niye geldin? Hey, al 
şunları!” diye bağırdı Tatar garsona. 

“Tahmin ediyorsundur...” diye cevapladı Levin ışıl 
ışıl gözlerini Stepan Arkadyiç’ten ayırmadan.

“Tahmin ediyorum ama konuyu açmak bana düşmez. 
Bilip bilmediğimi de buradan çıkarabilirsin,” dedi Stepan 
Arkadyiç, Levin’e ince bir gülümsemeyle bakarak.

“Ee, ne diyorsun peki?” diye sordu titreyen bir sesle. 
Bütün yüz kaslarının titrediğini hissediyordu. “Bu işe na-
sıl bakıyorsun?”

1.Tolstoy,A.S.Puşkin’in“Anacreon”şiirinideğiştirerekkullanıyor.“Tanınır
cinsatlar/Sağrılarındakidamgalarından/TanınırkibirliPartlar/Yüksekbaş-
lıklarından/Mutlusevgilileriben,/Tanırımgözlerinden;/Parlarsüzgünbir
alevgibi/Zevkinmasumolmayanışıltısı.”(Ç.N.)
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Stepan Arkadyiç, bakışlarını Levin’den indirmeden 
yavaş yavaş kadehindeki Chablis’i yudumladı.

“Ben mi?” dedi Stepan Arkadyiç. “Bundan başka bir 
şey istemezdim. Olabileceklerin en iyisi.”

“Yanılıyor olmayasın? Neden bahsettiğimizi biliyor 
musun?” dedi gözlerini muhatabından ayırmadan. “Bu-
nun mümkün olduğunu mu düşünüyorsun?”

“Olabileceğini düşünüyorum. Niye olmasın ki?”
“Hayır, gerçekten de olabileceğini mi düşünüyor-

sun? Düşündüklerini açıkça söyle! Ya beni reddederler-
se? Hatta eminim...”

“Niye öyle düşünüyorsun ki?” dedi Stepan Arkadyiç 
onun heyecanına gülerek.

“Bana bazen öyle geliyor. Zaten bu çok kötü olur, 
hem benim için hem de onun için.”

“Ne olursa olsun, genç kız için bunda korkunç bir 
şey yok. Her kız yapılan tekliften gurur duyar.”

“Evet her kız ama o değil.”
Stepan Arkadyiç gülümsedi. Levin’in duygularını 

çok iyi biliyordu, onun için genç kızlar ikiye ayrılıyordu. 
Birinci tür, onun haricindeki sıradan ve insana özgü za-
yıflıkları olan bütün kızlardan oluşuyordu. İkinci tür ise 
yalnızca ondan, hiçbir zayıf yanı olmayan ve bütün in-
sanlardan üstün olan ondan oluşuyordu.

“Dur, sos al,” dedi Stepan Arkadyiç, sosu uzaklaştı-
ran Levin’in elini tutarak. 

Levin uysalca tabağına sos koydu ama Stepan Ar
kadyiç’in yemesine fırsat vermedi. 

“Hayır, bekle, bekle,” dedi. “Şunu bil ki bu benim için 
ölüm kalım meselesi. Bu konuyu hiç kimseyle konuşma-
dım. Hiç kimseyle seninle konuştuğum gibi konuşamam. 
Aslında tamamen farklı insanlarız, zevklerimiz farklı, gö-
rüşlerimiz farklı ama senin beni sevdiğini ve anladığını 
biliyorum ve bu yüzden seni muazzam derecede seviyo-
rum. Ama Tanrı aşkına, bana karşı tamamen açık ol.”
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“Ne düşünüyorsam onu söylüyorum,” dedi Stepan 
Arkadyiç gülümseyerek. “Daha fazlasını söyleyeyim, ka-
rımın, o olağanüstü kadının...” Stepan Arkadyiç, karısıyla 
ilişkilerini anımsadı, iç çekti ve bir süre sustuktan sonra 
devam etti: “... önsezileri çok güçlüdür. İnsanların içini 
okur, hatta dahası da var, evlilikler konusunda hiç şaş-
maz. Örneğin Şahovskaya’nın Brenteln’le evleneceğini 
çok önceden söylemişti. Hiç kimse inanmamıştı ama ev-
lendiler. Karım da senin tarafında.”

“Yani nasıl?”
“Seni sevmesini bir yana bırakalım, Kiti’nin kesin-

likle karın olacağını söylüyor.”
Bu sözlerden sonra Levin’in yüzüne, her an sevinç 

gözyaşlarına dönüşebilecek bir gülümseme yayıldı. 
“Demek öyle diyor!” diye haykırdı Levin. “Onun 

olağanüstü olduğunu hep söylemişimdir. Tamam, yeter 
bu konuda konuştuğumuz,” dedi yerinden kalkarak.

“İyi de otursana.”
Ama Levin oturacak halde değildi. Kafesvari odayı 

sağlam adımlarıyla iki kere dolaştı, gözyaşları görünme-
sin diye gözlerini kırpıştırdıktan sonra tekrar yerine 
oturdu.

“Bu bir aşk değil, anla,” dedi. “Daha önce de âşık 
olmuştum, bu sefer bambaşka. Bu benim duygum değil. 
Yabancı bir güç beni ele geçirmiş gibi. Yeryüzünde mut-
luluğun olmadığı gibi bu evliliğin de olamayacağına ka-
rar verdiğim için Moskova’dan kaçmıştım. Ama kendi 
kendimi yedim durdum ve onsuz yaşamın mümkün ol-
mayacağını görüyorum. Karar vermek gerek...”

“Niye gitmiştin ki?”
“Ah, dur! Ne çok düşünce var kafamda! Ne kadar 

çok soru! Söylediklerinle benim için neler yaptığını bile-
mezsin. Öyle mutluyum ki, kötü biri olup çıktım, her 
şeyi unuttum... Ağabeyim Nikolay’ın... tanırsın onu, bu-
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rada olduğunu bugün öğrendim... Onu da unutup git-
tim. Onun da mutlu olduğunu düşünüyorum. Delilik 
gibi bir şey. Ama korkunç bir şey var... Sen evlisin, bu 
duyguyu bilirsin... Korkunç olan, geçmişleri sevgi yeri-
ne... günahla dolu... biz yaşlıların, birden tertemiz, ma-
sum bir varlıkla yakınlaşması, bu tiksindirici bir duygu, 
işte bu nedenle kendini layık görmek mümkün değil.”

“Senin o kadar günahın yoktur.”
“Ama yine de,” dedi Levin, “yine de, ‘Yaşamımı okur-

ken tiksintiyle, tir tir titriyor, lanetler okuyor ve acıyla 
sızlanıyorum...’1 Evet.”

“Ne yaparsın, dünya böyle kurulmuş,” dedi Stepan 
Arkadyiç. 

“Tek teselli, o çok sevdiğim duada denildiği gibi, 
beni sevaplarımla değil merhametinle bağışla! O da bel-
ki ancak böyle bağışlayabilir...”

XI

Levin kadehini bitirdi, bir süre konuşmadılar.
“Sana bir şey daha söylemeliyim. Vronski’yi tanıyor 

musun?” diye sordu Stepan Arkadyiç.
“Hayır, tanımıyorum. Niye sordun?”
Stepan Arkadyiç kadehleri dolduran ve gerekmediği 

halde yanlarından hiç ayrılmayan Tatar garsona dönerek, 
“Bir tane daha getir,” dedi.

“Niye tanımam gerekiyor?”
“Senin rakiplerinden biri olduğu için tanıman ge-

rek.”

1.Puşkin’in“Anı”şiirinden.(Ç.N.)
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“Kim bu Vronski?” diyen Levin’in biraz önce Ob
lons ki’nin hayran hayran seyrettiği o çocuksu bir heye-
canla dolu yüzü bir anda hırçınlaşmış ve çirkinleşmişti.

“Vronski, Kont Kirill İvanoviç Vronski’nin oğulla-
rından ve Petersburg’un altın çocuklarından biri. Tver’de 
görevliyken tanımıştım, acemi birliğine gelmişti. Çok 
zengin, yakışıklı, çevresi geniş, saray yaveri ve üstelik çok 
sevimli ve iyi bir çocuk. Sevimli ve iyi bir çocuktan öte. 
Buradaki durumuna göre söylersem iyi eğitimli ve çok 
akıllı biri, önü tamamen açık.”

Levin somurtarak susuyordu.
“Yani senden hemen sonra buraya geldi, anladığıma 

göre de Kiti’ye sırılsıklam âşık. Anlarsın ya annesi...”
“Kusura bakma ama hiçbir şey anlamıyorum,” dedi 

Levin suratını iyice asarak. Birden ağabeyi Nikolay’ı ve 
kendisinin de onu unutarak kötü biri olduğunu anımsadı.

“Dur, dur biraz,” dedi Stepan Arkadyiç gülümseye-
rek ve Levin’in eline dokundu. “Ben sana bildiklerimi 
anlattım. Böyle ince ve nazik bir konuda tahmin yürüt-
mek ne kadar doğru olursa, bir kez daha söylüyorum, 
bana göre senin şansın daha fazla.”

Levin sandalyesine yaslandı, yüzü bembeyazdı.
“Yalnız bu işi bir an önce halletmeni tavsiye ede-

rim,” diye sürdürdü Oblonski, Levin’in kadehini doldu-
rurken.

“Hayır, teşekkür ederim, daha fazla içemem,” dedi 
Levin kadehi iterek. “Sarhoş olurum... Neyse, sen nasıl-
sın?” diye sordu konuyu değiştirme isteğiyle.

“Bir şey daha. Ne olursa olsun bu işi bir an önce 
halletmeni öneririm. Bugün konuşmamanı tavsiye edi-
yorum. Yarın sabah git ve geleneksel şekilde teklifini yap, 
Tanrı yardımcın olsun...”

“Benimle ava gelmeyi hâlâ istiyor musun? Baharda 
gel,” dedi Levin.
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Şimdi bu konuyu Stepan Arkadyiç’e açtığı için bü-
tün ruhuyla pişmandı. Onun o saf, ‘özel’ duygusu, Pe-
tersburglu bir subayın rekabeti hakkındaki konuşmayla, 
Stepan Arkadyiç’in varsayım ve önerileriyle kirlenmişti.

Stepan Arkadyiç gülümsedi. Levin’in ruhunda olan 
bitenleri anlıyordu.

“Bir ara gelirim,” dedi. “Evet, kardeşim, kadınlar, 
üzerinde her şeyin döndüğü bir vidaya benzer. Benim de 
durumum kötü, hem de çok kötü. Bütün sorun kadınlar. 
Şimdi sen bana söyle açıkça,” diye devam etti ve elinde 
kadehini tutarken bir puro aldı. “Bana bir tavsiye ver.”

“Ne konuda?”
“Şu konuda. Diyelim ki evlisin ve karını seviyorsun 

ama başka bir kadına meylettin...”
“Kusura bakma ama tam olarak anlayamıyorum 

bunu, bu sanki... hayır yine de anlamıyorum, sanki şimdi 
karnım tokken açmacının önünden geçerken açma çal-
mışım gibi.”

Stepan Arkadyiç’in gözleri her zamankinden daha 
fazla parladı.

“Niye olmasın? Açma bazen öyle güzel kokar ki 
kendini tutamazsın.”

Himmlisch ist’s, wenn ich bezwungen 
Meine irdische Begier; 
Aber noch wenn’s nicht gelungen, 
Hatt’ich auch recht hubsch Plaisir!1

Bunları söyleyen Stepan Arkadyiç hafifçe gülümse-
di. Levin de gülümsemesini tutamadı. 

“Evet, şaka bir yana,” diye devam etti Oblonski. “Şim-
di kadının sevimli, uysal, sevecen, biraz zavallı, yalnız ol

1.(Alm.)Mükemmelolurduyenebilsem/Dünyevitutkularımı./Amabunu
başaramasambile/Yinedekeyifalırdım.(Ç.N.)
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duğunu ve kendini feda ettiğini düşün. Şimdi artık iş 
olup bitmişken anlıyorsun ya, onu terk edebilir misin? 
Diyelim ki aile yaşamını bozmamak için ayrılmalısın ama 
ona bir şeyler yapmak, yerini yurdunu ayarlamak ve ya-
şamını kolaylaştırmak doğru değil mi?”

“Kusura bakma ama. Kadınların benim için ikiye ay-
rıldığını biliyorsun... yok, yok hayır... doğrusu, kadınlar 
vardır ve bir de... Öyle hem muhteşem hem de düşmüş 
kadın görmedim, göreceğimi de sanmam, tezgâhın arka-
sındaki şu bukleli ve boyalı Fransız gibiler ise benim için 
aşağılık tiplerdir, bütün düşkünler de aynıdır.”

“Ya İncil’deki?”1

“Bırak şimdi! Kötüye kullanılacağını bilse İsa, o söz-
leri hiçbir zaman söylemezdi. Koskoca İncil’den yalnızca 
bu sözler hatırlanıyor. Bu arada ben düşündüklerimi de-
ğil, hissettiklerimi söylüyorum. Düşmüş kadınlardan iğ-
reniyorum. Sen örümceklerden korkarsın, ben de bu 
aşağılıklardan korkarım. Sanırım sen örümcekleri bil-
mezsin, yaşamlarını, değerlerini. Ben de bunlarınkini.”

“Sana böyle konuşmak kolay tabii, zor sorunları sol 
eliyle sağ omzundan atan Dickens kahramanı gibi.2 Ama 
gerçeği yadsımak yanıt olmaz. Ne yapmalıyım, söyle 
hadi, ne yapayım? Karın yaşlanıyor, sen ise hayat dolu-
sun. Ne denli saygı duyarsan duy, karını aşkla sevemeye-
ceğini hissediyor ve etrafına bakmaya fırsat bulamıyor-
sun. Sonra birden karşına aşk çıkıyor, işte o an mahvol-
dun, mahvoldun!” dedi Stepan Arkadyiç umutsuzca.

Levin gülümsedi.
“Evet, evet mahvoldun,” diye devam etti Oblonski. 

“Ne yapmalı?”

1.İncil’deadıgeçenMecdelliMeryem(MariaMagdalena)kastediliyor.(Ç.N.)
2.CharlesDickens’ınMüşterek DostumuzromanındakiPodsnapadlıkarakter
kastediliyor.(Ç.N.)
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“Açma çalmayacaksın.”
Stepan Arkadyiç güldü.
“Seni ahlakçı! İki kadın var, anlıyor musun, biri ken-

di hakları için direniyor ki bu haklar senin ona vereme-
yeceğin aşktan ibaret, diğeri ise kendini feda ediyor ve 
hiçbir şey istemiyor. Sen olsan ne yaparsın? Nasıl davra-
nırsın? İşte asıl dram burada.”

“Bununla ilgili benim düşüncemi öğrenmek istiyor-
san, burada dram falan görmüyorum. Neden mi? Bana 
göre aşk... iki aşk da, anımsarsın, Platon’un Şölen yapıtın-
da her iki aşk da insan için birer denek taşıdır. Bazı insan-
lar aşkın birini, diğerleri de öbürünü anlıyorlar. Yalnızca 
platonik olmayan aşkı anlayanların dramdan bahsetme-
leri de gereksiz. Böyle bir aşkta dram olması mümkün 
değildir. ‘Verdiğiniz zevk için size sonsuz müteşekkirim.’ 
İşte bütün dram bu. Platonik aşkta ise zaten dram ola-
maz çünkü bu aşkta her şey açık ve saftır, çünkü...1”

Levin tam bu sırada kendi günahlarını ve yaşadığı iç 
mücadeleyi anımsayıp sözlerine devam etti:

“Bunun yanı sıra, belki de sen haklısındır. Tamamıyla 
mümkün... Ama ben bilmiyorum, kesinlikle bilmiyorum.”

“İşte bak,” dedi Stepan Arkadyiç, “sen düzgün biri-
sin. Bu senin hem üstünlüğün hem de eksikliğin. Düz-
gün bir karakter olarak bütün yaşamın aynı düzgünlükte 
akıp gitmesini istiyorsun ama bu mümkün değil. Örne-
ğin memuriyetten nefret ediyorsun çünkü her işin ama-
ca uygun olmasını istiyorsun ama öyle olmuyor. İnsanın 
yaptıklarının bir amacı olmasını istiyorsun, aşk ve evlilik 
yaşamının her zaman aynı olmasını istiyorsun. Bunlar da 
mümkün değil. Yaşamın bütün çekiciliği, güzelliği, çeşit-
liliği, hepsi gölge ve ışıktan meydana gelir.”

1.Platonadıgeçenyapıtında ikiAfroditolduğunusöyler.Biri tenseldiğeri
gökselaşkıifadeeder.(Ç.N.)
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Levin iç çekti ama bir şey söylemedi. Kendi kafasın-
dakileri düşünüyor ve Oblonski’yi duymuyordu.

Birden ikisi de, dost olmalarına karşın, birbirlerini da
ha da yakınlaştırması gereken yemek yemelerine, içki iç-
melerine karşın herkesin kendi derdiyle uğraştığını ve 
diğerininkiyle hiç ilgilenmediğini hissettiler. Yemekten 
sonra ortaya çıkan bu aşırı uzaklaşmayı daha önce de 
yaşayan Oblonski bu durumlarda ne yapması gerektiğini 
de biliyordu.

“Hesap!” diye seslendi ve yan salona geçti. Orada ta-
nıdığı bir yaverle bir aktris ve onun hamisi hakkında ko-
nuşmaya başladı. Onu her seferinde zihinsel ve ruhsal 
olarak geren Levin’le konuşmadan sonra Oblonski yaver-
le konuşurken ânında bir rahatlık ve hafiflik hissetmişti. 

Tatar garson yirmi altı ruble ve birkaç kapiklik hesap 
ve yolluk votkayla geldiğinde, başka bir zaman olsa, köyde 
yaşayan biri olarak kendi payına düşen on dört rubleye 
tepesi atacak olan Levin, hiç önem vermeden kendi payı-
nı ödedi ve yazgısının belirleneceği Şçerbatski’lere gitmek 
üzere üstünü değiştireceği evin yolunu tuttu.

XII

Knyajna Kiti Şçerbatskaya on sekiz yaşındaydı. Sos-
yetedeki ilk kışıydı. Sosyetedeki durumu iki ablasından 
da daha etkiliydi, öyle ki annesi bile bunu beklemiyordu. 
Üstelik Moskova balolarında dans eden bütün gençler 
Kiti’ye âşıktı ve daha ilk kış iki ciddi kısmet çıkmıştı: 
Levin ve onun gidişinden hemen sonra Kont Vronski.

Kışın başlarında Levin’in ortaya çıkışı, sık ziyaretleri 
ve Kiti’ye olan gizleyemediği aşkı, Kiti’nin annesiyle ba-
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basının kızlarının geleceğiyle ilgili yaptıkları ilk ciddi ko-
nuşmalara ve knyaz ile knyaginya arasındaki ilk tartış-
malara neden olmuştu. Levin’in Kiti’nin iyiliğinden baş-
ka bir şey düşünmediğini söyleyen knyaz, Levin’in tara-
fındaydı. Knyaginya ise kadınlara özgü, sorunun çevre-
sinde dolaşma alışkanlığıyla, Kiti’nin çok genç olduğunu, 
Levin’in niyetini ciddi olarak belirtmediğini, Kiti’nin ona 
karşı ilgisi olmadığını ve buna benzer bir sürü bahaneyi 
öne sürüyor ama asıl önemli şeyi, kızı için daha iyi bir 
kısmet beklediğini, Levin’i sempatik bulmadığını ve onu 
hiç anlamadığını bir türlü söyleyemiyordu. Levin ansızın 
ortadan kaybolunca knyaginya sevinmiş ve kocasına mu-
zaffer bir edayla, “Gördün mü, ben haklıymışım,” demiş-
ti. Vronski ortaya çıktığında ise Kiti’nin iyi değil mü-
kemmel bir evlilik yapmak zorunda olduğuna dair dü-
şüncesi pekişince daha da sevinmişti.

Bir anne için Vronski ve Levin’i kıyaslamak bile 
mümkün değildi. Levin’in tuhaf ve kesin yargıları da, gu-
rurdan kaynaklandığını varsaydığı sosyetedeki sıkılganlı-
ğı da, bir türlü anlayamadığı, onun hayvanlar ve köylü-
lerle uğraştığı o vahşi köy yaşamı da bir anne olarak ho-
şuna gitmiyordu. Kızına âşık olan Levin’in bir buçuk ay 
evlerine gelip gitmesi de, bir şeyler bekliyormuş gibi dav-
ranması da, etrafı incelemesi de, sanki teklif ederse bü-
yük bir onur vereceğinden korkuyormuş gibi hareket et-
mesi de, genç bir kızın evine gelip giderken bir açıklama 
yapması gerektiğini anlamaması da hoşuna gitmiyordu. 
Sonra bir gün hiç açıklama yapmadan çekip gitmesi üze-
rine, “Neyse ki çekici biri değil de Kiti ona kapılmadı,” 
diye düşünmüştü.

Vronski annenin bütün beklentilerini karşılıyordu. 
Çok zengin, akıllı, soylu ve önünde parlak bir askerî ka-
riyerin uzandığı, büyüleyici biriydi. Bundan daha iyisi 
istenemezdi.
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Vronski balolarda Kiti’ye açıkça kur yapıyor, onunla 
dans ediyor ve evlerine girip çıkıyordu ve dolayısıyla ni-
yetinin ciddiyetinden kuşku duymak mümkün değildi. 
Ama bütün bunlara karşın anne, bu kış, korkunç bir hu-
zursuzluk ve heyecan içindeydi.

Knyaginya bundan otuz yıl önce teyzesi aracılığıyla 
evlenmişti. Hakkındaki her şeyin önceden öğrenildiği 
damat adayı gelip kızı görmüş, onlar da damat adayını 
görmüşlerdi. Aracı teyze karşılıklı izlenimleri öğrenip 
her iki tarafa da iletmişti. İlk izlenimler iyiydi, sonra be-
lirlenen bir günde teklif anne ve babaya iletilmiş ve bek-
lenen teklif kabul edilmişti. Her şey çok kolay ve sorun-
suzca halledilmişti. En azından knyaginyaya öyle gelmiş-
ti. Ama olağan bir iş gibi görünen kız evlendirmenin, hiç 
de kolay ve sorunsuz olmadığını kızlarını evlendirirken 
öğrenmişti. Ne büyük korkular yaşanmış, ne çok şeyler 
düşünülmüş, ne çok para harcanmıştı, büyük kızları Dar
ya ve Natalya’nın evliliklerinde kocasıyla ne çok kavga-
lar edilmişti. Şimdi küçük kızlarının sırası gelince aynı 
korkuları, aynı kuşkuları, kocasıyla kavgalarını yeniden, 
üstelik daha da fazlasıyla yaşıyordu. Yaşlı knyaz bütün 
babalar gibi kızlarının onuruna ve namusuna özellikle 
düşkündü. Kızlarını, özellikle de gözdesi olan Kiti’yi akıl
dışı bir şekilde kıskanıyor ve her fırsatta kızının itibarını 
düşürdüğü için karısını iğneleyip duruyordu. Knyaginya 
diğer kızlarından bu duruma alışıktı ama bu kez kocası-
nın titizliğinin daha farklı nedenleri olduğunu hissedi-
yordu. Son zamanlarda toplumun çok değiştiğinin ve 
an nelerin işinin iyice zorlaştığının farkındaydı. Kiti’nin 
akranlarının bir dernek kurup bazı kurslara gittiklerini, 
erkeklerle serbestçe görüştüklerini, tek başlarına sokak-
larda dolaştıklarını, artık diz kırarak selam vermedikleri-
ni ve en önemlisi de kocalarını anne babalarının değil 
kendilerinin seçmeleri gerektiği düşüncesinde oldukları-
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nı görüyordu. Bu gençler ve hatta yaşlılar, “Kızlar artık 
öyle eskisi gibi evlendirilmiyor!” diye düşünüyor ve ko-
nuşuyorlardı. Şimdi kızların nasıl evlendiklerini ise hiç 
kimseden bir türlü öğrenememişti. Çocukların kaderine 
karar veren Fransız usulü kabul edilmiyor, ayıplanıyor-
du. Kızların tamamen özgür olduğu İngiliz usulü de ka-
bul edilmiyordu, üstelik bu Rus toplumunda zaten ola-
naksızdı. Rus görücü geleneği ise anlamsız görülüyor ve 
knyaginya dahil herkes bununla alay ediyordu. Ama kı-
zın nasıl evleneceğini, nasıl kocaya gideceğini de kimse 
bilmiyordu. Knyaginyanın bu konuda konuştuğu herkes 
aynı şeyi söylüyordu: “İnsaf edin, günümüzde artık bu 
eski gelenekleri bırakmak gerek. Evlenenler anne ve ba-
balar değil, gençler. Bildikleri gibi davranmalarına izin 
vermek gerek.” Kızı olmayanların bunları söylemesi ko-
laydı ama knyaginya, yakınlaşma halinde kızının âşık 
olabileceğinin, hem de evlenmek istemeyen ya da evle-
nilmeyecek birine âşık olabileceğinin farkındaydı. Gü-
nümüzde genç insanların yazgılarını kendilerinin belir-
lemesi gerektiği knyaginyaya ne kadar çok telkin edilirse 
edilsin, hangi çağda olursa olsun bir çocuk için en iyi 
oyuncağın dolu bir tabanca olduğuna inanmadığı gibi bu 
telkinlere de inanmıyordu. Bu nedenle de knyaginya, Kiti 
için diğer kızlarından fazla endişeleniyordu.

Şimdi, Vronski’nin kızına yalnızca kur yapmakla ye-
tinmeyeceğinden korkuyordu. Kızının çoktan ona âşık 
olduğunu görüyor ve Vronski’nin namuslu biri olarak ile-
ri gitmeyeceğini varsayarak kendini teselli ediyordu. Ne 
olursa olsun, bugünkü özgür davranış biçiminde genç 
kızın başını döndürmenin ne kadar kolay olduğunu ve 
erkeklerin de bu suçu pek umursamadıklarını görüyor-
du. Kiti geçen hafta, Vronski’yle mazurkada konuştukla-
rını anlatmıştı. Bu konuşma knyaginyayı bir nebze rahat-
latmıştı ama tamamen huzura kavuşamıyordu. Vrons ki, 
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Kiti’ye, kardeşiyle birlikte annelerine çok bağlı oldukla-
rını ve annelerine danışmadan önemli bir şeye asla kal-
kışmadıklarını söylemişti. “Şimdi de anneciğimin Peters
burg’dan gelişini, özel bir mutluluk gibi bekliyorum,” 
demişti.

Kiti bunları hiçbir anlam yüklemeden anlatmıştı. 
Ama annesi başka türlü yorumladı. Knyaginya yaşlı kadı-
nın bu günlerde beklendiğini, oğlunun seçiminden mem-
nun kalacağını biliyordu ve annesinden korktuğu için 
evlenme teklifi yapmamasını tuhaf buluyordu. Bu evliliği 
ve özellikle de kuşkularının son bulmasını o denli çok 
istiyordu ki bu yüzden bütün bunlara inanıyordu. Koca-
sını terk etmeye hazırlanan büyük kızı Dolli’nin mutsuz-
luğunu görmek knyaginyayı her ne kadar üzse de, küçük 
kızının yazgısının belirleneceğini görmenin heyecanı bü-
tün bu duyguları bastırıyordu. Bugün, Levin’in gelişiyle 
yeni bir huzursuzluk eklenmişti. Kızının Levin’e karşı ba
zı duygular taşıdığını tahmin eden knyaginya, kızının dü-
rüstlüğünden dolayı Vronski’yi reddetmesinden ve Le
vin’in gelişinin, artık neredeyse sonuna gelinen bu işi boz-
masından korkuyordu.

“Geleli çok mu olmuş?” diye sordu eve döndüklerin
de Levin’i kastederek.

“Bugün, maman.”
“Yalnızca tek şey söylemek istiyorum,” diye söze 

başladığında Kiti onun ciddi ve coşkun yüzünden neden 
bahsedeceğini anladı.

“Anne,” dedi birden parlayıp annesine dönerek. “Lüt-
fen, lütfen bu konuda konuşmayın. Biliyorum, her şeyi 
biliyorum.”

O da annesinin istediğini istiyordu ama annesinin ge-
rekçeleri onu kırıyordu.

“Yalnızca şunu söylemek istiyorum, birisine umut 
verip...”
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“Anneciğim, bir tanem, Tanrı aşkına söylemeyin. Bun-
dan bahsetmek çok korkunç.”

“Tamam, tamam,” dedi annesi kızının gözlerindeki 
yaşları görünce. “Ama canım, benden hiçbir şey gizleme-
yeceğine söz verdiğini anımsatmak isterim. Tamam mı?”

“Hiçbir zaman, hiçbir şeyi gizlemeyeceğim,” dedi Kiti 
annesinin yüzüne baktığında kıpkırmızı kesilerek. “Ama 
şimdi söyleyecek bir şeyim de yok. Ben... ben... istesey-
dim, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum... bilmiyorum...”

Knyaginya kızının heyecanına ve mutluluğuna gü-
lümserken, “Hayır, bu gözlerle yalan söyleyemez,” diye 
düşündü. Şimdi ruhunda olan bitenlerin ne denli büyük 
ve anlamlı olduğunu düşünen zavallı kızına gülümsedi.

XIII

Kiti, öğleden sonradan akşama kadar, genç bir deli-
kanlının savaş öncesi hissettiğine benzer duygular için-
deydi. Yüreği küt küt atıyor, düşünceleri bir yere odakla-
namıyordu.

Onların ilk kez buluşacakları bu akşamın kendi yaz-
gısında bir dönüm noktası olacağını hissediyordu. Sürek-
li ikisini, kâh ayrı ayrı kâh birlikte gözünün önünde can-
landırıyordu. Geçmişi düşündüğünde, Levin’le ilgili anı-
larını memnuniyet ve tatlılıkla anımsıyordu. Çocukluk 
anıları ve Levin’in merhum ağabeyiyle arkadaşlık anıları, 
onunla ilişkilerine özel, şiirsel bir güzellik katıyordu. Le
vin’in aşkından emin olması onu mutlu ediyor ve gönlü-
nü okşuyordu. Levin gönül rahatlığıyla aklına geliveri-
yordu. Sosyetenin en üst tabakasından ve sakin biri olma-
sına karşın Vronski’yle anılarına rahatsız edici bir şeyler 
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karışıyordu. Sanki bir sahtelik vardı. Bu sahtelik Vrons
ki’de değildi, o çok sade ve sevimliydi. Levin’le birliktey-
ken kendini oldukça sade ve açık hisseden Kiti’nin ken-
disindeydi bu sahtelik. Yine de Vronski’yle geleceğini dü-
şündüğünde, mutlu ve parlak bir tablo seriliyordu önüne 
oysa Levin’le bu gelecek sisler içindeydi.

Akşam için giyinmek üzere yukarı çıkıp aynaya bak-
tığında, iyi günlerinden birinde olduğunu ve sahip oldu-
ğu bütün niteliklerin belli olduğunu sevinçle fark etti. 
Akşam olacaklar için bütün bunlara gereksinimi vardı. 
Sakin göründüğünü ve hareketlerinin rahat olduğunu 
hissediyordu.

Saat yedi buçukta konuk odasına girmesiyle birlikte 
uşak, Konstantin Dmitriç Levin’in geldiğini haber verdi. 
Knyaginya henüz kendi odasındaydı ve knyaz da daha çık-
mamıştı. “Başladık,” diye düşündü ve vücudundaki bü tün 
kan yüreğine hücum etti. Aynadaki solgunluğunu görün-
ce korkuya kapıldı.

Şimdi, Levin’in onu yalnız yakalayıp evlenme teklif 
etmek için erken geldiğini adı gibi biliyordu. İşte o an, 
konuyu ilk kez yeni ve bambaşka bir boyutuyla gördü. 
O an sorunun, yalnızca kendisiyle yani kiminle mutlu 
olup kimi seveceğiyle ilgili olmadığını, onu seven başka 
bir adamı da kıracağını anladı. Hem de acımasızca... Ne 
için? Kendisini sevdiği ve âşık olduğu için. Ama yapacak 
bir şey yoktu, öyle gerekiyordu ve öyle de olacaktı.

“Tanrım, neden bütün bunları ben kendim söyle-
mek zorundayım?” diye düşündü. “Peki, ne söyleyece-
ğim? Onu sevmediğimi nasıl söyleyebilirim? Bu doğru 
değil ki. Ona ne söyleyeceğim? Başkasını sevdiğimi mi? 
Hayır, bu mümkün değil. En iyisi kaçmak, kaçacağım.”

Levin’in adımlarını duyduğunda kapıya yaklaşmıştı. 
“Hayır! Doğru olmaz! Neden korkuyorum ki? Ne ola-
caksa olsun! Doğruyu söyleyeceğim. Hem onun yanında 
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sıkılmadan konuşabilirim. İşte geldi,” diye söylendi ken-
di kendine, Levin’in kendisine diktiği parlak gözlerini, 
güçlü ve çekingen bedenini görünce. Merhamet dilerce-
sine yüzüne baktı ve elini uzattı.

“Anlaşılan oldukça erken geldim,” dedi Levin boş sa-
lona bakıp. Beklentilerinin gerçekleştiğini ve söyleyecekle
rine engel olacak bir şey olmadığını görünce suratı asıldı.

“Yo, hayır,” diyen Kiti masaya oturdu.
“Zaten amacım da sizi yalnız yakalamaktı,” diye baş-

ladı söze cesaretini yitirmekten korkarcasına, oturmadan 
ve Kiti’nin yüzüne bakmadan.

“Annem şimdi gelir. Dün çok yoruldu. Dün...”
Levin’den yalvaran, sevecen bakışlarını çekmeden 

ve dudaklarından ne çıktığını bilmeden konuşuyordu...
Levin, kıza baktı. Kiti kıpkırmızı kesilip sustu.
“Size ne kadar süreliğine geldiğimi bilmiyorum, de-

miştim... Bunun size bağlı olduğunu...”
Kiti yaklaşan soruya ne yanıt vereceğini bilmeden 

başını eğdikçe eğiyordu.
“Bunun size bağlı olduğunu,” dedi yeniden. “Şunu 

söylemek istiyorum... İstiyorum ki... Karım olmanızı is-
temek için geldim!” dedi kendisi de ne söylediğini bilme-
den. Ama en zor kısmını söylediğini hissedip durdu ve 
ona baktı.

Kiti ona bakmıyor ve çok zor nefes alıyordu. Heye-
can içindeydi. Yüreği mutluluktan uçuyordu. Levin’in 
aşkını söylemesinin kendisini bu denli etkileyeceğini hiç 
beklemiyordu. Ama bu yalnızca bir an sürdü. Vronski’yi 
anımsadı. Parlak ve dürüst bakışlarını Levin’e dikti, onun 
umutsuz yüzünü görünce aceleyle yanıt verdi:

“Bu mümkün değil... beni bağışlayın.”
Bir dakika önce Kiti, ona ne kadar yakındı, onun ya-

şamı için ne kadar önemliydi! Şimdi ise ne kadar da ya-
bancı ve uzak biri olmuştu!
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“Başka türlü olmazdı zaten,” dedi Levin, Kiti’ye bak-
madan.

Selam verdi ve çıkmak istedi...

XIV

Ama tam o anda knyaginya içeri girdi. Onları yalnız 
ve keyifsiz ifadeli görünce yüzünde bir korku belirdi. 
Le vin eğilerek selam verdi ama hiçbir şey söylemedi. 
Kiti de gözlerini kaldırmadan susuyordu. “Tanrı’ya şükür, 
reddetmiş!” diye düşündü ve perşembeleri konuklarını 
ağırlarken takındığı gülümsemesiyle yüzü aydınlandı. 
Knyaginya oturdu ve Levin’e onun köy hayatıyla ilgili 
bir şeyler sormaya başladı. Levin de oturdu ve fark ettir-
meden çıkıp gitmek için konukların gelmesini bekledi.

Beş dakika sonra, Kiti’nin geçen kış evlenen arkada-
şı Kontes Nordston içeri girdi.

Bu, zayıf, sarı benizli, parlak siyah gözlü, hastalıklı ve 
sinirli bir kadındı. Kiti’yi severdi ve bu sevgisi, bekâr kız-
ları kendi ideallerine göre evlendirmek isteyen bütün evli 
kadınların sevgisi gibiydi, bu yüzden de onu Vronski’yle 
evlendirmek istiyordu. Kış başlarında, Kiti’lerde sık sık kar-
şılaştığı Levin ona her zaman sevimsiz gelmişti. Her kar-
şılaşmasında sürekli Levin’le alay etmekten hoşlanırdı.

“Büyüklüğünün doruklarından bana bakmasını sevi-
yorum. Ya ben aptalın teki olduğum için benimle zekice 
konuşmasını yarıda bırakıyor ya da tenezzül buyuruyor. 
Bana tenezzül etmesini çok seviyorum! Dayanamadığı 
için çok memnunum,” diyordu Levin için.

Aslında haklıydı, Levin gerçekten de ona dayanamı-
yor ve onun bir meziyet olarak algıladığı ve övündüğü 
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sinirliliği, günlük yaşama ve kaba olan her şeye duyduğu 
kayıtsızlığı ve ince nefreti yüzünden ondan nefret edi-
yordu.

Nordston ile Levin arasında, sosyetede sıkça görü-
len, dış görünüşte dost gibi görünüp birbirlerini ciddiye 
almayacak ve hatta birbirlerini gücendirmeyecek denli 
birbirlerinden nefret eden iki insanın arasındaki gibi bir 
ilişki kurulmuştu.

Kontes Nordston, küçük elini uzatıp Levin’in kış 
başlarında Moskova’nın bir Babil olduğuna ilişkin sözle-
rine atıfta bulunarak hemen Levin’e saldırıya geçti:

“Ooo! Konstantin Dmitriç! Bizim ahlaksız Babil’e 
yeniden gelmişsiniz,” dedi ve Kiti’ye bakıp gülümseye-
rek ekledi: “Ne oldu, Babil mi düzeldi yoksa siz mi bo-
zuldunuz?”

Kendini toparlayan ve Kontes Nordston’a karşı alış-
kın olduğu alaycı tavrı takınan Levin, “Sözlerimi anımsa-
manız gururumu okşadı kontes,” dedi. “Anlaşılan sözle-
rim sizi epey etkiliyor.”

“Ah, hem de nasıl! Hepsini yazıyorum. Eee, Kiti, pa-
ten kaydın mı yine?”

Kiti’yle konuşmaya başladı. Artık çekip gitmek 
Levin’e ne kadar münasebetsizce gelse de, bunu yap-
mak, bütün gece burada kalıp ara sıra kendine bakan ve 
o baktığında da gözlerini kaçıran Kiti’yi görmekten daha 
kolaydı. Kalkmak istedi ama onun konuşmadığını fark 
eden knyaginya ona döndü:

“Moskova’ya uzun süreliğine mi geldiniz? Yerel yö-
netimdeki biri olarak zaten uzun kalamazsınız galiba.”

“Hayır, knyaginya, artık yönetimde değilim,” dedi. 
“Birkaç günlüğüne geldim.”

“Bir şeyler olmuş,” diye düşündü Kontes Nordston, 
Levin’in sert ve ciddi yüzüne bakarak. “Nedense düşün-
celerine kendini veremiyor. Öğrenirim nasılsa. Onu Kiti’ 
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nin önünde maskaraya çevirmeyi çok seviyorum. Yine 
yapacağım.”

“Konstantin Dmitriç!” dedi. “Siz bilirsiniz, bir söyle-
yin bakalım, bizim Kaluga’daki köyde bütün erkekler ve 
kadınlar ellerindeki her şeyi yiyip bitirmişler, öyle ki bize 
hiçbir şey ödemiyorlar. Bu ne demek oluyor? Hep köy-
lüleri övüyorsunuz ya!”

Bu arada salona bir kadın daha girdi, Levin ayağa 
kalktı.

“Kusura bakmayın kontes ama bu konuda hiçbir şey 
bilmiyorum ve size hiçbir şey söyleyemem,” dedi ve ka-
dının arkasından içeri giren subaya baktı.

“Vronski dedikleri bu olmalı” diye düşündü ve emin 
olmak için Kiti’ye baktı. Kiti de bu arada Vronski’ye bir 
göz atmış ve Levin’e bakmıştı. Levin, kızın istemsizce 
ışıldayan gözlerindeki bakıştan bu adamı sevdiğini, bu 
durum kendisine sözle ifade edilmiş gibi kesinlikle anla-
dı. İyi de bu adam kimdi?

Artık iyi ya da kötü, Levin gidemezdi, Kiti’nin sev-
diği adamın nasıl biri olduğunu öğrenmeliydi.

Bazı insanlar, hangi konuda olursa olsun kendinden 
daha şanslı rakibiyle karşılaşınca rakibinin tek bir kötü 
yanını görüp onun bütün meziyetlerini görmezden gel-
meye hazırdırlar, bazıları da bunun tam tersine, şanslı 
rakiplerinin kendilerine karşı zafer kazanmasını sağlayan 
niteliklerini öğrenmek isterler ve rakiplerindeki tek iyi 
yanı yürekleri sızlayarak ararlar. Levin ikinci tür insan-
lardandı. Ama Vronski’deki iyi ve çekici yanı bulmak 
onun için zor olmadı. Ânında gözüne çarpmıştı. Vronski 
uzun boylu olmayan, sağlam yapılı bir esmerdi, yüzü, 
sevecen ve güzel, son derece sakin ve keskin hatlıydı. 
Kısacık kesilmiş siyah saçlarından ve yeni tıraş edilmiş 
çenesinden pırıl pırıl yeni üniformasına kadar yüzündeki 
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ve bedenindeki her şey sade ve bir bütün olarak çok za-
rifti. İçeri giren kadına yol veren Vronski, önce knyagin-
yanın sonra da Kiti’nin yanına gitti.

Bu arada Vronski, Kiti’ye yaklaştığı anda güzel göz-
leri sevecen bir şekilde parıldadı ve zor fark edilen mut-
lu, alçakgönüllü ve muzaffer (Levin’e öyle gelmişti) bir 
gülümsemeye eşlik eden saygı ve özenle Kiti’nin önünde 
eğilerek küçük ama geniş elini uzattı.

Herkesle selamlaşıp birkaç söz söyleyen Vronski, 
ondan gözlerini ayırmayan Levin’e hiç bakmadan yerine 
oturdu. 

“İzninizle tanıştırayım,” dedi knyaginya Levin’i işa-
ret ederek. “Konstantin Dmitriç Levin. Kont Aleksey Ki-
rilloviç Vronski.”

Vronski kalktı, Levin’e dostça gözlerle bakarak elini 
sıktı. “Sanırım, bu kış sizinle yemek yiyecektik,” dedi sa
de ve açık gülümsemesiyle, “ancak hiç beklenmedik şe-
kilde köye gittiniz.”

“Konstantin Dmitriç şehrimizden de, bizden de, şe-
hirlilerden de nefret eder,” diye araya girdi Kontes Nord-
ston.

“Anlaşılan sözlerim sizi oldukça etkiliyor ki sürekli 
anımsıyorsunuz,” diyen Levin bir süre önce aynı sözleri 
söylediğini anımsayarak kızardı.

Vronski, Levin’e ve Kontes Nordston’a bakıp gü-
lümsedi.

“Sürekli köyde mi kalıyorsunuz?” diye sordu. “Sanı-
rım kışın sıkıcı oluyordur?”

“Yapacak işiniz varsa sıkıcı değil, hatta yoksa da sıkı-
cı değil,” diye sert bir biçimde yanıtladı Levin.

Vronski, Levin’in ses tonunu fark ettiğini ama fark 
etmemiş gibi gibi yaptığını belli edercesine,

“Ben köyü severim,” dedi.



81

“Ama, kont, sanırım köyde sürekli yaşamayı kabul 
etmezdiniz,” dedi kontes Nordston.

“Bilmiyorum, hiç denemedim. Garip bir duygu his-
setmiştim,” diye devam etti Vronski. “Annemle birlikte 
bir kış geçirdiğimiz Nice’teki kadar hiçbir yerde köyü, 
çarıklarıyla ve köylüleriyle Rus köyünü böylesine özle-
medim. Bildiğiniz gibi, Nice zaten sıkıcı bir yerdir. Napo-
li ve Sorrento ise kısa süreliğine güzeldir. İnsan Rusya’yı 
ve özellikle de köyü orada tam olarak anımsıyor... Oralar 
aynı...”

Sakin ve dostça bakışlarını bir ona bir diğerine yö-
nelterek Kiti ve Levin’e hitaben konuşuyordu ve belli ki 
o an aklına gelen şeyleri söylüyordu.

Kontes Nordston’un bir şeyler söylemek istediğini 
fark ederek başladığı cümleyi bitirmeden sustu ve dik-
katle onu dinlemeye başladı.

Konuşma bir an olsun kesilmedi, öyle ki yaşlı knya-
ginyanın konu yokluğunda kullandığı iki ağır silahı, kla-
sik ve gerçekçi eğitimle genel askerlik yükümlülüğü ko-
nularını kullanmasına ve Kontes Nordston’un da Levin’ 
in üstüne gitmesine hiç gerek kalmadı.

Her dakika içinden, “Artık gitmelisin!” deyip duran 
Levin ortak konuşmaya girmek istiyor ama yapamıyor-
du ve üstelik sanki bir şeyler beklermişçesine de bir tür-
lü gitmiyordu.

Konuşma dönen masalar ve ruhlara gelmişti ve ruh-
çuluğa inanan Kontes Nordston gördüğü mucizileri an-
latmaya başladı.

“Ah, kontes, Tanrı aşkına, beni mutlaka ona götürün! 
Her yerde aradığım halde şimdiye dek hiç olağanüstü bir 
şey görmedim,” dedi Vronski gülümseyerek.

“Tamam, gelecek cumartesi,” diye yanıtladı Kontes 
Nordston. “Ya siz Konstantin Dmitriç, bunlara inanıyor 
musunuz?”
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“Bana niye soruyorsunuz ki? Ne diyeceğimi zaten 
biliyorsunuz.”

“Ama düşüncenizi duymak istiyorum.”
“Bana göre,” dedi Levin. “Bu dönen masalar, eğitimli 

denen toplumun köylülerden üstün olmadığını kanıtlı-
yor. Onlar nazara, büyüye, sihire inanırlar biz ise...”

“Yani inanmıyorsunuz?”
“İnanmam mümkün değil, kontes.”
“Ya kendi gözlerimle gördüysem?”
“Köylü kadınlar da ev cinlerini gördüklerini söyler.”
“Yani benim doğru söylemediğimi mi düşünüyorsu-

nuz?”
Kontes kötü kötü gülmeye başladı.
“Tabii ki hayır, Maşa, Konstantin Dmitriç kendisinin 

inanamayacağını söylüyor,” diye araya girdi Kiti, Levin’in 
sözlerinden kızararak. Bunu fark eden Levin de daha çok 
sinirlenerek yanıt vermek istedi ama Vronski o neşeli gü-
lümsemesiyle tatsızlaşmak üzere olan konuya müdahil 
oldu.

“Hiç olasılık vermiyor musunuz?” diye sordu. “Ne-
den? Bilmediğimiz bir elektriğin varlığına inanıyoruz da, 
henüz varlığını bilmediğimiz yeni bir gücün olabileceği-
ne...”

“Elektrik bulunduğunda,” diye çabucacık kesti sözü-
nü. “Yalnızca onun varlığı kanıtlandı, bilinmeyen kısım 
nasıl oluştuğu ve ne yaptığıydı, ne işe yaradığını anlamak 
için de yüzyıllar geçti. Ruhçular ise tam tersine önce, 
masaların onlara bir şeyler yazdığını ve ruhların onları 
ziyaret ettiğini söylediler ve sonra da bunun bilinmeyen 
bir güç olduğunu söylemeye başladılar.”

Anlaşılan, Levin’in kullandığı sözcüklerle ilgilenen 
Vronski, hep yaptığı gibi, onu da dikkatle dinliyordu.

“Evet ama ruhçuların dediği şu, bu gücün ne oldu-
ğunu şimdilik bilmiyoruz ama bu güç var ve şu koşullar-
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da da harekete geçiyor, biliminsanları da bu gücün ne 
olduğunu ortaya çıkarsınlar. Hayır, bunun neden yeni bir 
güç olamayacağını anlayamıyorum, eğer bu güç...”

“Çünkü,” diye kesti Levin. “Elektrikte, katranı yüne 
sürttüğünüz zaman, bildiğimiz olay her seferinde mey-
dana gelir. Burada ise her seferinde sonuç alınmıyor, do-
layısıyla da bu doğal bir olay değildir.”

Galiba konuşmanın kadınlar için oldukça ciddi bir 
havaya büründüğünü hisseden Vronski karşı çıkmadı ve 
konuyu değiştirmeye çalışarak neşeyle gülümsedi ve ka-
dınlara döndü.

“Hadi, şimdi deneyelim kontes,” diye başladı ama 
Levin düşündüklerini sonuna kadar söylemek istiyordu.

“Bana göre,” diye devam etti, “ruhçuların mucizele-
rini yeni bir güç gibi açıklamaya çalışmaları başarısız bir 
denemedir. Doğrudan ruhların gücünden bahsediyorlar 
ve onu maddi bir deneye tutmak istiyorlar.”

Herkes Levin’in bitirmesini bekliyordu ve o da 
bunu hissediyordu.

“Sizin olağanüstü bir medyum olacağınıza inanıyo-
rum,” dedi Kontes Nordston. “İçinizde müthiş bir coşku 
var.”

Levin bir şeyler söylemek için ağzını açtı, kızardı ve 
hiçbir şey söylemedi.

Vronski araya girdi:
“Haydi, şimdi, knyajna, deneyelim masayı, lütfen. 

İzin verir misiniz knyaginya?”
Vronski ayağa kalkıp etrafa bakmaya başladı.
Kiti masadan kalkıp yanından geçerken Levin’le göz 

göze geldi. Kiti bütün kalbiyle ona acıyordu, özellikle de 
kendisinin neden olduğu mutsuzluğundan dolayı. Bakış-
larıyla, “Mümkünse affedin beni, affedin, öyle mutlu-
yum ki,” dedi.

Levin ise bakışlarıyla, “Hepinizden nefret ediyorum, 
sizden de kendimden de!” diye yanıtladı ve şapkasını eli-



84

ne aldı. Ama kader gitmesine izin vermiyordu. Konuklar 
masanın çevresine oturmaya ve Levin de gitmeye hazır-
lanmışken yaşlı knyaz içeri girdi ve kadınlarla selamlaş-
tıktan sonra Levin’e döndü.

“A!” diye başladı sevinçle. “Çok oldu mu geleli? Bu-
rada olduğunu bilmiyordum. Sizi gördüğüme çok mem-
nun oldum.”

Yaşlı knyaz, Levin’e kâh “sen” kâh “siz” diye hitap 
ediyordu. Levin’i kucakladı ve onunla konuşurken, ye-
rinden kalkıp knyazın kendisiyle de selamlaşması için 
sakince sırasını bekleyen Vronski’yi hiç fark etmedi. 

Kiti olanlardan sonra babasının ona gösterdiği neza-
ketin Levin’e ağır geldiğini hissediyordu. Babasının so-
nunda, Vronski’nin selamına soğuk şekilde karşılık ver-
diğini ve Vronski’nin de kendisine karşı neden dostça 
davranılmadığını anlamaya çalışarak ve bir türlü anlaya-
mayarak babasına içten bir şaşkınlıkla baktığını gördü ve 
kızardı.

“Knyaz, Konstantin Dmitriç’i bize bırakın,” dedi Kon
tes Nordston. “Bir deneme yapmak istiyoruz.”

“Ne denemesi? Masa döndürmek mi? Bağışlayın be
ni ama bayanlar ve baylar, bana göre yüzük oynamak da
ha eğlenceli,” dedi yaşlı knyaz, bunun Vronski’nin başı-
nın altından çıktığını hissederek ona baktı. “Yüzük oyu-
nunun bir anlamı var hiç değilse.”

Vronski kararlı bakışlarıyla şaşkınlık içinde knyaza 
baktı, belli belirsiz gülümseyip gelecek hafta yapılacak 
büyük balo hakkında Kontes Nordston’la konuşmaya 
başladı.

“Sizin de geleceğinizi umarım,” diyerek Kiti’ye döndü.
Yaşlı knyaz yanından ayrılır ayrılmaz Levin fark et-

tirmeden dışarı çıktı ve o akşamdan kalan son izlenimi, 
Vrons ki’nin balo hakkındaki sorusuna yanıt veren Ki
ti’nin gülümseyen mutlu yüzü oldu.
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XV

Akşam sona erdiğinde Kiti, Levin’le konuşmasını 
annesini anlattı, Levin’e duyduğu bütün acımaya karşın 
kendisine “evlenme teklif” edilmesi onu mutlu etmişti. 
Gerektiği gibi davrandığından hiç kuşkusu yoktu. Ancak 
yatağa yatınca uzun süre uyuyamadı. Bir izlenimden bir 
türlü kurtulamıyordu. Ayakta babasını dinlerken çatık 
kaşlarının altından iyilik dolu gözleriyle kendisine ve 
Vronski’ye karamsar ve bezgince bakan Levin’in yüzüy-
dü gözünün önünden gitmeyen. Ona öyle acımıştı ki 
gözleri yaşla dolmuştu. Ama hemen onun yerine kimi 
seçtiğini düşündü. O erkekçe kararlı yüzü, o soylu sakin-
liği ve herkese ışık saçan o iyiliği capcanlı anımsadı. Sev-
diği adamın kendisine duyduğu aşkı anımsadı, yüreğine 
yeniden neşe doldu ve gülümseyerek başını yastığa koy-
du. “Yazık, yazık ama ne yapabilirim ki? Hiç suçum yok,” 
dedi kendi kendine ama iç sesi başka bir şey söylüyordu. 
Levin’i baştan çıkardığı için mi yoksa reddettiği için mi 
pişmanlık duyduğunu bilmiyordu. Ama mutluluğu kuş-
kularla zehirlenmişti. “Tanrım bağışla, Tanrım bağışla, 
Tanrım bağışla!” diye tekrarladı uyuyuncaya kadar.

Bu arada yukarıda, knyazın küçük çalışma odasında, 
anneyle baba arasında sevgili kızları yüzünden sık sık 
tekrarlanan tartışmalardan biri yapılıyordu.

Knyaz ellerini sallayarak ve aynı anda yakası sincap 
kürklü sabahlığının önünü kapatarak, “Ne mi? İşte bu! Siz-
de ne gurur var ne de onur, bu alçakça ve budalaca görücü
lük oyunlarınızla kızınızı rezil ediyor, mahvediyorsunuz.”

“Lütfen, Tanrı aşkına insaf edin knyaz, ben ne yap-
tım ki?” dedi knyaginya ağlamaklı.

Kızıyla konuştuktan sonra mutlu bir halde her za-
manki gibi knyaza iyi geceler dilemeye uğramıştı. Le
vin’in teklifinden ve Kiti’nin onu reddetmesinden söz et
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mek istememesine karşın, kocasına Vronski’yle işin ne-
redeyse sonuna gelindiğini ve bitmesi için annesinin bek-
lendiğini ima etmişti. Bu sözler üzerine knyaz parlamış 
ve ağır sözlerle bağırmaya başlamıştı.

“Ne mi yaptınız? Şunu yaptınız: Birincisi, damat 
adayının aklını çelmeye çalışıyorsunuz ve bütün Mosko-
va haklı olarak bunu konuşacak. Madem davet veriyor-
sunuz, herkesi çağırın, seçtiğiniz damatçıkları değil. Bü-
tün ‘fino’ları (knyaz, Moskovalı gençlere böyle diyordu) 
çağırın, bir de piyanist bulun, dans edip dursunlar, bu 
akşamki gibi yalnızca damat adaylarını değil. Sonunda 
kızın kafasını çeldiğinizi görmekten iğreniyorum, iğreni-
yorum. Levin bin kat daha iyi biri. Bu Petersburglu züp-
peye gelince, tek bir makineden çıkmışçasına hepsi aynı, 
hepsi pislik. İsterse damarlarında prens kanı aksın! Be-
nim kızım hiç kimseye muhtaç değil!”

“İyi de ben ne yaptım ki?”
“Şunu...” diye bağırdı knyaz öfkeyle.
“Seni dinleyecek olsam,” diye sözünü kesti knyagin-

ya, “kızı kocaya veremeyiz. Madem böyle yapacağız kö
ye göçelim...”

“Doğrusu da o.”
“Dur bakalım. Ben arabuluculuk mu yapıyorum? 

Hiç de değil. Genç adam, üstelik iyi biri, âşık olmuş ve 
kız da sanırım...”

“Evet, sanıyorsunuz! Ya kız gerçekten âşık olduysa ve 
adam da evlenmeyi ancak benim düşündüğüm kadar dü-
şünüyorsa? Ah! Gözlerimle görmesem neyse! ‘Ah, ruhçu-
luk, ah Nice, ah baloda...’” Knyaz, karısını taklit ederek 
söylediği her sözden sonra reverans yapıyordu. “Kafasına 
bunu sokarsa Katenka’yı mutsuz edeceğimiz ortada...”

“Niye böyle düşünüyorsun?”
“Düşünmüyorum, biliyorum. Biz erkeklerin gözleri 

bunun için var. Kadınlarda göz yok. Ciddi niyetleri olan 



87

bir adam görüyorum, Levin. Bir de yalnızca eğlenmek 
peşinde, bıcır bıcır öten bir bıldırcın.”

“Sen çoktan kafana koymuşsun...”
“Bu sözlerimi anımsarsın ama iş işten geçecek. Aynı 

Daşa gibi.”
Knyaginya, Dolli’nin mutsuzluğunu anımsayınca, 

“Peki, tamam, bu konuyu konuşmayalım,” diyerek koca-
sını durdurdu.

“Fevkalade. Hoşça kal!”
Karıkoca birbirini kutsayıp öptükten sonra ikisi de 

dü şüncelerinden vazgeçmediklerini hissederek ayrıldılar.
Knyaginya, kocasıyla konuşuncaya değin bu akşa-

mın Kiti’nin kaderini tayin ettiğinden ve Vronski’nin ni
yetinden kuşku duyulamayacağından kesinlikle emindi 
ama kocasının sözleri kafasını karıştırmıştı.

Odasına dönünce aynı Kiti gibi, o da geleceğin bilin-
mezliği karşısında korkuya kapılarak içinden birkaç kez, 
“Tanrım bağışla, Tanrım bağışla, Tanrım bağışla!” diye tek-
rarladı.

XVI

Vronski aile yaşamını hiç bilmiyordu. Annesi gençli-
ğinde, evliyken ve özellikle de sonrasında bütün sosyete-
nin bildiği birçok gönül macerasına adı karışmış, parlak 
bir sosyete kadınıydı. Babasını hemen hemen hiç anım-
samıyordu. Soylu çocuklarının okuduğu Pajeyski Kor
pus’ta okumuştu.1

1.1742’deII.Yekaterinatarafındankurulanve1917’dekaldırılan,öncelikle
çarveyakınçevresininkorunmasıiçinmuhafızyetiştirilen,dahasonralarıda
orduyaelitsubayyetiştirmeyiamaçlayanveöğrencilerinintamamınınsoylu
çocuklarındanoluştuğuçarlıkdönemininenprestijliaskerîokulu.(Ç.N.)
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Okuldan çok genç ve parlak bir subay olarak çıkan 
Vronski, hemen Petersburglu zengin askerlerin çemberi-
ne dalıverdi. Petersburg sosyetesine ara sıra girmesine 
karşın bütün gönül ilişkilerini sosyete dışında yaşıyordu.

Şaşaalı ve kaba Petersburg hayatından sonra, onu se-
ven masum ve narin bir sosyete kızıyla yakınlaşmanın 
güzelliğini ilk kez Moskova’da yaşıyordu. Kiti’yle olan 
ilişkilerinde aptalca bir şeyler olabileceği aklının ucundan 
bile geçmiyordu. Balolarda çoğunlukla onunla dans edi-
yor ve evlerine girip çıkıyordu. Kiti’yle genellikle sosye-
tede konuşulan şeyleri, her türlü saçma sapan şeyleri ko-
nuşuyor ama bu saçmalıklara elinde olmadan Kiti için 
özel bir anlam katıyordu. Kiti’ye herkesin içinde söyleye-
meyeceği hiçbir şey söylememesine karşın, kızın gittikçe 
ona daha çok bağlandığını hissediyor ve bunu hissettikçe 
de kıza duyduğu duygular daha nazik ve daha hoş bir 
hale geliyordu. Kiti’yle ilişkisinin belli bir adı olduğunu 
ve buna evlenme niyeti olmadan genç kızları baştan çı-
karma dendiğini, baştan çıkarmanın da kendisinin de 
mensup olduğu parlak gençler arasında alışılmış, çirkin 
bir davranış olduğunu bilmiyordu. Bu zevki kendisinin 
bulduğunu sanıyor ve buluşunun keyfini çıkarıyordu.

O akşam kızın annesiyle babasının konuştuklarını 
duysa, ailenin bu konuyla ilgili düşünce yapısını gözü-
nün önüne getirebilse ve eğer evlenmezse Kiti’nin mut-
suz olacağını bilse, çok şaşırır ve hatta bunlara inanmaz-
dı bile. Kendisine ve özellikle de Kiti’ye bunca güzel ve 
olağanüstü bir mutluluk veren şeyin kötü olduğuna ina-
namazdı. Hele evlenmek zorunda olduğuna hiç inan-
mazdı.

Onun için evlilik mümkün olmayan bir şeydi. Aile 
yaşamını sevmemesi bir yana, içinde yaşadığı bekârlar 
dünyasının anlayışına göre aile ve özellikle de koca kav-
ramı yabancı, düşmanca ve daha da önemlisi gülünç bir 
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şeydi. Vronski, Kiti’nin anne ve babasının konuşmaların-
dan kuşkulanmasa da o akşam Şçerbatski’lerden çıkar-
ken kızla aralarında gizli manevi bir bağ oluştuğunu, o 
akşamın bu bağı oldukça güçlendirdiğini, dolayısıyla bir 
adım atmak gerektiğini hissetmişti. Ama ne yapması ge-
rektiğini düşünemiyordu.

Özellikle bütün bir akşam sigara içmemesinin ver-
diği o her zamanki hoş temizlik ve tazelik duygusuyla ve 
Kiti’nin ona olan aşkı karşısında hissettiği yeni bir duygu 
seliyle Şçerbatski’lerden dönerken, “İşin en güzel yanı, 
ne benim ne de onun tek söz etmemize karşın, bakışların 
ve ses tonlarının görünmez, duyulmaz konuşması aracı-
lığıyla birbirimizi anlamamız ve onun beni sevdiğini her 
zamankinden daha açık bir şekilde söylemesiydi. Ne ka-
dar sevimli, ne kadar sade ve en önemlisi ne kadar saf! 
Kendimi daha iyi ve daha dürüst hissediyorum. Bir kal-
bim olduğunu, içimde pek çok iyilik bulunduğunu his-
sediyorum. O sevimli, seven gözler! Bir de ‘hem de 
çok...’ dediğinde...” diye düşünüyordu.

“Eee, ne olacak? Hiçbir şey. Benim de hoşuma gidi-
yor onun da...” Sonra geceyi nerede bitireceğini düşün-
meye başladı.

Gidebileceği yerleri gözünün önüne getirdi. Kulüp? 
Bir parti bezik ve İgnatov’la şampanya? Hayır, gitmeye-
ceğim. Ya Chateau de fleurs? Oblonski’yi bulurum, şar-
kılar, kankan. Hayır, gına geldi. İşte Şçerbatski’leri bunun 
için seviyorum, orada kendimi daha iyi hissediyorum. 
Eve gideyim.” Doğruca Dussot Hotel’deki odasına gitti. 
Akşam yemeği ısmarladı, sonra soyundu ve daha başını 
yastığa koyar koymaz her zamanki gibi derin ve sakin bir 
uykuya daldı.
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XVII

Vronski ertesi gün, sabah saat on birde Petersburg 
garına annesini karşılamaya gitti ve büyük merdivenin 
basamaklarında karşısına çıkan ilk kişi, aynı trenle gelen 
kız kardeşini bekleyen Oblonski oldu.

“Ooo, ekselansları!” diye bağırdı Oblonski. “Siz kime 
geldiniz?“

“Anneme,” dedi Vronski, Oblonski’yle karşılaşan her-
kes gibi gülümseyerek. Elini sıktı ve birlikte merdivenle-
ri çıktılar. “Şimdi Petersburg’dan geliyor.”

“Seni ikiye kadar bekledim. Şçerbatski’lerden nere-
ye gittin?”

“Eve,” diye yanıt verdi Vronski. “İtiraf edeyim, Şçer-
batski’lerden o kadar keyif aldım ki canım bir yere daha 
gitmek istemedi.”

“İyi atı damgasından, âşıkları bakışlarından tanırım,” 
dedi Stepan Arkadyiç aynı Levin’e söylediği gibi.

Vronski bunu yadsımadığını anlatan bir tavırla gü-
lümseyerek konuyu değiştirdi.

“Sen kimi bekliyorsun?” diye sordu.
“Ben mi? Güzel bir kadını,” dedi Oblonski.
“Yapma yahu!”
“Honni soit qui mal y pense!1 Kız kardeşim Anna’yı.”
“Aaa, Karenina’yı mı?” diye sordu Vronski.
“Onu tanıyor musun sahi?”
Vronski, Karenina adını kibirli ve can sıkıcı olarak 

gözünün önüne getirerek, “Sanırım evet. Yok, yok ha-
yır... Doğrusu anımsamıyorum,” diye yanıtladı dalgın bir 
biçimde.

1.(Fr.)Kötüdüşünenutansın!(Ç.N.)



91

“Ama benim ünlü eniştemi, Aleksey Aleksandroviç’i 
tanıyorsundur. Onu bütün dünya tanır.”

“Şöhretini biliyorum ve simaen tanırım. Akıllı, bilge 
ve ünlü biri olduğunu biliyorum... Ama bilirsin, bu be-
nim... not in my line,1” dedi Vronski.

“Evet, olağanüstü biridir, biraz muhafazakârdır ama 
iyidir,” dedi Stepan Arkadyiç. “Evet, iyi biridir.

“Ne güzel,” dedi Vronski gülümseyerek.
Kapının önünde duran annesinin yaşlı, uzun boylu 

uşağına seslenerek, “Burada mısın, içeri gel!” dedi. 

Vronski son zamanlarda, herkes için geçerli sevecen-
liğinin yanı sıra Kiti’yle kendisini hayalinde birleştirdiği 
için de Stepan Arkadyiç’e bağlı hissediyordu kendini. 

“Eee, pazar günü şu ‘diva’ için bir akşam yemeği ve-
relim mi?” dedi gülümseyip koluna girerek.

“Elbette. Listeyi hazırlarım. Ha, dün dostum Le
vin’le tanıştın mı?” diye sordu Stepan Arkadyiç.

“Tabii ki. Ama nedense erkenden gitti.”
“İyi bir adamdır,” diye devam etti Oblonski. “Öyle 

değil mi?”
“Bilmiyorum,” diye yanıtladı Vronski. “Nedense bü-

tün Moskovalılarda, kuşkusuz benim muhatap oldukla-
rım hariç,” diye ekledi şakayla, “sert bir şey var. Hep dik-
leniyor, kızıyorlar, sanki hep bir şeyler hissettirmek isti-
yorlar...”

“Evet, bu doğru...” dedi Stepan Arkadyiç neşeyle gü-
lerek.

“Geliyor mu?” diye sordu Vronski görevliye.
“Evet geliyor,” diye yanıtladı memur.
Trenin epeyce yaklaştığı, istasyondaki hareketlenme

den, hamalların koşuşturmalarından, jandarmanın ve me

1.(İng.)İlgialanımdışında.(Ç.N.)
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murların gelişinden ve karşılayıcıların artmasından bel li 
oluyordu. Soğuk buharların arasından, üzerlerinde kısa 
kürk montları ve ayaklarında yumuşak keçe çizmeleriyle 
rayların arasından geçen işçiler görünüyordu. Uzaktan 
lokomotifin düdüğü ve büyük, ağır bir şeyin hareket sesi 
duyuldu.

Vronski’ye, Levin’in Kiti’yle niyetini anlatmaya can 
atan Stepan Arkadyiç, “Hayır,” dedi. “Hayır, sen benim 
Levin’i doğru değerlendirmemişsin. Çok öfkeli biridir ve 
bazen de soğuktur ama şu da var ki bazen çok sevimlidir. 
Namuslu, dürüst ve altın kalplidir. Zaten dün özel ne-
denleri vardı,” diye devam eden Stepan Arkadyiç daha 
dün arkadaşına duyduğu o içten acımayı tümüyle unut-
muştu ve aynı acımayı şimdi Vronski’ye duyuyordu. 
“Evet, bir neden vardı, onu ya çok mutlu edecek ya da 
tamamen mutsuz.”

Vronski durup doğrudan sordu:
“Yani ne? Dün senin belle sœur’e1 evlenme mi teklif 

etti?”
“Olabilir,” dedi Stepan Arkadyiç. “Dün bana öyle 

gelmişti. Eğer erken gittiyse keyfi kaçmış olmalı... O ka-
dar zamandır âşık ki, ona çok acıyorum.”

“Demek öyle! Yine de Kiti’nin daha iyi bir teklif ala-
bileceğini sanıyorum,” diyen Vronski göğsünü ileri çıka-
rıp yürümeye devam etti. “Bununla birlikte, onu tanımı-
yorum,” diye ekledi. “Evet, zor bir durum! İşte bu neden-
le çoğunluk Klara’larla düşüp kalkıyor. Orada başarısızlık 
yalnızca cebinde paranın bitmesine bağlıdır, burada ise 
meziyetlerin tartıya çıkarılır. Neyse tren de geliyor.”

Gerçekten de lokomotifin düdüğü duyuluyordu. 
Birkaç dakika sonra peron sarsılmaya başladı, yavaş ve 

1.(Fr.)Baldız.(Ç.N.)
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ölçülü biçimde ileriye uzanıp geriye çekilen orta teke-
rindeki dingili ve üstü başı kırağı içinde, sarılıp sarmalan-
mış, her yana selam veren makinistiyle lokomotif, soğuk-
tan aşağı çöken buharını savurarak iyice yavaşladı, kö-
mür vagonunun arkasından daha yavaş ama peronu daha 
çok sarsarak içinde havlayıp duran bir köpeğin olduğu 
bagaj vagonu geçti ve sonunda, tamamen durmadan ön
ce sarsılarak yolcu vagonları yaklaştı.

Gözüpek kondüktör daha tren hareket ederken dü-
düğünü çalarak aşağıya atladı, onun arkasından da sabır-
sız yolcular inmeye başladılar: dimdik duran ve etrafa sert 
bakışlarla bakan bir muhafız subay, elinde çantasıyla ne-
şeyle gülümseyen kıpır kıpır bir tüccar, omzuna attığı 
torbasıyla bir köylü.

Oblonski’nin yanında duran Vronski vagondan inen-
lere bakıyordu, annesini tamamen unutmuştu. Biraz ön
ce Kiti’yle ilgili öğrendikleri onu heyecanlandırmış ve 
sevindirmişti. Göğsü elinde olmadan kabardı ve gözleri 
ışıldadı. Zafer kazanmış gibi hissediyordu.

Gözüpek kondüktör, Vronski’nin yanına gelerek, 
“Kontes Vronskaya bu kompartımanda,” dedi.

Kondüktörün sözleri Vronski’nin aklını başına getir-
di, annesini ve biraz sonra onunla buluşacağını anımsat-
tı. İçinde bulunduğu çevrenin değer yargıları ve aldığı 
eğitim yüzünden annesine en üst düzeyde saygılı dav-
ranmasına ve ona boyun eğmesine karşın içinden anne-
sine saygı duymuyor ve nedenini hiç düşünmeksizin onu 
sevmiyordu, görünüşte ne denli çok saygılı davranıyor ve 
boyun eğiyorsa içinden annesini o denli az sayıyor ve 
seviyordu.
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XVIII

Vronski kondüktörün arkasından vagona yürüdü, 
vagona girerken içeriden çıkan bir kadına yol verdi. Sos-
yete mensuplarına özgü alışkanlıkla Vronski, bir bakışta 
kadının dış görünüşünden onun yüksek sosyeteye ait ol-
duğunu anladı. Özür diledi ve içeri girecekken, kadının 
çok güzel olmasından ya da zarafeti ve gösterişsiz cazi-
besinden değil yüzündeki sevimlilik ve tatlılıktan dolayı 
ona bir kez daha bakma gereğini hissetti. Vronski baktı-
ğında kadın da dönüp başını çevirmişti. Gür kirpikleri yü-
zünden koyu renk görünen parlak gri gözleri, sanki tanı-
mış gibi Vronski’nin yüzünde dostça ve dikkatlice durdu 
ve ardından hemen sanki birini arıyormuş gibi yaklaşan 
kalabalığa karıştı. Vronski bu kısacık bakışta, kadının yü-
zünde oynayan ölçülü canlılığı ve kırmızı dudaklarını kı-
vıran belli belirsiz gülümsemeyi fark etmeyi başarmıştı. 
Sanki içindeki bir fazlalık bütün varlığını dolduruyor ve 
onun isteği dışında kâh bakışlarının ışıltısında kâh gü-
lümsemesinde ortaya çıkıyordu. Gözlerindeki ışığı bile-
rek engelliyordu ama bu ışık, onun isteği dışında zor fark 
edilen gülümsemesinde beliriyordu.

Vronski vagona girdi. Siyah gözlü, saçları bukleli za-
yıf bir kadın olan annesi, gözlerini kısarak oğluna bakar-
ken ince dudaklarıyla hafifçe gülümsedi. Oturduğu yer-
den kalkarak çantasını hizmetçisine verdi ve küçük, kuru 
elini oğluna uzattı, sonra eline eğilen oğlunun başını kal-
dırarak onu yüzünden öptü.

“Telgrafı aldın mı? İyi misin? Tanrı’ya şükür.”
“Rahat geldiniz mi?” diye soran oğlu yanına oturdu 

ve elinde olmaksızın kapının ardından gelen kadın sesine 
kulak verdi.

“Ne olursa olsun, sizinle aynı düşüncede değilim,” 
diyordu kadın sesi.
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“Bu Petersburg görüşü, hanımefendi.”
“Petersburg değil, yalnızca kadınlara özgü bir görüş,” 

dedi kadın.
“Tamam, elinizi öpmeme izin verir misiniz?”
“Hoşça kalın İvan Petroviç. Bir bakın, kardeşim bu-

rada mı, buraya yollayın,” dedi kadın kapının önünde ve 
yeniden kompartımana girdi.

“Ne oldu, buldunuz mu kardeşinizi?” diye sordu 
Vronskaya kadına.

Vronski o an, kadının Karenina olduğunu anımsadı.
“Kardeşiniz burada,” dedi yerinden kalkarak. “Bağış-

layın, sizi tanıyamadım, ayaküstü tanışmıştık,” dedi eği-
lip selam vererek. “Siz de beni anımsamıyorsunuzdur 
zaten.”

“Yoo, hayır,” dedi kadın. “Sizi tanıyabilirdim çünkü 
bütün yol boyunca sanırım yalnızca sizden bahsettik an-
nenizle.”

Bunu söylerken dışarı taşmak isteyen canlılığının gü
lümsemesinde kendini göstermesine sonunda izin ver-
mişti.

“Kardeşim hâlâ ortada yok.”
“Alyoşa, git çağır,” dedi yaşlı kontes.
Vronski perona çıkıp bağırdı:
“Oblonski! Buraya!”
Ama Karenina kardeşini görünce onu beklemeden 

kararlı küçük adımlarla vagondan indi. Kardeşi yanına 
geldiğinde, Vronski’yi şaşırtan kararlı ve zarafet dolu bir 
hareketle sol kolunu uzatıp kardeşine sarıldı, kendine 
çekti, kuvvetlice öptü. Vronski gözlerini indirmeden ka-
dına bakıyor ve nedenini bilmeden gülümsüyordu. Ama 
annesinin beklediğini hatırlayınca yeniden vagona girdi.

“Çok sevimli değil mi?” diye sordu Kontes Kareni
na’yı kastederek. “Kocası yanıma oturttu, çok memnun 
oldum. Yol boyunca hep konuştuk. Haa, dediklerine göre 
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senin de... vous filez le parfait amour. Tant mieux, mon 
cher, tant mieux.1”

“Neyi ima ettiğinizi bilmiyorum maman,” dedi so-
ğukça. “Hadi maman, gidelim.”

Karenina, kontesle vedalaşmak için yeniden vagona 
girdi.

“İşte kontes, siz oğlunuzu buldunuz, ben de kardeşi-
mi buldum,” dedi neşeyle. “Zaten bütün hikâyelerim de 
bitmişti, anlatacak başka şey kalmamıştı.”

“Yoo, hayır,” dedi kontes kadının elini tutarak. “Si-
zinle bütün dünyayı dolaşsam canım sıkılmaz. Siz hem 
konuşulabilecek hem de susulacak ve bunlardan zevk 
alınacak o sevimli kadınlardansınız. Oğlunuzu da lütfen 
çok düşünmeyin. Biraz ayrılık hep iyidir.”

Karenina dimdik, hareketsiz duruyor ve gözlerinin 
içi gülüyordu.

“Anna Arkadyevna’nın,” diye açıkladı kontes, oğlu-
na, “sekiz yaşında bir oğlu var, anlaşılan şimdiye dek hiç 
ayrılmamışlar, onu bıraktığı için çok üzülüyor.”

“Evet, kontesle oğullarımızdan konuştuk,” dedi Ka-
renina ve gülümsemesi, Vronski’ye yönelen tatlı gülüm-
semesi yeniden bütün yüzünü aydınlattı.

“Anlaşılan bu canınızı çok sıkmış,” dedi Vronski, Ka
renina’nın yolladığı bu cilve topunu daha havada yakala-
yarak. Ama görünüşe göre Karenina konuşmanın bu ton-
da sürmesini istemiyordu ve kontese dönerek, “Çok te-
şekkür ederim,” dedi. “Bütün günün nasıl geçtiğini anla-
madım. Hoşça kalın kontes.”

“Hoşça kalın dostum,” diye yanıtladı kontes. “İzin 
ve rin o güzel yüzünüzü öpeyim. Bütün yaşlı kadınlar gi
bi, doğrudan söyleyeyim, sizi çok sevdim.”

1.(Fr.)Kusursuzaşkınsürüyormuş.Çokgüzel,dostum,çokgüzel.(Ç.N.)
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Bu sözler ne kadar basmakalıp olsa da Karenina an-
laşılan bunlara yürekten inanmış ve sevinmişti. Karenina 
kızardı, hafifçe eğilip yüzünü kontesin dudaklarına uzat-
tı, doğrulup gözleriyle dudakları arasında dalgalanan o 
aynı gülümsemeyle Vronski’ye elini uzattı. Vronski, 
uzatılan küçük eli sıktı ve Karenina’nın sıkı bir şekilde 
elini sıkıp sallamasına özel bir şeymiş gibi sevindi. Kare-
nina oldukça toplu vücudunu tuhaf bir hafiflikle taşıyan 
hızlı adımlarla çıktı.

“Çok sevimli,” dedi yaşlı kadın.
Oğlu da aynı şeyi düşünüyordu. Zarif vücudu göz-

den kayboluncaya kadar onu takip etti ve yüzündeki gü-
lümseme kaybolmadı. Pencereden kardeşinin yanına gi-
dişini, onun elini tutuşunu ve belli ki, kendisiyle, Vrons
ki’yle ilgisi olmayan bir konuda heyecanla konuştuğunu 
gördü ve buna canı sıkıldı.

“Eee, maman, sağlığınız nasıl?” diye yineledi annesi-
ne dönerek.

“Her şey çok iyi, mükemmel. Alexandre çok sevim-
liydi. Marie de daha iyi. İlginç bir kız.”

Sonra yeniden Petersburg’a gidiş nedeni olan ve ken-
disini daha çok ilgilendiren torununun vaftizinden ve 
çarın büyük oğluna gösterdiği özel ilgiden bahsetmeye 
başladı.

“İşte Lavrenti,” dedi Vronski pencereden bakarken. 
“İsterseniz artık gidelim.”

Kontesle gelen yaşlı başuşak kompartımana gelip 
her şeyin hazır olduğunu bildirdi, kontes de gitmek üze-
re kalktı.

“Gidelim artık, kalabalık azalmıştır,” dedi Vronski.
Hizmetçi kız el çantasını ve köpeği, uşakla hamal da 

diğer eşyaları aldılar. Vronski annesinin koluna girdi. Va-
gondan çıktıkları anda yüzleri korku içinde birkaç adam 
koşarak yanlarından geçti. Alışılmışın dışında renkteki 
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şapkasıyla istasyon şefi de hızla koştu. Herkes trenin ar-
kasına doğru koşuyordu.

“Ne? Ne oldu? Nerede? Atlamış! Ezilmiş!” sesleri 
duyuluyordu.

Kolunda kız kardeşi olan Stepan Arkadyiç de korku-
lu gözlerle dönmüşler ve yanlarından geçenlerden sakı-
narak vagonun girişinde durmuşlardı.

Kadınlar vagona girdi, Vronski ile Stepan Arkadyiç 
de bu üzücü olayın ayrıntılarını öğrenmek üzere kalaba-
lığın peşinden yürüdüler.

Sarhoş olduğundan mı yoksa soğuk yüzünden iyice 
sarılıp sarmalandığından mı bilinmez, geri manevrayı fark 
etmeyen bekçi, trenin altında ezilmişti.

Vronski ve Oblonski daha dönmeden, kadınlar uşak-
tan olayın ayrıntılarını öğrenmişlerdi.

Oblonski ve Vronski tanınmayacak haldeki cesedi 
görmüşlerdi. Görünüşe göre Oblonski çok etkilenmiş-
ti... Yüzünü buruşturmuş, dokunsan ağlayacak haldeydi.

“Ah, ne korkunç! Ah, Anna, bir görseydin! Çok kor-
kunç!” deyip duruyordu.

Vronski susuyordu, güzel yüzü ciddi ve son derece 
sakindi.

“Ah kontes, görseniz,” dedi Stepan Arkadyiç. “Karısı 
da orada... Kadının hali de korkunç... Cesedin üzerine 
atılmış. Adamın kalabalık bir aileye tek başına baktığını 
söylüyorlar. Korkunç!”

“Kadın için bir şeyler yapılamaz mı?” diye sordu 
Anna heyecanlı bir fısıltıyla.

Vronski ona bakıp vagondan çıktı.
Birkaç dakika sonra döndüğünde, Stepan Arkadyiç 

kontese yeni şarkıcıdan bahsediyordu, kontes ise sabır-
sızlıkla kapıya bakıyor ve oğlunu bekliyordu.

“Artık gidelim,” dedi Vronski içeri girerken.
Birlikte vagondan indiler. Vronski annesiyle önden 

yürüyordu. Karenina da kardeşiyle arkadan geliyordu. 
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Arkasından gelen istasyon şefi, çıkış kapısında Vronski’yi 
yakaladı. 

“Yardımcıma iki yüz ruble vermişsiniz. Bu paranın 
kime verileceğini de zahmet olmazsa söyler misiniz?”

“Dul kadına,” dedi Vronski omuzlarını silkerek. “Ne-
den sorduğunuzu da anlamıyorum.”

“Siz mi verdiniz?” diye bağırdı Oblonski arkadan ve 
kız kardeşini elini sıkarak ekledi: “Çok iyi, çok iyi! İyi bir 
çocuk değil mi? Saygılarımla, kontes.”

Oblonski ve kardeşi durup hizmetçi kıza bakındılar.
Dışarı çıktıklarında Vronski’lerin arabası hareket et-

mişti. İstasyondan çıkan insanlar hâlâ olayı konuşuyor-
lardı.

“Ne korkunç ölüm!” dedi yanlarından geçen bir 
adam. “İkiye bölünmüş diyorlar.”

“Tam tersine, en kolay ve en hızlı ölüm,” diye atıldı 
bir başkası.

“Neden önlem almıyorlar ki!” dedi bir başkası.
Karenina arabaya oturduğunda Stepan Arkadyiç, 

onun dudaklarının titrediğini ve gözyaşlarını güçlükle 
tuttuğunu şaşkınlık içinde fark etti. 

“Ne oldu Anna?” diye sordu birkaç yüz sajen1 gittik-
ten sonra.

“Kötüye işaret,” dedi Anna.
“Ne saçma!” dedi Stepan Arkadyiç. “Sen geldin ya, 

önemli olan bu. Sana ne kadar bel bağladığımı tahmin 
edemezsin.”

“Vronski’yi uzun süredir mi tanıyorsun?” diye sordu 
Anna.

“Evet, biliyor musun, Kiti’yle evlenecek galiba.”
“Ya?” dedi sessizce Anna. Sanki kendisine engel olan 

gereksiz bir şeyi kovalarmışçasına başını sallayarak ekle-

1.2.13metreyekarşılıkgeleneskiRusuzunlukölçüsü.(Ç.N.)
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di: “Tamam, şimdi senden bahsedelim... Mektubunu al-
dım ve işte buradayım.”

“Evet, bütün umudum sensin,” dedi Stepan Arkadyiç. 
“Hadi, anlat her şeyi.”
Stepan Arkadyiç de anlatmaya başladı.
Eve varınca Oblonski kız kardeşini indirdi, derin bir 

iç çekti, elini sıkıp dairesinin yolunu tuttu...

XIX

Anna içeri girdiğinde Dolli, küçük konuk odasında, 
daha şimdiden babasını andıran sarışın, tombul bir oğlan-
la oturuyor ve onun Fransızca okuma ödevini dinliyor-
du. Oğlan montunun zar zor tutan düğmesini döndüre 
döndüre koparmaya çalışarak ödevini okuyordu. Annesi 
birkaç kez düğmeyi bıraktırdı ama küçük, tombul el ye-
niden düğmeyi buldu. Bunun üzerine annesi düğmeyi 
koparıp cebine koydu.

“Elin rahat dursun Grişa!” dedi ve çoktandır başladı-
ğı ve zor anlarında onu oyalayan örgü battaniyeyi aldı, 
parmağını atıp ilmekleri sayarak sinirli sinirli örmeye 
başladı. Dün kocasına kız kardeşinin gelip gelmemesiyle 
hiç ilgilenmediğini söylemesine karşın her şeyi hazırlat-
mıştı ve heyecanla görümcesini bekliyordu.

Dolli kendi derdine düşmüş, tamamen acısına gö-
mülmüştü. Ancak Anna’nın yani görümcesinin, Peters
burg’un önemli isimlerinden birinin karısı ve Petersburg’ 
lu bir grande dame olduğunu da unutmamıştı. İşte bu 
nedenle de, kocasına söylediğini yapmamış yani görüm-
cesinin gelişini gözardı etmemişti. “Eee, sonuçta Anna’ 
nın ne suçu var?” diye düşünmüştü. “Onun hakkında en 
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iyi şeyler dışında başka bir şey bilmem ve ondan hep 
güler yüz ve dostluk gördüm.” Aslında Karenin’lerin 
Peters burg’daki evlerindeki izlenimleri anımsayabildiği 
kadarıyla pek hoş değildi, aile yaşamlarının işleyişinde 
bir sahtelik vardı. “Ama onu neden kabul etmeyeyim ki? 
Beni teselli etmeye çalışmadığı sürece!” diye düşündü 
Dolli. “Ne kadar teselli, avutma ve Hıristiyanca bağışla-
ma varsa hepsini bin kez düşünüp taşındım, hiçbiri bir 
işe yaramıyor.”

Bütün bugünler boyunca Dolli çocuklarıyla tek ba-
şınaydı. Acısı hakkında konuşmak istemiyordu ve yüre-
ğinde böyle bir acı varken de başka bir şeyden bahsede-
miyordu. Öyle ya da böyle Anna’ya içini dökeceğini bi-
liyordu, bu düşünce bazen onu sevindiriyor bazen de 
küçük düştüğü bu durumu onunla, kocasının kız karde-
şiyle konuşmak zorunda kalışı ve sıradan öğüt, teselli 
sözleri duyma ihtimali onu öfkelendiriyordu.

Sık sık yaptığı gibi saatine bakıp her an Anna’yı bek-
liyordu ama yine de zili duymadığı için konuğun geliş 
ânını kaçırdı.

Elbise hışırtısı ve hafif ayak seslerini duyunca etrafı-
na bakındı, bitkin yüzünde sevinç değil şaşkınlık ifadesi 
belirdi. Ayağa kalkıp görümcesine sarıldı.

“Aa, geldin mi?” diye sordu onu öperken.
“Dolli, seni gördüğüme çok memnun oldum!”
“Ben de,” dedi hafifçe gülerek ve Anna’nın yüzün-

den olanları bilip bilmediğini çıkarmaya çalışarak. Anna’ 
nın yüzündeki acıma ifadesini görünce, “Kesin, biliyor,” 
diye düşündü ve açıklama ânını olabildiğince ileri atma-
ya çalışarak, “Haydi gel, seni odana götüreyim,” diye de-
vam etti.

“Bu Grişa mı? Tanrım, ne kadar da büyümüş!” dedi 
Anna. Grişa’yı öpüp gözlerini Dolli’den ayırmadan bir 
süre durdu ve yüzü kıpkırmızı oldu. “Hayır, izninle hiç-
bir yere gitmiyorum.”
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Eşarbını ve şapkasını çıkardı, kıvırcık simsiyah saçla-
rının bir tutamı şapkasına sıkışınca başını sallayarak saç-
larını kurtardı.

“Sen de sağlık ve mutluluk ışıkları saçıyorsun,” dedi 
Dolli neredeyse kıskanarak.

“Ben mi? Evet,” dedi Anna. 
Ona doğru koşan küçük kıza hitap ederek, “Tanrım, 

Tanya! Seryoja’mın yaşıtı,” diye ekledi ve kızı kucağına 
alarak öptü. “Ne güzel kız, muhteşem! Diğerleri nerede?”

Çocukların adlarını söylüyor, yalnızca adlarını değil, 
doğdukları yılı, ayı, karakterlerini ve hatta hastalıklarını 
da anımsıyordu. Dolli’nin de bunu takdir etmemesi ola-
naksızdı.

“Ee, hadi yanlarına gidelim,” dedi Dolli. “Yazık, Vas-
ya uyuyor.”

Çocuklarla ilgilendikten sonra konuk odasında, elle-
rinde kahve, baş başa kaldılar. Anna tepsiye uzandı, son-
ra ileri itti.

“Dolli,” dedi. “Bana her şeyi anlattı.”
Dolli, Anna’ya soğuk bir şekilde baktı. Artık yapma-

cık merhamet sözcükleri bekliyordu ama Anna öyle bir 
şey söylemedi.

“Sevgili Dolli!” dedi. “Onun adına bir şeyler söyle-
mek ve seni teselli etmek istemiyorum. Bu olanaksız. 
Ama canım benim, sana tüm içtenliğimle üzülüyorum!”

Sık kirpiklerinin ardındaki pırıl pırıl gözlerinde bir-
den yaşlar belirdi. Gelinine iyice yanaşıp Dolli’nin elini, 
o küçük güçlü elinin içine aldı. Dolli geri çekilmedi ama 
yüzündeki o kuru ifade de değişmedi.

“Beni teselli edemezsin. Olan bitenden sonra her 
şey kayboldu, bitti,” dedi.

Bunları söyledikten sonra yüzündeki ifade birden 
yumuşadı. Anna, Dolli’nin kuru, zayıf elini kaldırdı, öptü 
ve, “Ama Dolli,” dedi. “Peki ne yapmalı, ne yapmalı? Bu 
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korkunç durumda en iyi şekilde nasıl davranmalı? İşte 
bunu düşünelim.”

“Her şey bitti, yapacak bir şey yok,” dedi Dolli. “En 
kötüsü de, anla beni, onu bırakamıyorum, elim kolum 
çocuklarla bağlı. Onunla yaşayamam, onu görmek bana 
işkence gibi.”

“Dolli, bir tanem, o bana anlattı ama ben senden 
duymak istiyorum, anlat bana her şeyi.”

Dolli soru dolu gözlerle ona baktı.
Anna’nın yüzünde yapmacıksız bir ilgi ve sevgi vardı.
“Tamam,” dedi Dolli birden. “En başından anlataca-

ğım. Nasıl evlendiğimi biliyorsun. Maman’ın eğitimi yü-
zünden masumluğun yanında tam bir aptaldım da. Hiçbir 
şey bilmiyordum. Kocaların eşlerine eski hayatlarını an-
lattıklarını söylerler, biliyorum ama Stiva...” Hemen resmî 
tona geçti: “Stepan Arkadyiç bana hiçbir şey anlatmadı. 
İnanmazsın ama şimdiye kadar onun tanıdığı tek kadının 
kendim olduğunu sanıyordum. Sekiz yıl böyle yaşadım. 
Bırak sadakatsizliğinden kuşkulanmayı, böyle bir şeyin 
olabileceğini bile düşünmezdim. Böyle yaşarken birden 
bütün korkunçluğu ve alçaklığı öğrendiğini düşünsene... 
Anla beni. Mutluluğundan emin yaşarken birden...” Dolli 
hıçkırıklarını tutarak devam etti: “Bir mektup eline geçi-
yor... sevgilisine, bizim mürebbiyeye yazdığı mektup. Ha-
yır, bu fazlasıyla korkunç!” Aceleyle bir mendil çıkarıp 
yüzünü örttü. “Meyletmesini anlıyorum,” diye devam etti 
bir süre sustuktan sonra. “Ama planlayarak, kurnazlıkla 
beni aldatması... Hem de kiminle! Hem kocam olarak kal 
hem de onunla birlikte ol... korkunç! Sen anlayamazsın...”

“Yo hayır, anlıyorum! Anlıyorum, sevgili Dolli, anlı-
yorum,” dedi Anna elini sıkarak.

“Benim durumumun korkunçluğunun farkında ol-
duğunu mu sanıyorsun? Kesinlikle hayır. O mutlu ve 
memnun.”
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“Yo, hayır!” diye kesti Anna. “Acınacak durumda ve 
pişmanlıktan ölmek üzere.”

“Pişmanlık duymayı biliyor muymuş?” diye sözünü 
kesti Dolli ve görümcesinin yüzüne dikkatle baktı.

“Evet, onu tanıyorum. Yüzüne acımadan bakamadım. 
İkimiz de onu tanıyoruz. İyi biridir ama çok gururludur; 
şimdi ise iyice küçük düştü. Beni en çok etkileyen şey...” 
Anna, Dolli’ye dokunacak asıl şeyin ne olduğunu biliyor-
du. “Ona iki şeyin acı vermesi. Birincisi çocuklardan utan-
ması, ikincisi de seni severken... evet, evet, dünyada en 
çok seni severken...” Dolli’nin itiraz etmesine fırsat verme
di. “... sana bu acıyı tattırması ve seni mahvetmesi. ‘Hayır, 
hayır beni affetmeyecek,’ deyip duruyor.”

Dolli görümcesini dinlerken düşünceli düşünceli 
başka yere bakıyordu.

“Evet, durumunun korkunçluğunu anlıyorum, suç-
lunun durumu masumdan daha kötüdür,” dedi Dolli. 
“Kuşkusuz mutsuzluğun kendi suçu olduğunu hissedi-
yorsa. Ama nasıl affedebilirim, o kadından sonra nasıl 
onun karısı olabilirim? Onunla yaşamak bana eziyetten 
başka bir şey vermeyecek, özellikle de onu eskiden bu 
kadar sevmişken...”

Dolli’nin sözleri hıçkırıklarla kesildi.
Ne zaman biraz yumuşar gibi olsa sanki inadına ya-

pıyormuş gibi kendini sinirlendiren şeyden söz etmeye 
başlıyordu.

“Üstelik kadın genç ve güzel,” diye devam etti. “Beni 
anlıyor musun Anna, gençliğimi, güzelliğimi kim aldı? O 
ve çocukları. Ona hep hizmet ettim, her şeyim kaybolup 
gitti ve tabii, şimdi, o genç aşağılık varlık onun hoşuna 
gidiyor. Mutlaka aralarında benden bahsetmişlerdir ya 
da daha kötüsü hiç ağızlarına almamışlardır, anlıyor mu-
sun?” Gözleri yine nefretle parıldadı. “Sonra da kalkıp 
bana... Ne yani, inanacak mıyım ona? Hiçbir zaman. Ha-
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yır, emeğimin, acılarımın karşılığı her şey, beni avutan 
her şey bitti... İnanır mısın? Az önce Grişa’yı çalıştırıyor-
dum. Önceleri bu büyük bir mutluluktu, şimdiyse yal-
nızca acı veriyor. Ne için çabalıyor, niye çalışıyorum? 
Çocuklar niye var? Ruhumun birden altüst olması, ona 
sevgi ve şefkat yerine yalnızca kin duyuyor olmam ne 
korkunç. Onu öldürebilirim ve...”

“Canım, Dolli, anlıyorum ama kendine eziyet etme. 
O kadar aşağılanmış ve o kadar sinirlenmişsin ki çoğu 
şeyi olduğundan farklı görüyorsun.”

Dolli yatıştı, iki dakika kadar konuşmadılar.
“Ne yapmalıyım, düşün, Anna, yardım et. Tekrar tek-

rar düşündüm, çözüm bulamadım.”
Anna da söyleyecek bir şey bulamıyordu ama Dol

li’nin her sözüne, onun yüzünde beliren her ifadeye yü-
rekten hak veriyordu.

“Sana tek bir şey söyleyeyim,” diye başladı Anna. 
“Ben onun kardeşiyim, onun karakterini bilirim, o her şeyi 
ama her şeyi unutma yeteneğini...” Alnının önünde elini 
oynattı. “... o kendini kaptırma huyunu, sonra da tama-
men pişman olma özelliğini bilirim. Yaptığı şeyi nasıl ya-
pabildiğine şimdi kendi de inanamıyor ve anlayamıyor.”

“Hayır, hem de nasıl anlıyor!” diye sözünü kesti 
Dolli. “Ama ben... beni unutuyorsun... Benim için kolay 
mı?”

“Dur biraz. Bana anlattığında, itiraf edeyim ki senin 
durumunun korkunçluğunu tam anlayamamıştım. Yal-
nız onu görmüştüm ve anlattıklarından aile düzeninin 
bozulduğunu anladım, ona acıdım ama seninle konuş-
tuktan sonra, bir kadın olarak, şimdi başka bir şey görü-
yorum, senin çektiğin acıları görüyorum ve sana ne den-
li acıdığımı, üzüldüğümü anlatamam. Ama Dolli, bir ta-
nem, tamam, senin acılarını anlıyorum ama yalnızca tek 
bir şeyi bilmiyorum, yüreğinde ona ne kadar sevgi kaldı-
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ğını bilmiyorum. Onu bağışlayacak kadar kalıp kalmadı-
ğını sen bilirsin. Eğer kaldıysa bağışla!”

“Hayır,” diye söze başlayan Dolli’yi bir kez daha eli-
ni öperek durdurdu.

“Dünyayı senden daha iyi tanıyorum,” dedi Anna. 
“Stiva gibi insanları ve onların bu işe nasıl baktıklarını 
biliyorum. Stiva’nın ‘o kadınla’ senin hakkında konuştuk
larını söylüyorsun. Böyle bir şey olmamıştır. Bu insanlar 
aldatırlar ama aile ocakları ve eşleri onlar için kutsaldır. 
Bu kadınları nasılsa hep hor görürler ve ailelerine bulaş-
tırmazlar. Bunu anlayamıyorum ama böyle.”

“Evet ama o kadını öpüyordu...”
“Dolli, dur bir tanem, Stiva’yı sana âşık olduğunda 

da gördüm. Bana gelip senden bahsederek ağladığı za-
manları anımsıyorum, sen onun için bir şiir, bir doruktun 
ve ben eminim ki o seninle yaşadıkça sen onun için daha 
da yükseldin. Neredeyse her sözünün sonuna, ‘Dolli ola-
ğanüstü bir kadındır,’ sözlerini eklediği için az mı dalga 
geçtik onunla. Sen onun için hep tanrıçaydın ve öyle de 
kaldın, bu hevesi ise ona göre bile değil...”

“Ya bu iş yinelenirse?”
“Anladığım kadarıyla mümkün değil...”
“Peki, sen olsan bağışlar mıydın?”
“Bilmiyorum, bir şey diyemem... Hayır, bağışlarım,” 

dedi Anna biraz düşündükten sonra ve durumun ciddi-
yetini yakalayarak kafasında tartıp ekledi: “Hayır, bağış-
larım, bağışlarım, bağışlarım. Evet, ben bağışlardım. Aynı 
kadın olmasam da bağışlardım, hem de hiçbir şey olma-
mışçasına bağışlardım.”

“Tabii ki,” dedi aceleyle Dolli sanki daha önceden 
pek çok defa düşünmüş gibi. “Yoksa bağışlama olmaz ki. 
Bağışlayacaksan tamamen bağışlayacaksın. Neyse, hadi 
gidelim, seni odana götüreyim,” dedi ayağa kalkarak ve 
yürürken Anna’ya sarıldı. “Canım benim, geldiğine ne 
kadar sevindim. Rahatladım, hem de çok rahatladım.”
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XX

Anna o günü evde, yani Oblonski’lerdeydi, gelişini 
öğrenen tanıdıklarından bazılarının eve gelmesine karşın 
hiç kimseyi kabul etmedi. Öğlene kadar Dolli ve çocuk-
larla zaman geçirdi. Yalnızca kardeşine öğle yemeğini 
mutlaka evde yemesini yazdığı bir not gönderdi. “Gel, 
Tanrı bağışlayıcıdır,” diye yazmıştı.

Oblonski öğle yemeğini evde yedi, genel konular-
dan konuşuluyordu, karısı onunla daha önce hiç yapma-
dığı şekilde “sen” diyerek konuşuyordu. Karıyla koca ara-
sındaki soğukluk devam etmesine karşın artık ayrılıktan 
söz edilmiyordu ve Stepan Arkadyiç artık bir açıklama 
yapma ve barışma fırsatının ortaya çıktığını görüyordu. 

Öğle yemeğinden sonra Kiti geldi. Anna Arkadyev
na’yı çok az tanıyordu ve şimdi ablasına giderken, herke-
sin övdüğü Petersburg sosyetesinden bu kadının kendisi-
ni nasıl karşılayacağından korkuyordu. Ama Anna Ar
kad yevna’nın kendisinden hoşlandığını Kiti o an anladı. 
Anna belli ki, onun güzelliğine ve gençliğine hayran ol-
muştu, Kiti de daha kendine gelemeden Anna’nın yal-
nızca etkisinde kalmamış, aynı zamanda bütün genç kız-
ların evli ve daha büyük kadınlara duydukları bir sevgiy-
le ona bağlanmıştı da. Anna ne sosyeteden birine ne de 
sekiz yaşında oğlu olan bir anneye benziyordu, Kiti’yi 
etkileyen ve kendine çeken gözlerindeki o ciddi ve za-
man zaman kederli ifade olmasa, hareketlerindeki esnek
lik, tazelik ve yüzündeki kâh gülümsemesine kâh bakışla-
rına yansıyan canlılıkla, daha çok yirmi yaşlarındaki genç 
bir kıza benziyordu. Kiti, Anna’nın oldukça sade biri ol-
duğunu ve hiçbir şeyi gizlemediğini ama kendisinin ula-
şamayacağı bambaşka karmaşık ve şiirsel bir dünyası ol-
duğunu hissediyordu.
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Yemekten sonra Dolli kendi odasına gittiğinde Anna 
çabucak yerinden kalktı ve puro içen kardeşinin yanına 
gitti.

Neşeyle göz kırpıp onu kutsayarak gözüyle kapıyı 
gösterdi ve, “Stiva, hadi git,” dedi. “Tanrı yardımcın olsun.”

Stepan Arkadyiç, Anna’nın ne demek istediğini an-
ladı, purosunu bırakıp kapının ardında kayboldu.

Stepan Arkadyiç çıktıktan sonra Anna, çocuklarla 
oturduğu divana döndü. Anneleri bu halayı sevdiği için 
mi yoksa kendileri onda özel bir şey buldukları için mi 
bilinmez, bütün çocuklarda olduğu gibi, önce iki büyük 
sonra da diğerleri, bu yeni halaya daha yemekten önce 
ayrılmamacasına yapışmışlardı. Aralarında halaya olabil-
diğince yakın oturmak, ona dokunmak, onun o küçük 
elini tutmak, öpmek, yüzüğüyle oynamak ya da elbisesi-
nin süslerine dokunmak gibi bir oyun oynuyorlardı.

“Tamam, tamam, ilk oturduğumuz gibi,” diyen Anna 
Arkadyevna yerine oturdu.

Grişa yeniden başını onun kolunun altına soktu ve 
elbisesine yaslandı, gözleri gurur ve mutlulukla parıldadı.

“Peki, şimdi balo ne zaman?” diye sordu Kiti’ye.
“Gelecek hafta, çok güzel bir balo olacak. Her ânı 

eğlenceli olan o balolardan biri.”
“Her zaman eğlenceli olan bir balo var mı?” diye 

sordu Anna hafif bir alayla.
“Tuhaf ama var. Bobrişçev’lerinki hep eğlencelidir. 

Nikitin’lerinki de öyledir. Meşkov’larınki ise hep sıkıcı-
dır. Siz fark etmediniz mi?”

“Hayır, canım benim, hep eğlenceli balolar benim 
için çoktan yok oldular,” dedi Anna ve Kiti onun gözle-
rinde o giremeyeceği özel dünyayı gördü. “Benim için 
artık daha az berbat ve daha az sıkıcı olanlar var...”

“Balo ‘size’ nasıl sıkıcı gelebilir ki?”
“Neden ‘bana’ sıkıcı gelmesin?” diye sordu Anna.
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Kiti, Anna’nın hangi yanıtın geleceğini bildiğini fark 
etti.

“Çünkü herkesten daha güzelsiniz.”
Anna’nın kızarma becerisi de vardı. Yüzü kızardı ve, 

“Birincisi, hiçbir zaman öyle olmadı,” dedi. “İkincisi de 
öyle olsa bile bana ne?”

“Bu baloya gelecek misiniz?”
“Sanırım gitmesem olmayacak gibi. Bunu al,” dedi 

ince, beyaz parmağından kolayca çıkan yüzüğü çıkarma-
ya uğraşan Tanya’ya.

“Gelirseniz çok sevinirim. Sizi baloda görmeyi o ka-
dar çok isterim ki.” 

“Gitmem gerekirse en azından sizin mutlu olacağı-
nız düşüncesiyle kendimi avutacağım... Grişa karıştırma 
lütfen, zaten karmakarışıklar,” dedi ve Grişa’nın oynadığı 
kıvır kıvır saçlarını düzeltti.

“Sizi baloda leylak rengi bir elbiseyle hayal ediyorum.”
“Neden özellikle leylak rengi?” diye sordu gülerek 

Anna. “Hadi çocuklar, gidin artık, gidin. Duydunuz mu? 
Miss Hoole çay için sizi çağırıyor,” dedi ve çocukları ya-
nından uzaklaştırıp yemek odasına yolladı.

“Ben de beni baloya neden çağırdığınızı biliyorum. 
Bu balodan çok şey bekliyorsunuz ve etrafınızdaki her-
kesin katılmasını istiyorsunuz.”

“Evet. Nereden bildiniz?”
“Ah! En güzel çağınızdasınız,” diye devam etti Anna. 

“İsviçre’nin dağlarındaki o mavi sisi anımsatıyor. Bu sis, 
çocukluğun bitmek üzere olduğu o güzelim dönemi 
kaplar ve o çok büyük, mutlu, neşeli daireden gittikçe 
daralan bir yol çıkar, parlak ve güzel görünse de bu yola 
girmek hem eğlenceli hem de müthiştir... Bu yoldan geç-
meyen var mı ki!”

Kiti sessizce gülümsüyordu. Anna’nın kocası Alek-
sey Aleksandroviç’in pek de şiirsel olmayan dış görünü-
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şünü anımsayınca, “O nasıl geçti acaba bu yolu? Onun 
bütün hikâyesini öğrenmeyi nasıl da isterdim,” diye dü-
şündü.

“Bazı şeyler biliyorum. Stiva bana söyledi, sizi kutla-
rım, çok hoş biri. Vronski’ye istasyonda rastlamıştım.”

“Aaa, orada mıydı?” diye sordu kızararak. “Stiva size 
ne söyledi?”

“Stiva her şeyi anlattı. Ben de çok memnun oldum. 
Dün gece,” diye devam etti, “Vronski’nin annesiyle gel-
dim. Annesi hiç susmadan ondan bahsetti, annesinin 
gözbebeği... Annelerin nasıl tutkulu olduklarını bilirim 
ama bu...”

“Size ne anlattı?”
“Ooo, bir sürü şey! Annesinin gözdesi olduğunu bili-

yorum ama bir şövalye olduğu da ortada. Örneğin, bütün 
varlığını kardeşine vereceğini, çocukken olağanüstü bir 
şeyler yaptığını, boğulan bir kadını kurtardığını anlattı. 
Tam anlamıyla bir kahraman,” dedi Anna gülümseyerek. 
Vronski’nin istasyonda verdiği iki yüz rubleyi anımsadı. 

Ama bu paradan bahsetmedi. Nedense bu konuyu 
açmak işine gelmedi. Bu hikâyede ona dokunan ve hiç 
olmamamsı gereken bir şeyler olduğunu hissediyordu.

“Mutlaka ziyaret etmemi istedi,” diye devam etti 
Anna. “Ben de bu yaşlı kadını görmekten mutlu oluyo-
rum, yarın ona gideceğim. Neyse, Tanrı’ya şükür, Stiva 
epeydir Dolli’yle birlikte,” diye ekledi ve konuyu değişti-
rerek ayağa kalktı, Kiti onun bir şeylerden memnun ol-
madığını hissetti.

“Hayır, önce ben! Hayır, ben!” diye bağırarak Anna 
halalarına atıldı çaylarını bitiren çocuklar.

“Hepiniz birlikte!” diyen Anna gülerek onlara doğru 
koştu ve heyecandan çığlıklar atan bu kıpır kıpır çocuk 
yumağına sarılıp yere yuvarlandı.
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XXI

Dolli, büyüklerin çay saatinde odasından çıktı. Ste-
pan Arkadyiç dışarı çıkmadı. Anlaşılan odanın arka kapı-
sından çıkmıştı.

“Korkarım yukarıda üşüyeceksin,” dedi Dolli, Anna’ 
ya hitap ederek. “Seni aşağı taşıyalım, hem daha yakın 
oluruz.”

“Ama lütfen, benim için kaygılanmayın,” diye yanıt-
ladı Anna, Dolli’nin yüzüne bakarak barışıp barışmadık-
larını anlamaya çalışırken.

“Burası daha aydınlık,” dedi gelin hanım.
“Ben her yerde ve her zaman mışıl mışıl uyurum.”
Çalışma odasından gelen Stepan Arkadyiç karısına 

dönerek, “Neden bahsediyorsunuz?” diye sordu.
Ses tonundan Kiti de, Anna da barıştıklarını hemen 

anladılar.
“Anna’yı aşağı kata almak istiyorum ama güneşlikle-

ri takmak gerek. Benden başka yapacak kimse de yok,” 
diye yanıtladı Dolli kocasına hitaben.

“Tam barışıp barışmadıklarını Tanrı bilir,” diye düşün-
dü Anna, Dolli’nin soğuk ve sakin ses tonunu duyunca.

“Vah vah, bütün zor işleri hep Dolli yapar,” dedi ko-
cası. “İstersen ben yapayım...”

“Evet, barışmışlar gibi,” diye düşündü Anna.
“Senin nasıl yapacağını biliyorum,” diye yanıtladı 

Dolli. “Yapamayacağın şeyi Matvey’e söyler ve çekip gi-
dersin, o da her şeyi yüzüne gözüne bulaştırır,” dedi ve 
her zamanki alaycı gülümsemesi dudaklarının kenarları-
nı kırıştırdı.

“Evet, tamamen barışmışlar, tamamen, Tanrı’ya şü-
kür,” diye düşünen Anna bu barışmaya vesile olduğu için 
sevinç içinde Dolli’nin yanına gitti ve onu öptü.
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“Hiç de öyle değil, Matvey’le beni niye bu kadar kü-
çümsüyorsun?” dedi Stepan Arkadyiç karısına dönüp 
hafifçe gülümseyerek.

Her zaman olduğu gibi Dolli, bütün akşam kocasıy-
la hafiften alay etti, Stepan Arkadyiç ise affedilen biri 
olarak suçunu unuttuğunu göstermeyecek kadar halin-
den memnun ve neşeliydi.

Saat dokuz buçukta, Oblonski’lerin çay masasında-
ki neşeli ve hoş aile sohbeti görünüşte sıradan bir olayla 
bozuldu ama bu sıradan olay nedense herkese pek tuhaf 
göründü. Petersburglu ortak tanıdıklardan bahsederken 
Anna birden ayağa kalkmıştı.

“Fotoğrafı benim albümümde var,” dedi. “Bu arada 
benim Seryoja’yı da göstereyim,” diye ekledi bir annenin 
gururlu gülümsemesiyle.

Saat ona doğru, genellikle vedalaşıp baloya gitmeden 
önce elleriyle yatağa yatırdığı oğlundan bu denli uzak ol-
duğu için hüzünlendi, ne konuşurlarsa konuşsunlar onu 
kıvırcık saçlı Seryoja’dan uzaklaştıramıyorlardı. Fotoğra-
fına bakıp ondan bahsetmek istiyordu. İlk fırsatta kalktı 
ve hafif, kararlı adımlarla albümü almaya gitti. Odasına 
çıkan merdiven, büyük ve sıcak bir sahanlığa açılıyordu.

Konuk odasından çıktığı anda antrede zilin sesini 
duydu.

“Kim olabilir ki?” diye sordu Dolli.
“Benim için erken, başkası içinse geç,” dedi Kiti.
“Sanırım evrak getirdiler,” dedi Stepan Arkadyiç. 

Anna merdivenin başına geldiğinde uşak, geleni haber 
vermek için yukarıya çıkıyor, gelen kişi de aşağıda lam-
banın altında duruyordu. Aşağıya bakan Anna, Vronski’yi 
hemen tanıdı ve yüreğinde korkuyla karışık tuhaf bir 
mutluluk oynaştı. Vronski, paltosunu çıkarmadan duru-
yor ve cebinden bir şey çıkarıyordu. Merdivenin ortala-
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rına geldiğinde Vronski başını yukarı kaldırıp onu gör-
müştü, yüzünde utangaç ve ürkek bir ifade vardı. Anna 
başını hafifçe eğerek yürüdü, arkasından Stepan Arkad
yiç’in onu içeri davet eden gür sesiyle, Vronski’nin kabul 
etmeyen hafif, yumuşak ve sakin sesi duyuldu.

Anna albümle döndüğünde Vronski gitmişti ve Ste-
pan Arkadyiç onun yarın ünlü bir konuk için verecekleri 
yemekle ilgili ayrıntıları öğrenmek üzere geldiğini anla-
tıyordu.

“Kesinlikle içeri girmek istemedi. Tuhaf biri,” diye 
ekledi Stepan Arkadyiç.

Kiti kızardı. Onun niçin geldiğini ve neden içeri gir-
mediğini bir tek kendisinin anladığını sanıyordu. “Bize 
gitti,” diye düşünüyordu. “Beni orada bulamadı ve bura-
da olduğumu düşündü. İçeri girmedi çünkü geç olduğu-
nu ve Anna’nın burada kaldığını biliyordu.”

Herkes hiç konuşmadan Anna’nın albümüne bak-
maya başladı.

Adamın, yemeğin ayrıntılarını öğrenmek için saat 
dokuz buçukta arkadaşına uğramasında ve içeri girme-
mesinde aslında ne olağanüstü ne de tuhaf bir durum 
vardı ama herkese tuhaf gelmişti. Herkesten çok da An
na’ya tuhaf ve uygunsuz gelmişti.

XXII

Kiti, annesiyle birlikte çiçeklerle süslü, pudralı ve 
kırmızı kaftanlar içindeki uşakların dizildiği pırıl pırıl bü
yük merdiveni çıkmaya başladığında balo daha yeni baş-
lamıştı. Salondan hareket etmekten kaynaklanan ve arı 
kovanını andıran tekdüze bir gürültü duyuluyordu, ağaç-
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ların arasındaki açıklıktaki aynanın karşısında saçlarına ve 
giysilerine çekidüzen verirlerken başlayan orkestranın ke-
manlarından ilk valsin dikkatli ve net sesleri duyulmaya 
başlandı. Başka bir aynada beyaz şakaklarını düzelten ve 
üzerinden kokular yayılan sivil giyimli yaşlı bir adam mer-
divenlerde onlarla yüz yüze geldi, tanımadığı Kiti’nin gü-
zelliğinin keyfini çıkararak onlara yol verdi. Yaşlı Knyaz 
Şçerbatski’nin “fino” diye adlandırdığı sosyetenin genç 
delikanlılarından yakası oldukça açık bir yelek giyen sakal
sız bir genç, yürürken kravatını düzelterek onlara selam 
verdi, yanlarından geçtikten sonra tekrar döndü ve Kiti’yi 
kadrile davet etti. İlk kadril için daha önceden Vronski’ye 
söz verildiğinden bu genç adama ikinci kadril sözünü ver-
mek zorunda kaldı. Eldivenlerini ilikleyen bir asker kapıya 
dayanmış, bıyıklarını sıvazlarken pembeler içindeki Ki
ti’nin güzelliğinin tadını çıkarıyordu.

Giysisi, saçı ve diğer bütün balo hazırlıkları için ol-
dukça emek harcamasına ve kafa yormasına karşın Kiti, 
sanki bütün o işlemeler, danteller ve giysinin bütün ay-
rıntıları onun ve evdeki herkesin bir dakikasını bile alma
mış, sanki o, bu tülün ve dantellerin içinde başının üs-
tünde gül ve iki küçük yaprakla süslenmiş bu saç mode-
liyle doğmuş gibi pembe astarlı tül giysisi içinde baloya 
öyle rahat ve özgürce giriyordu.

Yaşlı knyaginya salona girmeden önce belindeki dön-
müş kurdeleyi düzeltmek isterken Kiti hafifçe geri çekildi. 
Üzerindeki her şeyin kendiliğinden mükemmel olması ge-
rektiğini ve düzeltecek bir şeyin olmadığını hissediyordu.

Kiti en mutlu günlerinden birini yaşıyordu. Giysisi 
hiçbir yerini sıkmıyor, dantel etolü sarkmıyor, süs çiçek-
leri buruşup kopmuyor, yüksek topuklu pembe ayakka-
bıları sıkmıyordu, tam tersine ayakları rahattı. Gür sarı 
postişi küçük başının üstünde kendi saçlarıymış gibi du-
ruyordu. Düğmeleri ilikli uzun eldivenlerinin üç düğme-
si atmamış, şekilleri bozulmamış bir halde kollarını sarı-
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yordu. Madalyonun siyah kadife kurdelesi boynunu za-
rifçe sarıyordu. Kadife kurdele olağanüstüydü, daha ev-
deyken aynada kendine bakan Kiti kadifenin konuştuğu-
nu hissetmişti. Diğer her şeyden kuşkulanabilirdi ama bu 
kadife muhteşemdi. Kiti baloda da aynada kadifeye bak-
tığında gülümsedi. Çıplak omuzları ve kollarında o çok 
sevdiği mermer soğukluğunu hissediyordu. Gözleri pırıl 
pırıl parlıyor, çekiciliğinin farkındaki kırmızı dudakları 
gülümsemeden duramıyordu. Daha salona girmeye ve 
dans teklifi bekleyen tül, dantel, kurdele ve çiçek yığını 
kadınların yanına gelmeye fırsat bulamadan (Kiti hiçbir 
zaman bu kalabalığın içinde durmamıştı) valse davet 
edilmişti hem de balo hiyerarşisine göre baş kavalye olan 
baloların ünlü yöneticisi ve protokolden sorumlu, evli, 
yakışıklı, boylu boslu biri olan Yegoruşka Korsunski tara-
fından. Valsin ilk turunu yaptığı Kontes Ba nina’yı bırakır 
bırakmaz işine, yani dans eden birkaç çifte göz gezdirir-
ken içeri giren Kiti’yi görmüş ve yalnızca balo yöneticile-
rine has o teklifsiz hızlı adımlarla yaklaşıp eğilerek selam 
vermiş ve kızın isteyip istemediğini sormaya bile gerek 
duymadan Kiti’nin ince belini sarmak için kolunu uzat-
mıştı. Kiti elindeki yelpazeyi vermek için çevresine bakı-
nırken, ev sahibesi gülümseyerek elinden aldı.

“Ne iyi ettiniz tam zamanında gelmekle,” dedi kızın 
belini sararken. “Geç kalmak kötü bir davranış.”

Kiti sol kolunu hafifçe bükerek adamın omzuna 
koydu, pembe ayakkabıların içindeki küçücük ayakları 
müziğin ritmine uyarak hızlı, rahat ve ölçülü bir şekilde 
kaygan parkenin üstünde hareket etmeye başladı.

“Sizinle vals yaparken insan dinleniyor,” dedi Kor-
sunski valsin o yavaş ilk adımlarını atarken. “Olağanüstü, 
bu ne hafiflik, précision,1” dedi bütün iyi tanıdıklarına 
söylediği gibi.

1.(Fr.)Kesinlik.(Ç.N.)
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Övgülerine gülümseyen Kiti, Korsunski’nin omzu-
nun üstünden salona göz gezdirmeye devam etti. Kiti ne 
balodaki bütün yüzleri olağanüstü bir izlenimde birleşti-
recek ilk balosuna katılan biriydi ne de balodaki bütün 
yüzlerin aşina olup bıktığı, balodan baloya koşturan biriy-
di, ikisinin arasındaydı, heyecanlıydı ama çevresini göz-
lemleyecek kadar da kendindeydi. Salonun sol köşesinde 
toplumun en elit kesiminin toplandığını gördü. Korsuns
ki’nin müthiş bir dekolte giyen anlatılamaz güzellikteki 
karısı Lidi, ev sahibesi, elit kesim neredeyse mutlaka yan-
larında olan, parıldayan keliyle Krivin oradaydı. Gençler 
yanlarına gitmeye çekinerek oraya bakıyorlardı. Grubun 
arasında gözleriyle Stiva’yı buldu, sonra Anna’nın siyah 
kadife bir giysi içindeki muhteşem vücudunu ve başını 
gördü. O da oradaydı. Kiti, reddettiği geceden sonra Le
vin’i görmemişti. Uzağı iyi gören gözleriyle onu hemen 
tanıdı, hatta onun kendisini izlediğini fark etti.

“Bir tur daha? Yorulmadınız ya?” dedi Korsunski ha-
fiften soluğu kesilmişçesine.

“Hayır, müsaadenizle.”
“Nereye götürmemi istersiniz?”
“Karenina orada, galiba... Ona gidelim.”
“Nasıl emrederseniz.”
Korsunki de adımlarını ayarlayarak ve etrafına, “Par

don, mesdames, pardon, pardon, mesdames,”1 diyerek sa-
lonun sol köşesindeki kalabalığa doğru vals yaparak iler-
ledi. Dantel, tül ve kurdele denizinde ustaca hareketler-
le hiçbir şeye takılmadan ilerledi ve Kiti’ye öyle bir kes-
kin bir dönüş yaptırdı ki, kızın ajurlu çoraplar içindeki 
ince bacakları açıldı ve giysisinin kuyruğu yelpaze gibi 
açılıp Krivin’in dizlerini örttü. Korsunski eğildi, göğsünü 

1.(Fr.)Affedersinizhanımlar.(Y.N.)
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ileri çıkardı ve kızı Anna Arkadyevna’ya götürmek üzere 
elini uzattı. Kiti kızararak eteğini Krivin’in dizlerinden 
topladı, biraz başı dönmüş halde Anna’yı arayarak etrafa 
bakındı. Anna, Kiti’nin hayal ettiği leylak rengi değil, 
eski bir fildişinden yontulmuş gibi duran, dolgun omuz-
larını, göğsünü ve ucunda ince narin parmakların uzan-
dığı yuvarlak kollarını açıkta bırakan siyah kadife bir el-
bise giymişti. Bütün elbiseye Venedik gipürü dikilmişti. 
Başında, simsiyah saçlarının üstünde küçük bir hercai 
menekşe tacı vardı, aynı çiçekten, beyaz danteller arasın-
daki siyah kemer kurdelesinde de vardı. Saç modeli dik-
kat çekmiyordu. Keyfince kıvrılıp ensesine ve şakakları-
na dökülerek güzelliğini artıran küçük kıvırcık bukleler-
se kendini gösteriyordu. Yontulmuş biçimli boynunda 
inci dizisi vardı.

Kiti, Anna’yı her gün görüyordu, ona âşık olmuştu, 
onu sürekli leylak rengi elbise içinde düşünüyordu. Ama 
şimdi onu siyah elbise içinde görünce onun bütün güzel-
liğini anlamadığını hissetti. Şimdi onu beklemediği kadar 
bambaşka biri olarak görüyordu. Artık Anna’nın leylak 
rengi bir elbise giyemeyeceğini, güzelliğinin her zaman 
elbisesinden önde durduğunu ve giydiği elbisenin hiçbir 
zaman fark edilmeyeceğini anlamıştı. Kabarık dantelli el-
bisesi de üzerinde hiç fark edilmiyordu, bu yalnızca bir 
çerçeveydi, içinden sade, doğal, zarif ve aynı zamanda 
canlı ve neşeli Anna’nın göründüğü bir çerçeve.

Her zamanki gibi dimdik duruyordu, Kiti onlara 
yaklaştığında başını hafifçe ona doğru çevirmiş, ev sahi-
biyle konuşuyordu.

“Hayır, taş atmıyorum,” diye yanıt verdi ev sahibine. 
Sonra omuz silkerek, “Her ne kadar anlamasam da,” diye 
devam ederken bir koruyucunun zarif gülümsemesiyle 
Ki ti’ye döndü. Kadınsı kaçamak bir bakışla elbisesine 
baktı, başıyla, elbisesini ve güzelliğini beğendiğini göste-
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ren belli belirsiz ama Kiti’nin anladığı bir hareket yaptık-
tan sonra, “Siz salona bile dans ederek giriyorsunuz,” diye 
ekledi.

“Benim en sadık yardımcılarımdandır,” dedi Korsuns
ki kendisini henüz görmeyen Anna Arkadyevna’ya eğile-
rek. “Knyajna balonun neşeli ve güzel olmasına yardım 
ediyor. Anna Arkadyevna, bir tur valse ne dersiniz?” diye 
sordu.

“Siz tanışıyor musunuz?” diye sordu ev sahibi.
“Biz kiminle tanışmıyoruz ki! Biz eşimle beyaz kurt-

lara benzeriz, herkes bizi tanır,” dedi Korsunski. Bir tur 
vals, Anna Arkadyevna?”

“Dans etmemem mümkünse dans etmiyorum.”
“Ama şimdi mümkün değil,” diye yanıtladı Korsunki.
O an Vronski yanlarına geldi.
“Madem dans etmemek mümkün değil, tamam, gi-

delim,” dedi. Vronski’nin selamını fark etmeyen Anna, 
elini çabucak Korsunski’nin omzuna koydu. 

Vronski’nin selamını Anna’nın kasten almadığını fark 
eden Kiti, “Ondan neden hoşlanmıyor?” diye düşündü. 
Vronski, Kiti’ye yaklaştı ve ilk kadrili kendisine söz verdi-
ğini anımsatıp bunca süre onu görmek zevkinden mah-
rum kaldığını belirtti. Kiti onu dinlerken hayran hayran 
vals yapan Anna’ya bakıyordu. Vronski’nin kendini valse 
kaldırmasını bekliyordu ama Vronski davet etmeyince 
Kiti şaşırmış bir ifadeyle ona baktı. Vronski kızardı ve ace-
leyle valse davet etti ama daha kızın ince belini tutup ilk 
adımı atmıştı ki birden müzik sustu. Kiti, karşısındaki 
Vronski’nin yüzüne baktı ve çok sonraları, birkaç yıl son-
ra, Vronski’nin yanıt vermediği bu aşk dolu bakışı, utanç 
verici bir acıyla yüreğine işleyip durdu.

“Pardon, pardon! Vals, vals!” diye bağırdı salonun 
öbür ucundan Korsunski ve önüne çıkan ilk kızı yakala-
yıp dans etmeye başladı.
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XXIII

Vronski, Kiti’yle birkaç tur vals yaptı. Valsten sonra 
annesinin yanına giden Kiti, Nordston’la birkaç kelime 
etmişti ki Vronski ilk kadril için onu almaya geldi. Kad-
rilde öyle önemli bir şey konuşulmadı, kesik kesik kâh 
Vronski’nin komik biçimde kırk yaşlarında sevimli ço-
cuklar dediği karıkoca Korsunski’lerden kâh Halk Tiyat
ro su’nun1 geleceğinden bahsettiler ve yalnızca bir kez 
konuşma, Kiti’yi doğrudan ilgilendiren bir konuya geldi, 
Vronski, Levin’in orada olup olmadığını sorduktan sonra 
ondan hoşlandığını söyledi. Zaten Kiti de kadrilde fazla 
bir şey beklemiyordu. Yüreği neredeyse duracak şekilde 
mazurkayı bekliyordu. Her şeyin mazurkada belli olaca-
ğını düşünüyordu. Vronski’nin kadrilde mazurkaya da-
vet etmemesi onu endişelendirmiyordu. Daha önceki 
balolarda olduğu gibi mazurkayı onunla yapacağından 
emindi ve dansa davet eden beş kişiyi söz verdiği gerek-
çesiyle geri çevirmişti. Son kadrile kadar bütün balo, Kiti 
için hareketlerden, seslerden ve renklerden oluşan büyü-
lü bir rüya gibiydi. Yalnızca çok yorgun hissettiği zaman 
dans etmiyor ve dinlenmek için izin istiyordu. Ama son 
kadrili reddedemediği sıkıcı gençlerden biriyle yaparken 
Vronski ve Anna ile visàvis2 kalıvermişti. Kiti ilk görü-
şünden sonra Anna’nın yanına gitmemişti ve şimdi onu 
yine yepyeni ve beklenmedik bir halde gördü. Kiti onda 
pek iyi bildiği, başarıdan kaynaklanan coşkuyu gördü. 
Anna’nın onu coşturan hayranlık şarabıyla sarhoş oldu-

1.Ozamanakadarbütünoyunlarınimparatorluktiyatrolarınındenetimialtın-
daoynandığıMoskova’da1873yılındaaçılanHalkTiyatrosubutekelinkırıl-
masınıamaçlıyordu.(Ç.N.)
2.(Fr.)Yüzyüze,karşıkarşıya.(Ç.N.)
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ğunu görüyordu. Kiti bu duyguyu biliyordu, bu duygu-
nun işaretlerini iyi tanıyor bunları; gözlerde titreyen alev 
alev parıltıyı, dudakları istemeden kıvırtan coşku ve 
mutluluk gülümsemesini, zarafeti, hareketlerdeki uyum 
ve rahatlığı Anna’da görüyordu.

“İyi de buna sebep olan kim?” diye sordu kendi ken-
dine. “Buradaki herkes mi yoksa bir kişi mi?” Konuşma-
nın başını kaçıran, bir türlü toparlayamayan ve bocala-
yıp duran partnerine hiç yardım etmeksizin, dans eden-
leri kâh grand rond’a kâh châine’e1 çağıran Korsunski’nin 
neşeli, yüksek sesli emirlerine görünüşte uyarmış gibi ya-
parak çevreyi gözetliyor ve yüreği giderek daha çok sıkı-
şıyordu. “Hayır, onu sarhoş eden kalabalığın değil, yalnız 
bir kişinin hayranlığı. Kim bu kişi? O olabilir mi?” Vrons
ki’nin her konuşmasında Anna’nın gözlerinde mutlu bir 
pırıltı parlıyor ve mutluluk dolu gülümsemesi kırmızı 
dudaklarını kıvırıyordu. Bu mutluluk belirtilerinin dışa-
rıdan görülmemesi için elinden geldiğince çaba harcı-
yormuş gibi görünse de bu belirtiler Anna’nın yüzünde 
kendiliğinden ortaya çıkıyordu. “Peki ya o?” Kiti, Vrons
ki’ye baktı ve dehşete düştü. Kiti’nin, Anna’nın yüzünde 
bir ayna gibi gördüğü bütün şeyleri Vronski’nin yüzünde 
de gördü. Her zamanki sakin ve kararlı davranışları, yü-
zünün o sakin, kaygısız ifadesi nereye gitmişti? Hayır, 
şimdi onunla konuşmaya başladığı her sefer onun ayak-
larına kapanmak istercesine başını hafifçe eğiyordu, ba-
kışlarında yalnızca korku ve boyun eğme ifadesi vardı. 
Sanki bakışları her seferinde, “İncitmek istemiyorum, 
kendimi kurtarmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bil-
miyorum,” diyordu. Vronski’nin yüzünde Kiti’nin daha 
önce hiç görmediği bir ifade vardı.

1.(Fr.)Sırasıyla:Büyükçember;zincir.(Ç.N.)
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Ortak tanıdıklardan bahsediyor ve sudan şeylerden 
konuşuyorlardı ama Kiti’ye ağızlarından çıkan her söz-
cük kendisinin ve onların kaderini belirliyormuş gibi ge-
liyordu. Gerçekte her ne kadar İvan İvanoviç’in Fransızca
sıyla nasıl komik olduğundan ve Yeletskaya’nın daha iyi 
bir kısmet bulabileceğinden konuşuyor olsalar da tuhaf 
olan şuydu ki, bu sözcüklerin ikisi arasında önemli oldu-
ğunu Kiti gibi onlar da hissediyordu. Kiti’nin ruhunda 
bütün balo, bütün insanlar bir sis bulutuyla kaplandı. Yal-
nızca aldığı sert eğitim sayesinde ayakta duruyor ve bu 
eğitim, ondan istenileni yapmasını yani dans etmesini, so-
rulara yanıt vermesini, konuşmasını ve hatta gülümseme-
sini zorunlu kılıyordu. Ama mazurka başlarken, sandal-
yeler yerleştirilip bazı çiftler küçük salondan ana salona 
hareketlendiğinde Kiti bir an için umutsuzluğa ve dehşe-
te kapıldı. Beş kişiyi geri çevirmişti ve şimdi mazurka ya-
pamıyordu. Sosyetede oldukça büyük bir havası oldu-
ğundan şimdiye kadar davet edilmemiş olması hiç kimse-
nin aklına gelemeyeceği için yeni bir davet umudu da 
yoktu. Annesine hasta olduğunu söyleyip eve gitmesi en 
iyisiydi ama buna bile gücü yoktu. Bitkin hissediyordu.

Küçük konuk odasının dibinde bir koltuk bulup ken-
dini bıraktı. Elbisesinin havalanan eteği narin vücudunu 
bir bulut gibi sardı. Tükenmiş gibi öylesine bıraktığı çıp-
lak, zayıf, zarif genç kız eli pembe elbisesinin katları ara-
sında kayboldu. Diğer elinde bir yelpaze tutuyor ve hızlı, 
kısa hareketlerle alev alev yanan yüzünü serinletiyordu. 
Ancak daha biraz önce bir ota konan ve havalanıp gökku-
şağı rengi kanatlarını çırpmaya hazır bu kelebek görüntü-
süne karşın korkunç bir umutsuzluk yüreğini dağlıyordu.

“Belki de yanılıyorum, belki öyle bir şey yoktur.”
Sonra gördükleri yeniden gözünün önüne geliyordu.
“Kiti, neler oluyor?” dedi halının üstünden ona du-

yurmadan yaklaşan Kontes Nordston. “Hiç anlamıyorum.”



122

Kiti’nin altdudağı titredi, çabucak yerinden kalktı.
“Kiti, mazurka yapmıyor musun?”
“Hayır, hayır,” dedi Kiti gözyaşlarından titreyen bir 

sesle.
“Benim yanımda onu mazurkaya davet etti,” dedi 

Nordston, Kiti’nin kimlerden bahsettiğini anlayacağını 
bilerek. “O da, ‘Knyajna Şçerbatskaya’yla dans etmeye-
cek misiniz?’ diye sordu.”

“Umurumda değil!” diye yanıtladı Kiti.
Bulunduğu durumu kendinden başka kimse anlaya-

mazdı, belki de sevdiği bir adamı daha dün başkasına 
güvendiği için reddettiğini kimse bilemezdi.

Kontes Nordston, mazurka yaptığı Korsunski’yi bu-
larak Kiti’yi dansa kaldırmasını emretti.

Kiti ilk çift olarak dans ediyordu ve şansına, Korsuns-
ki dansın düzenini sağlamak için koşturup durduğundan 
konuşmasına gerek kalmıyordu. Vronski ve Anna nere-
deyse tam karşısında oturuyorlardı. Keskin gözleriyle on-
ları uzaktan da dans sırasında karşılaştıklarında yakından 
da görüyordu ve her gördüğünde bu mutsuz olayın ya-
şandığından daha çok emin oluyordu. Bu kalabalık salon-
da kendilerini yalnız hissettiklerini görüyordu. Kiti, Vrons
ki’nin o her zaman emin ve bağımsız yüzünde, suçunu 
bi len akıllı bir köpeğin yüz ifadesine benzer, kendisini 
şaşırtan bir şaşkınlık ve boyun eğiş ifadesi görüyordu.

Anna gülümsediğinde gülümsemesi Vronski’ye ge-
çiyordu. Anna düşünceye daldığında Vronski de ciddile-
şiyordu. Doğaüstü bir güç Kiti’yi, Anna’nın yüzüne bak-
mak zorunda bırakıyordu. Sade siyah elbisesi içinde ola-
ğanüstüydü, bileziklerle süslü tombul kolu muhteşemdi, 
inci gerdanlığın süslediği o dik boynu harikaydı, dağılmış 
kıvırcık saçları mükemmeldi, küçük el ve ayaklarının ha-
fif ve zarif hareketleri olağanüstüydü, coşku içindeki gü-
zel yüzü muhteşemdi ama onun bu güzelliğinde kor-
kunç ve acımasız bir şey vardı.
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Kiti eskisinden daha çok hayranlık duyuyor ve daha 
çok acı çekiyordu. Kendini ezilmiş hissediyor ve bu da 
yüzüne yansıyordu. O derece değişmişti ki mazurkada 
karşılaştıklarında onu gören Vronski ilk anda tanıyamadı.

“Güzel balo!” dedi bir şey söylemiş olmak için.
“Evet,” diye yanıtladı Kiti.
Mazurkanın ortasında, Korsunski’nin yeni uydurdu-

ğu zor bir hareketi tekrarlarken Anna çemberin ortasına 
çıkmış ve yanına iki kavalye alıp bir kadınla Kiti’yi de 
çağırmıştı. Kiti ona yaklaşırken ürkek gözlerle bakıyor-
du. Anna gözlerini kısıp Kiti’ye baktı ve elini sıkarak gü-
lümsedi. Ama onun gülümsemesine karşılık Kiti’nin yü-
zündeki mutsuzluk ve hayret ifadesini görünce diğer 
kadına dönüp neşeyle konuşmaya başladı.

“Evet, onda yabancı, şeytanca ve güzel bir şey var,” 
dedi Kiti kendi kendine.

Anna akşam yemeğine kalmak istemiyordu ama ev 
sahibi ısrarcıydı.

Korsunski onun çıplak kolunu koltuğunun altına alıp, 
“Olmaz, Anna Arkadyevna,” dedi. “Kotiyon1 için öyle bir 
düşüncem var ki! Un bijou!2”

Korsunski, Anna’nın ilgisini çekmek için birkaç ha-
reket yaptı. Ev sahibi onaylarcasına gülümsüyordu.

“Hayır, kalmayacağım,” dedi Anna gülümseyerek. 
Gülümsemesine karşın Korsunski de ev sahibi de An
na’nın kesin ses tonundan kalmayacağını anladılar.

Anna yanında duran Vronski’ye gözucuyla bakarak, 
“Hayır, Moskova’da sizin balonuzda, Petersburg’da bü-
tün kış dans ettiğimden daha fazla dans ettim,” dedi. 
“Yolculuk öncesi dinlenmek gerek.”

1. (Fr.) 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başlarında yapılan Fransız saray dansı.
(Ç.N.)
2.(Fr.)Muhteşembirşey!(Ç.N.)
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“Yarın kesin gidiyor musunuz?” diye sordu Vronski. 
“Sanırım evet,” dedi Anna sanki onun bu cesaretine 

şaşırmışçasına ama konuşurken gözlerinde titremesini 
engelleyemediği pırıltı ve gülümsemesi Vronski’yi yakıp 
kül etti.

Anna Arkadyevna akşam yemeğine kalmadı ve gitti.

XXIV

“Evet, bende itici, ters bir şey var,” diye düşünüyordu 
Levin, Şçerbatski’lerden çıkıp kardeşinin evine yürürken. 
“Hiç kimsenin de işine yaramıyorum. Gurur diyorlar. Ha-
yır, bende gurur yok. Olsaydı kendimi bu duruma düşür-
mezdim.” Büyük olasılıkla bu akşamki gibi korkunç bir 
duruma hiç düşmemiş mutlu, iyi, akıllı ve sakin Vronski’yi 
gözünün önüne getirdi. “Evet, onu seçmek zorundaydı. 
Doğrusu bu, benim de hiç kimseden ve hiç şikâyet etme-
ye hakkım yok. Kendim suçluyum. Yaşamını benimkiyle 
birleştirmek isteyeceğini hangi hakla düşündüysem! Ben 
kimim? Neyim? Hiç kimsenin ihtiyacı olmayan küçük 
bir adam.” Ağabeyi Nikolay aklına geldi ve bu anı ona 
mutluluk verdi. “Dünyada her şeyin aptalca ve iğrenç ol-
duğunu söylerken haklı değil mi? Hem Nikolay’ı adilce 
yargılıyor muyuz, yargıladık mı ki? Kuşkusuz onu yırtık 
bir kürk içinde sarhoş olarak gören Prokofiy’in bakış açı-
sıyla o nefret edilecek biri ama ben onu bambaşka tanı-
yorum. Onun ruhunu biliyorum ve birbirimize benzedi-
ğimizi de biliyorum. Bense çıkıp onu görmek yerine ye-
mek yemeye gittim, sonra da buraya geldim.” Levin so-
kak fenerine yaklaştı, cüzdanından çıkarıp kardeşinin 
ad resini okudu ve bir araba çağırdı. Ağabeyinin evine 
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kadar uzanan yol boyunca Nikolay’ın yaşamı hakkında 
bildiklerini gözden geçirip durdu. Arkadaşlarının alayla-
rına karşın üniversitedeyken ve sonrasında bir yıl, dinin 
bütün gereklerini yerine getirip oruç tutarak, kiliseye gi-
derek ve bütün zevklerden, özellikle de kadınlardan kaçı-
narak bir keşiş gibi nasıl yaşadığını, sonrasında ise birden 
her şeyden kurtulmuş gibi toplumun en düşük tabaka-
sından insanlarla düşüp kalktığını, her türlü sefahat 
âlemine daldığını anımsadı. Sonra eğitmek için köyden 
yanına aldığı çocuğu ve bir öfke ânında onu ölesiye döv-
düğünü, bu yüzden sakat bırakma suçlamasıyla hakkında 
dava açıldığını anımsadı. Sonra para kaybettiği bir 
üçkâğıtçıyı, ona senet imzalamasını ve adamın da bu se-
netlerle aldatıldığı gerekçesiyle onu mahkemeye verme-
sini anımsadı (Sergey İvanıç’ın ödediği paralar). Sonra bir 
rezaletten sonra karakolda gecelemesini anımsadı. Anne-
sinden kalan mirastan payını ödemediği gerekçesiyle Ser-
gey İvanıç’a açtığı o yüz kızartıcı davayı ve son olarak da 
görevli gittiği batıda bir yerlerde bekçiyi dövdüğü için 
hakkında açılan davayı anımsadı... Bütün bunlar son de-
rece çirkindi ama Nikolay, Levin’i tanımayan, onun bü-
tün yaşamını ve kalbini içini bilmeyenlerin değerlendir-
diği kadar çirkin gelmiyordu Levin’e.

Levin, Nikolay’ın tutkulu yapısına gem vurmak için 
dinden medet umduğu, oruçlar tutup keşişler gibi yaşa-
dığı, kiliseden çıkmayıp kendini dine verdiği o dönem-
lerde, onu kimsenin desteklemediğini hatta kendi de 
dahil herkesin onunla dalga geçtiğini anımsadı. Herkes 
ona Nuh ya da keşiş diyerek alay etmiş, ama tamamen 
değiştiğinde de kimse yardım etmemiş ve herkes kor-
kuyla ve tiksintiyle ondan yüz çevirmişti. 

Levin, ağabeyi Nikolay’ın yaşamındaki bütün o reza-
letlere karşın onun da ruhunda, ruhunun derinliklerinde 
ondan nefret edenler kadar haklı olduğunu hissediyordu. 
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Taşkın bir karakter ve bir şekilde baskılı aklıyla doğduğu 
için o suçlu değildi. Her zaman iyi biri olmak istemişti. 
Levin saat on bire doğru verilen adresteki otele yaklaşır-
ken, “Her şeyi söyleyeceğim, her şeyi anlatması için zor-
layacağım ve onu sevdiğimi ve dolayısıyla da onu anladı-
ğımı göstereceğim,” diye karar verdi kendi kendine. 

“Yukarıda on iki ve on üç numara,” diye yanıt verdi 
kapıcı Levin’in sorusuna.

“Odada mı?”
“Öyle olmalı.”
On iki numaranın kapısı yarı açıktı ve dışarı sızan 

ışık demetinden kötü ve hafif bir tütünün yoğun dumanı 
dışarı çıkıyor, Levin’in tanımadığı bir ses duyuluyordu. 
Ama Levin kardeşinin orada olduğunu hemen anladı, 
onun öksürüğünü duymuştu.

İçeri girdiğinde tanımadığı ses şöyle diyordu:
“Her şey, işin ne kadar akıllıca ve bilinçli yapılacağı-

na bağlı.”
Konstantin Levin kapıdan içeri baktığında, saçları 

şapka gibi kabarık, kısa paltolu bir adamın konuştuğunu, 
kolsuz ve yakasız yün elbiseli ve yüzü çiçekbozuğu genç 
bir kadının da divanda oturduğunu gördü. Ağabeyi gö-
rünmüyordu. Ağabeyinin böyle yabancı birilerinin arasın-
da yaşamasından dolayı Konstantin’in yüreği acıyla bur-
kuldu. Kimse geldiğini duymadı, Konstantin de galoşları
nı çıkarırken paltolu adamın dediklerini dinlemeye baş-
ladı. Bir firmadan bahsediyordu. 

“Ayrıcalıklı sınıfların canı cehenneme!” dedi ağabeyi 
öksürükler arasında. “Maşa! Akşam yemeği hazırla, kal-
dıysa şarap ver, yoksa birini yolla.”

Kadın yerinden kalkıp bölmenin arkasına geçince 
Konstantin’i gördü.

“Bir bey gelmiş, Nikolay Dmitriç,” dedi.
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“Kime gelmiş?” diye söylendi Nikolay Levin kızgınca.
“Benim,” dedi Konstantin Levin ışığa çıkarak.
“Ben de kim?” diye daha kızgınca çıktı Nikolay’ın 

sesi. Bir şeylere tutunarak hızla yerinden kalktığı duyul-
du ve Levin, kapıda kardeşinin o bildik ama yine de vah-
şiliğiyle ve hastalıklı haliyle şaşırtan iri, zayıf ve hafif 
kambur bedenini ve endişeyle açılmış gözlerini gördü. 

Konstantin Levin’in üç yıl önceki son görüşüne göre 
daha da zayıftı. Üzerinde kısa bir redingot vardı. Elleri 
ve kemikleri olduğundan daha büyük görünüyordu. Saç-
ları seyrekleşmişti, dudağının üstünde aynı düz bıyıklar 
duruyordu, aynı gözler içeri giren adama tuhaf ve saf 
bakışlarla bakıyordu.

“Aaa, Kostya!” dedi birden kardeşini tanıyınca ve 
gözleri sevinçle parıldadı. Ama aynı anda genç adama 
bakındı ve sanki kravatı sıkmış gibi, sanki seğiriyormuş 
gibi, Konstantin’in bildiği o baş ve boyun hareketini yap-
tı ve zayıf yüzüne bambaşka, yabani, acı veren sert bir 
ifade gelip oturdu.

“Sizi tanımadığımı ve tanımak da istemediğimi size 
de Sergey İvanıç’a da yazmadım mı? Ne istiyorsun, niye 
geldiniz?”

Konstantin’in düşündüğünden çok farklıydı. Onu 
düşünürken Konstantin Levin, onunla konuşmayı nere-
deyse olanaksız kılan karakterinin en ağır, en kötü yanını 
unutmuştu. Şimdi onun yüzünü, özellikle de seğirir gibi 
baş hareketini görünce, bütün bunları anımsamıştı.

“Seni görmek için bir şeye ihtiyacım yok,” diye çe-
kingence yanıtladı. “Yalnızca seni görmeye geldim.”

Kardeşinin çekingenliği anlaşılan Nikolay’ı yumu-
şatmıştı. Dudakları titredi.

“Demek öyle?” dedi. “Hadi, gir, otur. Yemek yiyecek 
misin? Maşa, üç porsiyon getir. Hayır, dur. Bu kim, bili-
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yor musun?” dedi kardeşine paltolu adamı göstererek. 
“Bu Bay Kritski, mükemmel biri, ta Kiev’den arkadaşım. 
Alçak biri olmadığı için de kuşkusuz, polis peşinde.”

Her zamanki alışkanlığıyla odadakilerin hepsine bak-
tı. Kapıda duran kadının gitmeye hazırlandığını görünce, 
“Sana bekle dedim!” diye bağırdı. Bir kez daha odadaki 
herkese bakarak Konstantin’in o çok iyi bildiği acemi ve 
tutarsız konuşmasıyla Kritski’nin hikâyesini anlatmaya 
başladı. Yoksul öğrencilere yardım derneği ve pazar oku-
lu kurduğu için üniversiteden atıldığını, sonra bir ilko-
kulda öğretmenlik yaptığını, oradan da kovulduğunu ve 
bir nedenle yargılandığını anlattı.

“Kiev Üniversitesi’nden misiniz?” diye sordu Kons-
tantin Levin, Kritski’ye, ortaya çıkan sıkıntılı sessizliği 
bozmak amacıyla.

“Evet, oradandım,” dedi Kritski kaşlarını çatıp kızgın 
bir sesle.

“Bu kadın ise,” diye sözünü kesti Nikolay Levin kadı-
nı göstererek. “Hayat arkadaşım Marya Nikolayevna. 
Onu genelevden çıkardım.” Bunu söylerken boynu yine 
seğirdi. “Onu seviyor ve saygı duyuyorum ve beni tanı-
mak isteyen herkesin de,” diye ekledi sesini yükseltip kaş-
larını çatarak, “onu sevip saymasını istiyorum. Ne olursa 
olsun karımdır, ne olursa olsun. İşte artık kiminle birlikte 
olduğunu biliyorsun. Eğer aşağılandığını düşünüyorsan 
Tanrı yolunu açık etsin.”

Gözleri yeniden soru sorarcasına herkesi dolaştı.
“Neden aşağılanacağımı anlamadım.”
“Peki, Maşa, söyle yemek getirsinler. Üç porsiyon, 

votka ve şarap. Hayır, dur... Hayır, gerek yok... Git.”
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XXV

“Gördüğün gibi,” diye devam etti Nikolay Levin iyi-
ce alnını buruşturup titreyerek. Anlaşılan ne söyleyece-
ğini ve ne yapacağını tam kestiremiyordu. “Görüyor mu-
sun...” Odanın bir köşesindeki iplerle bağlı demir çubuk-
ları gösterdi. “Bunları görüyor musun? Başladığımız yeni 
işin ilk ürünleri. Bir üretim atölyesi...”

Konstantin neredeyse hiç dinlemiyordu. Onun has-
talıklı sıska yüzüne bakıyor, baktıkça ona daha çok acıyor 
ve ağabeyinin atölyeyle ilgili anlattıklarını dinlemeye 
zorlayamıyordu kendini. Ağabeyini kendi kendine duy-
duğu nefretten kurtaracak son şeyin bu atölye olduğunu 
düşünüyordu. Nikolay Levin anlatmaya devam ediyordu:

“Sermayenin işçiyi ezdiğini bilirsin. Bizde işin en 
ağır kısmını işçiler yapar ama ne kadar çalışırlarsa çalış-
sınlar hayvanca durumlarından kendilerini kurtaramaz-
lar. Durumlarını düzeltmeye, kendileri için bir şey yap-
maya ve dolayısıyla eğitim görmeye yarayacak emekleri-
nin karşılığı olan bütün kâr, bütün artı değer kapitalistler 
tarafından ellerinden alınır. Düzen böyle kurulmuş, ne 
kadar çalışırlarsa tüccarlar ve toprak sahipleri o kadar 
zenginleşir, kendileri ise her zaman işçi hayvan olarak 
kalırlar. Bu düzeni değiştirmek gerek,” diye sözünü bitir-
di ve kardeşine soru dolu gözlerle baktı.

“Evet, kuşkusuz,” dedi Konstantin, ağabeyinin çıkık 
elmacıkkemiklerinin altında oluşan kırmızılığa bakarak.

“İşte biz de bütün üretimin, kârın ve en önemlisi de 
üretim araçlarının ortak olduğu bir demirci atölyesi ku-
ruyoruz.”

“Nerede kuruyorsunuz?” diye sordu Konstantin Le-
vin.

“Kazan’ın Vozremo köyünde.”
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“İyi de neden köyde? Köylerde bana göre zaten iş 
çok. Köyde demirci atölyesinin ne işi var?”

“Çünkü köylüler eskiden olduğu gibi hâlâ köle ve 
onları bu kölelikten kurtarmaya çalışmak Sergey 
İvanıç’ın da senin de işine gelmez,” dedi Nikolay Levin 
karşı çıkılmasına kızarak.

Konstantin Levin karanlık ve pis odaya göz atarken 
derin bir iç çekti. Bu iç çekiş Nikolay’ı daha da kızdırdı.

“Sergey İvanıç ile sizin aristokrat görüşlerinizi bili-
yorum. Onun bütün aklını bu var olan kötülüğü haklı 
çıkarmak için kullandığını da biliyorum.

“Hayır, ama Neden Sergey İvanıç’tan bahsediyorsun 
ki?” dedi Levin gülümseyerek.

“Sergey İvanıç? İşte şunun için!” Nikolay Levin, Ser-
gey İvanıç’ın adı geçince birden bağırmıştı. “Şunun için... 
Ne söyleyeyim ki? Tek şey... Sen bana niye geldin? Bun-
lara boş mu veriyorsun, hadi yolun açık olsun, güle güle!” 
diye bağırdı sandalyeden kalkarak. “Hadi, güle güle, güle 
güle!”

“Hiç de boş vermiyorum,” dedi çekingence Kons-
tantin Levin. “Hatta tartışmıyorum bile.”

Bu sırada Marya Nikolayevna döndü. Nikolay Levin 
kızgın kızgın kadına baktı. Kadın hızla yanına yaklaşıp 
kulağına bir şeyler fısıldadı.

“Sağlığım iyi değil, sinirli biri oldum,” diye devam 
etti Nikolay Levin biraz sakinleşip zar zor nefes alarak. 
“Sen de bana Sergey İvanıç ve makalesinden bahsediyor-
sun. Yalan, saçma sapan ve kendini kandırmaktan başka 
bir şey değil. Adil olmayan biri adalet hakkında nasıl ya-
zabilir ki? Makalesini okudunuz mu?” diye Kritski’ye 
döndü ve yer açmak için üstündeki sigara küllerini itele-
yerek yeniden masaya oturdu.

“Okumadım,” dedi somurtarak, anlaşılan konuşma-
ya katılmak istemiyordu.



131

“Neden?” diye öfkeyle sordu Kritski’ye.
“Çünkü ona zaman harcamayı gereksiz gördüm.”
“Bağışlayın ama boşa zaman harcayacağınızı nereden 

biliyorsunuz? Çoğu kişi anlayamaz, yani onların seviye-
sinden daha yüksek. Ama benim için farklı, onun düşün-
celerini başından sonuna bilirim ve neden zayıf oldukla-
rını da bilirim.”

Herkes susuyordu. Kritski yavaşça kalktı ve şapkası-
na uzandı.

“Yemek yemeyecek misiniz? İyi, hoşça kalın. Yarın 
demirciyle gelin.”

Kritski çıkar çıkmaz Nikolay Levin gülümseyip göz 
kırptı.

“O da kötü,” dedi. “Görüyorum...”
Tam o anda Kritski kapıdan ona seslendi.
“Daha ne istiyorsun?” dedi ve koridora çıktı.
Marya İvanovna’yla yalnız kalan Levin ona hitaben, 

“Ağabeyimle uzun süreden beri mi birliktesiniz?” diye 
sordu.

“Evet, bu ikinci yıl. Sağlıkları çok kötüleşti. Çok içi-
yor,” dedi kadın.

“Nasıl içiyor yani?”
“Votka içiyor, kendilerine zararlı.”
“Çok mu?” diye fısıldadı Levin.
“Evet,” dedi kadın ve çekinerek Nikolay Levin’in 

girdiği kapıya baktı.
Nikolay Levin kaşlarını çatıp ürkek bakışlarını bir 

kardeşine bir kadına çevirerek, “Neden bahsediyorsu-
nuz?” diye sordu. “Ne konuşuyorsunuz?”

“Hiçbir şey,” diye yanıtladı Konstantin şaşkınlıkla.
“Söylemiyor musunuz, canınız isterse. Senin onunla 

konuşacak zaten bir şeyin olmaz. O sokak kadını sen ise 
bir bey,” dedi boynunu çevirerek. “Görüyorum ki sen her 
şeyi anlamış, değerlendirmişsin ve hatalarımdan dolayı 
da bana acıyorsun,” diye devam etti sesini yükselterek.
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Marya Nikolayevna yanına yaklaşarak, “Nikolay 
Dmit riç, Nikolay Dmitriç,” diye fısıldadı yeniden.

“Peki, tamam, tamam! Yemek nerede kaldı? İşte ni-
hayet,” diye ekledi elinde tepsiyle uşağı görünce. “Şura-
ya, şuraya koy,” dedi ve kızgın bir şekilde votkayı alarak 
kadehine doldurdu ve hırsla içti. “İstersen iç?” dedi kar-
deşine. Birden neşelenmişti. “Boş ver Sergey İvanoviç’i. 
Yine de seni gördüğüme sevindim. Ne dersek diyelim, 
yabancı değiliz ya. Hadi içsene. Anlat, neler yapıyorsun?” 
diye devam etti, bir parça ekmeği hırsla çiğnemeye baş-
ladı ve bir kadeh daha doldurdu. “Nasılsın?”

“Eskisi gibi, köyde tek başıma yaşıyorum, çiftlikle 
uğraşıyorum,” diye yanıtladı Konstantin. Ağabeyinin na-
sıl bir hırsla yiyip içtiğini dehşet içinde seyrediyor ve 
bunu gözlemlediğini saklamaya çalışıyordu.

“Niye evlenmiyorsun?”
“Olmadı,” diye yanıtladı Konstantin kızararak.
“Neden? Ben yolun sonundayım. Hayatımı mahvet-

tim. Bunu hep söyledim, hep söyleyeceğim. Gerekli ol-
duğunda benim payımı verselerdi benim hayatım da 
bambaşka olabilirdi.”

Konstantin Dmitriç aceleyle konuyu değiştirdi.
“Senin Vanyuşka’nın benim yanımda, Pokrovsko

ye’de kâtiplik yaptığını biliyor musun?”
Nikolay boynunu çevirdi ve düşünceye daldı.
“Anlatsana, Pokrovskoye nasıl? Ev duruyor mu, ber-

yozalar, bizim sınıf? Ya bahçıvan Filipp, yaşıyor mu? Ka-
meriye ve sedir nasıl da gözümün önünde! Bak sana söy-
leyeyim, evde hiçbir şeyi değiştirme ama bir an önce ev
len, eski düzeni yeniden kur. Karın iyi biri olursa o za-
man gelirim sana.”

“Şimdi gelsene,” dedi Levin. “Ne güzel geçinip gide-
riz!”

“Sergey İvanoviç’i görmeyeceğimi bilsem gelirdim.”
“Görmezsin. Ondan tamamen ayrı yaşıyorum.”



133

“Evet ama ne dersen de, onunla benim aramda bir 
seçim yapmak zorundasın,” dedi Nikolay çekingence kar-
deşinin gözlerine bakarak. Bu çekingenlik Konstan tin’e 
dokundu.

“Bu konudaki düşüncemi öğrenmek istiyorsan, söy-
leyeyim, sizin Sergey İvanoviç’le tartışmanızda hiçbir 
tarafı tutmuyorum. İkiniz de haksızsınız. Senin haksızlı-
ğın dıştan onunki ise içten.”

“Aaa! Demek anladın?” diye neşeyle bağırdı Nikolay.
“Ama ben, şahsen, eğer öğrenmek istersen, seninle 

dostluğuma daha çok değer veriyorum çünkü...”
“Neden, neden?”
Konstantin, Nikolay mutsuz ve dostluğa ihtiyacı ol-

duğu için ona daha fazla değer verdiğini söyleyemedi. 
Ama Nikolay, onun tam da bunu söylemek istediğini an-
ladı ve somurtarak yeniden votkaya uzandı.

“Yeter, Nikolay Dmitriç!” dedi Marya Nikolayevna 
çıplak tombul kolunu karafa uzatarak.

“Bırak! Karışma! Gebertirim!” diye bağırdı. 
Marya Nikolayevna, Nikolay’ı da etkileyen tatlı ve 

narin bir şekilde gülümseyip votkayı aldı. 
“Onun bir şey anlamadığını mı sanıyorsun?” dedi 

Nikolay. “Hepimizden daha iyi anlıyor. Yine de onda se-
vimli ve iyi bir şey var, değil mi?

“Daha önce Moskova’ya gelmiş miydiniz?” diye sor-
du Konstantin kadına, bir şeyler söylemiş olmak için.

“Ona ‘siz’ diye hitap etme. Korkuyor. Genelevden 
çıkmak için yargılandığında yargıçtan başka kimse ona 
‘siz’ diye hitap etmemiş. Tanrım, nedir bu dünyadaki saç-
malıklar!” diye haykırdı. “Bu yeni kurumlar, sulh mahke-
meleri, yerel yönetim, nedir bu saçmalıklar!”

Yeni kurumlarla olan çatışmalarını anlatmaya başladı.
Konstantin Levin ağabeyini dinliyordu ama kamu 

kuruluşlarının anlamsızlığıyla ilgili kendinin de paylaştı-
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ğı ve söylediği düşünceler şimdi ağabeyinin ağzından çı-
kınca hiç hoşuna gitmemişti.

“Öbür dünyada anlarız,” dedi şakayla karışık.
“Öbür dünyada mı? Ben o dünyayı sevmiyorum. 

Sevmiyorum,” dedi ürkek ve vahşi gözlerini kardeşinin 
yüzüne dikerek. “Bütün bu alçaklıklardan, kendinin ya 
da başkalarının kafa karışıklıklarından kurtulmak iyi 
olurdu ama ölümden korkuyorum, korkunç derecede 
korkuyorum.” Ürpermişti. “Hadi, iç bir şeyler. Şampanya 
ister misin? Ya da bir yerlere gidelim. Çingenelere gide-
lim! Biliyor musun Çingeneleri ve Rus şarkılarını hep 
sevdim.”

Dili dolanmaya, bir konudan diğerine atlamaya başla
dı. Konstantin, Maşa’nın yardımıyla başka bir yere gitme-
meye ikna etti ve körkütük sarhoş olarak yerine yatırdı.

Maşa gerekirse Konstantin’e yazacağına ve Nikolay 
Levin’i onun yanına gitmeye ikna edeceğine söz verdi.

XXVI

Konstantin Levin sabah Moskova’dan çıktı, akşamü-
zeri evine geldi. Yol boyunca vagonda komşularıyla poli-
tikadan, yeni yapılan demiryollarından konuşuyordu ama 
aynı Moskova’da olduğu gibi kavram kargaşası, kendin-
den memnun olmama, bir şeyin karşısında mahcubiyet 
onu ele geçiriyordu. Kendi istasyonunda inip kaftanının 
yakasını kaldırmış bekleyen tek gözlü arabacı İgnat’ı ta-
nıyınca, istasyonun camlarından dökülen soluk ışıkta içi-
ne halı serili kendi kızağını, kuyrukları bağlı ve püsküller 
ve halkalarla süslü koşumlarıyla kendi atlarını görünce 
kızağa yerleşirken arabacı İgnat’ın köyden verdiği haber-
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leri, ustabaşının geldiğini, Pava’nın buzağıladığını öğren-
diğinde, kafa karışıklığının ve mahcubiyetin ve kendin-
den memnun olmama duygusunun biraz azaldığını his-
setti. Bunu daha İgnat’ı ve atları görür görmez hissetmiş-
ti, ona getirdikleri koyun derisi paltoyu giydiği, sarınıp 
sarmalanıp kızağa oturduğu ve yola çıktığında köydeki 
işlerle ilgili yapılacakları düşünürken ve yana koşulmuş 
eski bir binek atı olan yaşlı ama kıvrak Don atına ara sıra 
bakarken başına gelenleri daha farklı anlamaya başlamış-
tı. Kendini hissediyor ve başkası olmak istemiyordu. Yal-
nızca eskiden olduğundan daha iyi biri olmak istiyordu. 
İlk olarak, bugünden başlayarak evliliğin ona vereceği o 
olağanüstü mutluluğa daha fazla bel bağlamayacak ve 
bunun sonucu olarak da yaşadığı güne boş vermeyecekti. 
İkinci olarak, evlenme teklif ederken onu ele geçiren ve 
anımsadığında bile ona acı veren o iğrenç tutkuya bir 
daha kapılmayacaktı. Sonra ağabeyi Nikolay konusunda, 
onu kesinlikle unutmayacağına, onu izleyeceğine, kay-
bolmasına izin vermeyeceğine ve kötü bir duruma düş-
tüğünde yardıma hazır olacağına kendi kendine söz ver-
di. Çok yakında kötüleşeceğini hissediyordu. Sonra o 
zaman üstünde pek durmadığı ağabeyinin komünizm 
hakkındaki konuşması da şimdi bu konuyu düşünmek 
zorunda bırakıyordu. Ekonomik koşulların yeniden dü-
zenlenme düşüncesini saçma buluyordu ama o halkın 
yoksulluğuyla kendi varlığını karşılaştırdığında var olan 
adaletsizliği de her zaman hissediyordu. Eskiden de çok 
çalışmasına ve öyle lüks bir hayat sürmemesine karşın 
haklı olduğunu hissedebilmek için daha fazla çalışma ve 
mevcut lüksünü de azaltma kararı verdi. Kendini bütün 
bunları yapmaya zorlamak öyle kolay göründü ki yol bo-
yunca tatlı hayallere daldı. İçinde yeni ve daha iyi bir 
hayat umudunun o capcanlı duygusuyla saat dokuzda 
evine ulaştı.
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Yaşlı dadısı ve şimdilerde evin kâhyalığını üstlenen 
Agafya Mihaylovna’nın penceresinden, evin önünde bu-
lunan küçük alandaki karların üstüne ışık sızıyordu. He-
nüz uyumamıştı. Onun uyandırdığı Kuzma uyku serse-
mi ve yalınayak kapıya koştu. Kuzma’nın ayaklarını ne-
redeyse yerden kesen dişi av köpeği Laska da fırladı, 
mırıldanmaya, dizlerini tırmalamaya başladı, zıplıyor, ön 
ayaklarını Levin’in göğsüne koymak istiyor ama buna bir 
türlü cesaret edemiyordu.

“Çabuk döndün anam babam,” dedi Agafya Mihay-
lovna.

“Özledim, Agafya Mihaylovna. Misafirlik iyi de ev 
gibisi yok,” deyip çalışma odasına geçti.

Çalışma odası getirilen mumla yavaş yavaş aydın-
lanmaya başladı. Tanıdık ayrıntılar artık göze çarpıyor-
du: geyik boynuzu, kitap dolu raflar, hava gideri epeydir 
onarılacak sobanın üstündeki ayna, babasının divanı, bü-
yük bir masa, masanın üstünde açık bir kitap, kırık bir 
kül tablası, elyazısıyla dolu bir defter. Bütün bunları gö-
rünce, bir anlığına, yol boyunca düşlediği o yeni hayatı 
kuramayacağına dair bir kuşku kapladı içini. Sanki haya-
tının bütün izleri onu sarmış, şöyle diyordu. “Hayır, bizi 
bırakamazsın, başka biri olamazsın, neysen o olacaksın; 
kuşkularınla, kendinden sonsuz memnuniyetsizliğinle, 
kendini boşuna düzeltme çabalarınla ve yaşadığın düşüş
lerle ve senin için olanaksız, sana yazılmayan o sonsuz 
mutluluk beklentinle, neysen o olarak kalacaksın.”

Ama bunu eşyaları söylüyordu, içindeki başka bir 
ses ise geçmişe boyun eğmemesini ve yapmak istediği 
her şeyin mümkün olduğunu söylüyordu. Bu sesi dinle-
yerek iki pud’luk güllelerin durduğu köşeye yürüdü ve 
kendini dinç tutma amacıyla bir sporcu gibi kaldırıp in-
dirmeye başladı. Kapının ardından ayak sesleri duyuldu. 
Gülleleri çabucak yerine koydu.
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Çiftliğin kâhyası içeri girdi, Tanrı’ya şükür, her şeyin 
yolunda olduğunu anlattı ama karabuğdayın yeni fırında 
yandığını da söyledi. Bu haber Levin’i sarstı. Yeni fırının 
bazı bölümlerini Levin tasarlamıştı. Kâhya bu fırına ba-
şından beri karşıydı, şimdi de zafer kazanmış bir edayla 
karabuğdayın yandığını ilan ediyordu. Levin ise yanma-
nın, kendisinin yüz kere söylediği önlemleri almadıkları 
için gerçekleştiğinden tamamen emindi. Canı sıkıldı ve 
kâhyayı azarladı. Ama önemli ve iyi bir haber de vardı: 
Fuarda satın aldığı pahalı ve iyi cins ineği Pava doğur-
muştu.

“Kuzma, paltomu ver. Siz de fener getirmelerini 
söyleyin, gidip bir bakayım!” dedi kâhyaya.

Pahalı inekler için yapılan ahır evin arkasındaydı. 
Leylak ağacının yanındaki kar yığınının etrafından dola-
şıp avluyu geçerek ahıra gitti. Donmuş kapı açıldığında 
sıcak gübre kokusu yayıldı ve alışkın olmadıkları fener 
ışığıyla şaşıran inekler taze samanın üstünde kıpırdan-
maya başladılar... Hollanda ineğinin parlak, alacalı geniş 
sırtı görünüp kayboldu. Boğa Berkut burnunda halkasıy-
la yatıyordu, kalkmak istedi ama sonra vazgeçti, yanın-
dan geçerlerken yalnızca iki kez pofladı. Bir gergedan 
kadar iri, kızıl renkli güzel Pava, yavrusunu koruyormuş 
gibi arkasını dönmüş, onu kokluyordu.

Levin bölmeye girdi, Pava’yı gözden geçirdi, alacalı 
kızıl buzağıyı sallanan uzun bacaklarının üstüne kaldır-
dı. Telaşlanan Pava böğürecekken Levin’in yavrusunu 
ona doğru yaklaştırmasıyla sakinleşti ve ağır ağır soluk 
alarak pürtüklü diliyle yavrusunu yalamaya başladı. Bu-
zağı annesinin kasıkları arasında burnuyla aranıyor, kuy-
ruğunu sallıyordu.

“Fedor, bu tarafa ışık tut, feneri buraya tut,” dedi Le-
vin buzağıya bakarak. “Aynı anası! Rengini babadan al-
mış. Çok güzel. Bacakları uzun, kasığı geniş. Vasili Fedo-
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roviç, nasıl, güzel değil mi?” dedi kâhyaya. Buzağının se-
vinciyle karabuğday yüzünden azarladığı kâhyayla çok-
tan barışmıştı.

“Niye kötü olacaktı ki! Sizin gidişinizin ertesi günü 
elci Semyon geldi. Onunla işleri yoluna koymalısınız 
Konstantin Dmitriç,” dedi kâhya. “Makine konusunu da
ha önce haber vermiştim.”

Bu sorun Levin’i büyük ve karmaşık çiftlik işlerinin 
ayrıntılarının içine soktu ve ahırdan doğruca ofise geçti, 
kâhya ve elci Semyon’la konuştuktan sonra eve döndü 
ve hemen yukarı, konuk odasına çıktı.

XXVII

Ev büyük ve eskiydi, Levin yalnız yaşamasına karşın 
evin her yerini kullanıyor ve ısıtıyordu. Bunun aptalca 
olduğunu biliyordu, iyi bir şey olmadığını ve hatta şim-
diki yeni planlarına ters olduğunu da biliyordu ama bu 
ev Levin için kocaman bir dünya demekti. Anne babası-
nın yaşayıp öldüğü bir dünya. Onlar Levin’in her şeyin 
üstünde bir ideal olarak gördüğü, karısı ve ailesiyle yeni-
den canlandırmayı hayal ettiği bir hayatı yaşamışlardı. 

Levin annesini zar zor anımsıyordu. Anne kavramı 
onun için kutsal anılardı ve Levin için annesi neyse gele-
cekteki karısı da aynı mükemmel ve kutsal idealin tekra-
rı olmalıydı.

Evlilik dışı olarak bir kadını sevme düşüncesini aklı-
na dahi getirmemesinin yanı sıra ilk planda kuracağı ai-
leyi, daha sonra da ona bu aileyi verecek kadını düşünü-
yordu. Bu yüzden onun evlilik anlayışı, evliliği hayatın 
diğer sıradan işlerinden biri olarak gören çoğu tanıdığı-
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nın anlayışına uymuyordu. Bu Levin için hayatın mutlu-
luğunun bağlı olduğu en önemli konuydu. Şimdi bun-
dan vazgeçmek zorunda kalmıştı!

Her zaman çayını içtiği küçük konuk odasında elin-
de kitabıyla koltuğuna oturduğu ve çay getiren Agafya 
Mihaylovna’nın da her zamanki gibi, “Ben de oturayım, 
anam babam,” diye pencere önündeki sandalyeye kurul-
duğu sırada ne denli tuhaf olursa olsun, hayallerinden 
vazgeçmediğini ve onlarsız yaşayamayacağını hissetti. 
Onunla ya da başkasıyla bu olacaktı. Bir yandan okuyor, 
bir yandan da okuduklarını düşünüyor, biraz duruyor ve 
hiç susmadan gevezelik eden Agafya Mihaylovna’yı din-
liyordu, bu arada çiftlikten ve gelecekteki aile yaşamından 
çeşitli sahneler gözünde canlanıyordu. Ruhunun derin-
liklerinde bir şeyin kök saldığını, sakinleştiğini ve yerleş-
tiğini hissediyordu.

Agafya Mihaylovna’nın, Prohor’un Tanrı’yı unuttu-
ğunu, Levin’in at alması için verdiği paralarla hiç ayıl-
madan içki içtiğini ve karısını öldüresiye dövdüğünü an
latmasını dinlerken kitabını okuyor ve okuduklarının dü
şündürdüklerini aklından geçiriyordu. Tyndall’ın ısıyla il
gili bir kitabıydı.1 Deneylerindeki ustalığından gelen kibri 
ve felsefi bakış açısının yeterli olmaması nedeniyle onu 
eleştirdiğini anımsıyordu. Birden içini sevinçli bir dü-
şünce doldurdu: “İki yıl sonra sürümde iki Hollandalı 
olacak, Pava da yaşarsa, Berkut’un on iki dişi yavrusunu 
da bu üçünün yanına kattım mı, muhteşem bir şey!” 
Tekrar kitaba daldı.

“Peki tamam, elektrik ve ısı aynı şeyler ama sorunun 
çözümü için eşitlik amacıyla bir niceliği diğerinin yerine 
koyabilir miyiz? Hayır. Peki ne olacak? Zaten doğanın 

1.JohnTyndall(1820-1893):İngilizfizikçivekimyacı.(Ç.N.)
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bütün güçleri arasındaki ilişki içgüdüsel olarak hissedi-
lir... Pava’nın kızının alacalı bir inek olması ve bütün sü-
rünün bu üçünden yürüyecek olması ne güzel bir şey... 
Olağanüstü! Karımla, konuklarla sürüyü karşılayacağız... 
Karım, bu buzağıyı Kostya’yla bir bebek gibi büyüttük, 
diyecek. Böyle bir şey nasıl ilginizi çeker ki, diye soracak 
konuklardan biri. O da, kocamı ilgilendiren her şey beni 
de ilgilendirir, diyecek. İyi de o kim?” Moskova’da olan-
ları anımsadı... “Ne yapalım! Benim suçum yok. Ama 
şimdi her şey bambaşka olacak. Hayatın izin vermemesi, 
geçmişin izin vermemesi bir saçmalık. Daha iyi, çok 
daha iyi yaşamak için savaşmak gerek...” Başını kaldırıp 
düşünceye daldı. Onun gelişinin verdiği mutluluğun ta-
dını tam çıkaramayan ve havlamaya avluya çıkan yaşlı 
Laska dışarının havasını da getirerek geri döndü, kuyru-
ğunu sallayarak sahibine yaklaştı, acıklı acıklı mızırdana-
rak ve okşanmak isteyerek başını elinin altına soktu. 

“Bir konuşması eksik,” dedi Agafya Mihaylovna. 
“Köpek ama... Sahibinin geldiğini ve canının sıkkın oldu-
ğunu anlıyor.”

“Niye sıkkınmış?”
“Ben görmüyor muyum anam babam! Beyimi bile-

cek yaştayım. Çocukluğumdan beri beylerin yanındayım. 
Neyse anam babam. İnsanın sağlığı yerinde, vicdanı temiz 
olsun yeter.”

Levin düşüncelerini nasıl anladığına şaşarak kadına 
dikkatle baktı.

“Bir çay daha getireyim mi?” dedi ve fincanı alıp çıktı.
Laska başını habire Levin’in elinin altına sokuyor-

du. Levin başını okşar okşamaz Laska, onun ayaklarının 
dibine kıvrılıp yere uzandı ve arka ayağının üstüne başı-
nı koydu. Artık her şeyin iyi ve güzel olduğunun ifadesi 
olarak ağzını hafifçe açtı, dudaklarını şapırdattı, yapış 
yapış dudaklarını yaşlı dişlerinin çevresine iyice yerleşti-
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rip mutlu bir sessizliğe gömüldü. Levin onun bu son ha-
reketlerini dikkatle izledi.

“Ben böyle yapacağım!” dedi kendi kendine. “Aynen 
böyle! Önemli değil... Her şey yolunda.”

XXVIII

Anna Arkadyevna balodan sonra hemen, sabah er-
kenden kocasına o gün Moskova’dan ayrılacağını bildi-
ren bir telgraf çekti.

“Hayır, gitmeliyim, gitmem gerek,” diye açıkladı ni-
yetini sanki sayamayacağı kadar çok işini anımsamış bir 
ses tonuyla. “En iyisi bugün.”

Stepan Arkadyiç öğle yemeğinde evde değildi ama 
kız kardeşini geçirmek için saat yedide gelmeye söz verdi.

Kiti de başının ağrıdığını yazan bir not gönderip gel-
memişti. Dolli ve Anna öğle yemeğini çocuklar ve İngiliz 
mürebbiyeyle yediler. Çocuklar ilgilerinin kısa oluşun-
dan mı, onlarla oynamadığından mı yoksa Anna’nın bu-
gün hiç de o sevdikleri Anna’ya benzemediğini hissettik-
lerinden mi, halalarıyla oynadıkları oyunu ve ona duy-
dukları sevgiyi bir yana bıraktılar ve onun gidecek olma-
sıyla hiç ilgilenmemeye başladılar. Anna bütün sabah 
yolculuk hazırlıklarıyla uğraştı. Moskovalı tanıdıklarına 
notlar yazdı, harcamalarını not aldı ve eşyalarını topladı. 
Dolli onun huzursuz olduğunu görüyordu, Dolli bir ne-
den olmadan ortaya çıkmayan ve daha çok insanın ken-
dine duyduğu hoşnutsuzluğu örten bu ruh halini kendi 
yaşadıklarından çok iyi biliyordu. Anna yemekten sonra 
giyinmeye gidince Dolli de peşine takıldı.

“Bugün ne kadar tuhafsın!” dedi.
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“Ben mi? Nereden çıkardın? Tuhaf değil aptalım. Ara 
sıra olur böyle. Ağlamak isterim. Çok aptalca ama geçer,” 
diye hızlı hızlı yanıt veren Anna, kızaran yüzünü gece tak-
tığı başlıkla patiska mendilleri koyduğu küçük torbacığa 
eğdi. Gözleri bambaşka bir şekilde parıldadı ve hiç kesil-
meden yaşarmaya başladı. “Petersburg’dan ayrılmak iste-
miyordum, şimdi de buradan gitmek istemiyorum.”

“Geldin ve gelmekle iyi bir iş yaptın,” dedi Dolli 
dikkatle ona bakarak.

Anna yaş dolu gözlerle Dolli’ye baktı.
“Öyle deme Dolli. Hiçbir şey yapmadım, yapamaz-

dım da. İnsanların beni niye bu kadar şımartmak istedik-
lerine şaşıyorum. Ne yaptım ki, hem ne yapabilirdim? 
Bağışlamak için senin yüreğinde o kadar çok sevgi var ki...”

“Sen olmasan, Tanrı bilir neler olacağını! Ne kadar 
şanslısın Anna!” dedi Dolli. “Yüreğindeki her şey güzel 
ve apaçık.”

“İngilizlerin dediği gibi herkeste skeleton’lar1 vardır.”
“Ne skeleton’ın olabilir ki? Her şeyin ortada.”
“Var!” dedi Anna ve gözyaşlarının ardından kurnaz, 

alaycı bir gülümsemeyle dudakları kıvrılıverdi.
“O zaman senin skeleton’lar iç karartıcı değil güldü-

recek cinsten,” dedi Dolli gülümseyerek.
“Hayır, iç karartıcı. Niye yarın değil de hemen bugün 

gittiğimi biliyor musun? Bu itiraf beni yiyip bitiriyor, 
sana açıklamak istiyorum,” diyen Anna koltuğa iyice yas-
landı ve Dolli’nin gözünün içine bakmaya başladı.

Dolli, Anna’nın kulaklarına hatta boynuna dökülen 
siyah saçlarının uçlarına kadar kıpkırmızı kesildiğini hay-
retle gördü.

“Evet,” diye devam etti Anna. “Kiti’nin öğle yemeği-
ne neden gelmediğini biliyor musun? Beni kıskanıyor. 

1.(İng.)Sırlar.(Ç.N.)
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Mahvettim... Bu balonun onun için neşe değil acı kayna-
ğı olmasının nedeni benim. Ama doğrusu, evet doğrusu, 
benim suçum yok, belki de az bir şey vardır,” dedi, “az bir 
şey”i o ince sesiyle uzatarak.

“Aynı Stiva gibi söyledin!” dedi Dolli gülerek.
Anna gücendi. 
“Yo, hayır, hayır! Ben Stiva değilim,” dedi somurta-

rak. “Kendimden bir an bile kuşku duymama izin verme-
diğim için bunları sana anlatıyorum.”

Ama bunları söylediği anda doğru olmadıklarını his-
setti. Hem kendinden kuşku duyuyor hem de Vronski 
düşüncesiyle heyecana kapılıyordu ve yalnızca onunla 
daha fazla bir araya gelmemek için düşündüğünden da
ha erken gidiyordu.

“Evet, senin onunla mazurka yaptığını Stiva söyledi 
ve onun...”

“Bunun nasıl komik olduğunu düşünemezsin. Aracı 
olmayı düşünürken bambaşka bir şey oldu. Belki de iste-
meden...”

Kızardı ve sustu.
“Onlar bunu ânında hissederler,” dedi Dolli. 
“Vronski tarafından ciddi bir şey olsaydı umutsuz-

luğa düşerdim,” diye sözünü kesti Anna. “Bütün bunların 
unutulacağından ve Kiti’nin de benden nefret etmekten 
vazgeçeceğinden eminim.”

“Bu arada, Anna, sana doğruyu söylemem gerekirse, 
Kiti için bu evliliğin pek uygun olmadığını düşünüyo-
rum. Vronski bir gün içinde sana âşık oluyorsa bu iş bo-
zulsun daha iyi.”

“Ah, Tanrım, ne kadar aptalca bir şey olurdu!” dedi 
Anna ve onu meşgul eden düşüncenin sözlere dökülme-
si üzerine memnuniyetin o yoğun rengi yeniden yüzüne 
yayıldı. “Neyse, çok sevdiğim Kiti’yi kendime düşman 
edip gidiyorum. Ne kadar da güzel biri! Ama sen bu du-
rumu düzeltirsin, değil mi Dolli? Hı?”
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Dolli gülümsemesini zar zor tuttu. Anna’yı seviyor-
du ama onun da zayıflıkları olduğunu görmek hoşuna 
gitmişti.

“Düşmanlık mı? İşte bu olamaz.”
“Benim sizi sevdiğim gibi sizin de beni sevmenizi 

isterdim ve şimdi sizi daha çok seviyorum,” dedi gözle-
rinde yaşlarla. “Ah, bugün ne kadar da aptalım!”

Yüzünü mendille sildi ve giyinmeye başladı.
Stepan Arkadyiç kırmızı ve neşeli bir yüzle, şarap ve 

puro kokuları içinde neredeyse çıkacakları sırada geldi.
Anna’nın duygusallığı Dolli’ye de geçmişti, görüm-

cesine son kez sarılırken fısıltıyla, “Unutma, Anna,” dedi. 
“Benim için yaptıklarını hiç unutmayacağım. Seni en iyi 
dostum olarak hep sevdiğimi ve her zaman seveceğimi 
de unutma!”

“Niye öyle söylediğini anlamıyorum,” dedi Anna göz-
yaşlarını saklayarak onu öperken.

“Sen beni anladın ve anlıyorsun. Hoşça kal, güzelim!”

XXIX

Üçüncü zil çalıncaya kadar bütün vücuduyla vagon-
daki geçişi kaplayan kardeşiyle vedalaştığında ilk düşün-
cesi, “Tanrı’ya şükür, her şey bitti!” oldu. Annuşka’nın ya
nına divana oturdu ve yataklı vagonun1 hafif karanlığın-
da etrafa bakındı. “Tanrı’ya şükür, yarın Seryoja ve Alek-
sey Aleksandroviç’i göreceğim ve yaşamım eskisi gibi 
güzel ve alışkın olduğum şekilde akıp gidecek.”

1.Odönemdeyataklıvagonlar,karşılıklıüçerkişininoturacağıikidivanınol-
duğu, rahatlıkla ayakların uzatılabileceği ve içeriden sobayla ısıtmalı olarak
dizaynedilmişti.(Ç.N.)
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Anna, bütün gün içinde bulunduğu o kuşkulu ruh 
haliyle canlı ve memnun bir şekilde kendini yolculuğa 
hazırladı. Küçük, becerikli elleriyle kırmızı çantayı açtı, 
içinden yastığı alıp dizlerinin üstüne koydu, çantayı ka-
pattı, bacaklarını örtüp sakince yerine oturdu. Hasta bir 
kadın çoktan ayaklarını uzatmış, uyumaya hazırlanmıştı. 
Diğer iki kadın onunla konuşuyordu. Şişman kadın ba-
caklarını örtmüş, trenin sıcaklığıyla ilgili bir şeyler söylü-
yordu. Anna kadınlara birkaç sözcükle yanıt verdi ve on-
larla konuşmanın ilginç olmayacağını görerek Annuşka’ 
dan feneri vermesini istedi, feneri koltuğun koluna yer-
leştirdikten sonra çantasından kitap açacağı ve İngilizce 
bir roman çıkardı. İlk zamanlarda kendini veremedi. 
Önce gürültü ve gelip geçenler engel oldu, tren hareket 
ettiğinde de duymamaya çalıştığı sesler, sonra da sol cama 
vuran ve yapışan kar ve bir yanı karla kaplı, sıkı sıkıya 
sarınmış kondüktörün geçişi, dışarıda korkunç bir kar fır-
tınası olduğuna dair konuşmalar dikkatini dağıttı. Daha 
sonra her şey sıradanlaştı; tekerlerin tıkırtısı, camdaki kar, 
içerinin sıcağından soğuğa ve tekrar sıcağa hızlı geçişler, 
yarı karanlıkta görünüp kaybolan yüzler... Sesler de sıra-
danlaşınca Anna da okumaya ve okuduğunu anlamaya 
başladı. Kırmızı çantayı biri yırtık eldivenli geniş elleriyle 
dizlerinin üstünde tutan Annuşka çoktan uyumuştu. 
Anna Arkadyevna okuyor ve okuduğunu anlıyordu ama 
okudukları hoşuna gitmiyordu, aslında hoşuna gitmeyen, 
başka insanların yaşamlarından sahneler izlemekti. Kendi 
yaşamak istiyordu. Okuduğu kitabın kahramanı hastaya 
mı bakıyor, hemen ses çıkarmadan hastanın odasında do-
laşmak istiyordu, bir parlamenterin konuşmasını mı oku-
du, hemen bu konuşmayı yapmak istiyordu, Lady Mary’ 
nin atına atlayıp sürünün peşinden gittiğini ve gelinini 
kızdırdığını, cesaretiyle herkesi hayran bıraktığını mı oku-
du, hemen aynılarını yapmak istiyordu. Ama yapacak bir 
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şey yoktu, kaygan kitap açacağını küçük ellerinde döndü-
rerek kendini okumaya veriyordu.

Romanın kahramanı artık İngilizvari mutluluğa ula-
şıp baronet olmuş ve bir çiftlik almıştı, Anna da onunla 
bu çiftliğe gitmek istiyordu ama birden kahramanın bun-
dan utanması gerektiğini ve kendisinin de utandığını his-
setti. “Kahraman” neden utanacaktı ki? “Ben niye utanı-
yorum?” diye sordu kendi kendine aşağılayıcı bir şaşkın-
lıkla. Kitabı bıraktı, kitap açacağını iki eliyle sıkıca tutup 
koltuğa yaslandı. Utanılacak bir şey yoktu. Moskova anı-
larını tek tek gözden geçirdi. Hepsi güzel, hoş anılardı. 
Baloyu anımsadı, Vronski’yi ve onun âşık, uysal yüzünü 
anımsadı, aralarında geçen bütün olayları anımsadı, uta-
nılacak bir şey yoktu. Bununla birlikte, anıların tam bura-
sında utanç duygusu arttı, sanki Vronski’yi anımsadığın-
da içindeki ses, “Sıcak, çok sıcak, yakıcı!” demişti. Koltuğa 
iyice yerleşerek, “Ne yapalım?” dedi kendi kendine, karar-
lı bir şekilde. “Bu ne demek? Bu meseleye dosdoğru yak-
laşmaktan korkuyor muyum? Ne yani? Bu genç subayla 
aramızda, diğer tanıdıklarımla ilişkimden başka bir ilişki 
mi var, böyle bir şey olabilir mi?” Küçümsercesine gü-
lümsedi ve yeniden kitabı aldı ama artık okuduğunu ke-
sinlikle anlamıyordu. Kitap açacağını cama tuttu, sonra 
onun pürüzsüz, soğuk yüzeyini yanağına koydu ve onu 
nedensizce saran ani bir mutlulukla neredeyse duyulacak 
şekilde güldü. Sinirlerinin iki çivi arasında gerdirilen bir 
tel gibi gittikçe daha çok gerildiğini hissediyordu. Gözle-
rinin daha çok açıldığını, el ve ayak parmaklarının sinirle 
titrediğini, içinde bir şeyin nefes almasını zorlaştırdığını 
ve oynaşan bu yarı karanlıktaki bütün şekil ve seslerin 
onu inanılmaz bir netlikle büyülediğini hissediyordu. 
Her an, tren ileriye mi geriye mi gidiyor yoksa duruyor 
mu kuşkusunu yaşıyordu. Yanındaki Annuşka mı yoksa 
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yabancı biri miydi? “Askıdaki ne, kürk mü vahşi bir hay-
van mı? Ben neden buradayım? Ben kendim miyim yok-
sa başkası mı?” Bu esrikliğe kapılmaktan korktu. Bir şey-
ler bunun içine çekiyordu, kendini bırakabilir ya da ayak 
direyebilirdi. Kendine gelmek için ayağa kalktı, örtüyü 
üstünden attı, kalın elbisesinin pelerinini çıkardı. Bir an 
kendine geldi ve içeri giren uzun, kaba pamuk, düğmesi 
eksik paltolu adamın ocakçı olduğunu, termometreye 
baktığını, onunla birlikte kar ve soğuğun da içeri doldu-
ğunu anladı ama hemen sonra her şey yeniden karıştı... 
Bu uzun belli adam duvarda bir şeyler kemirmeye koyul-
du, yaşlı kadın ayaklarını kompartıman boyunca uzatıp 
her yeri kara bir bulut gibi kapladı, sonra bir şey, sanki 
birini parçalıyorlarmış gibi korkunç bir şekilde gıcırda-
maya ve takırdamaya başladı, sonra kırmızı bir ışık gözle-
rini kör etti ve her şey duvarın ardında kayboldu. Anna 
yuvarlandığını hissetti. Ama bu, korkunç değil tam tersi-
ne neşeli bir şeydi. Sımsıkı giyinmiş ve üstü başı kar için-
deki biri Anna’nın kulağının dibinde bağırıyordu. Ayağa 
kalktı, toparlandı. Bir istasyona geldiklerini ve bağıranın 
da kondüktör olduğunu anladı. Annuşka’dan biraz önce 
çıkardığı pelerinini ve başörtüsünü vermesini istedi, on-
ları giyip kapıya yöneldi.

“Dışarı mı çıkacaksınız?” diye sordu Annuşka.
“Evet, hava alayım. Burası çok sıcak.”
Kapıyı açtı. Kar fırtınası ve rüzgâr yüzüne çarptı, 

Anna bir taraftan onlar diğer taraftan kapıyı itiyordu. Bu 
durum hoşuna gitti. Kapıyı sonuna kadar açıp çıktı. Rüz
gâr sanki onu bekliyormuş gibi neşeyle ıslık çalmaya baş-
ladı, onu alıp götürmek istiyor gibiydi ama Anna bir eliyle 
soğuk trabzanı bir eliyle de elbisesini tutarak perona inip 
vagonun arkasına yürüdü. Rüzgâr merdiven aralığında 
çok güçlüydü ama peron ve vagonun arkasında neredey-
se hiç esmiyordu. Vagonun yanında durup karlı, soğuk 
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havayı büyük bir keyifle ciğerlerine doldurdu, perona ve 
aydınlık istasyona bakmaya başladı.

XXX

İstasyonun arkasından korkunç bir fırtına esiyor ve 
vagonun tekerleri arasından ıslıklarla uğulduyordu. Va-
gonlar, direkler, insanlar, görünen ne varsa bir yanları karla 
kaplanmıştı ve kar tabakası gittikçe artıyordu. Fırtına bir 
anlığına durduktan sonra yeni bir güçle öyle bir patladı 
ki karşı koymak mümkün değildi. Bu arada neşeyle ko-
nuşan bazı adamlar, peronun tahtalarını gıcırdatarak koş-
turup duruyor ve büyük kapıları açıp kapatıyorlardı. 
Anna’nın ayaklarının altına eğilmiş bir adamın gölgesi 
düştü, demire vurulan çekicin sesi duyuldu. Fırtınanın 
karanlığındaki diğer taraftan, “Telgraf çek!” diyen bir ses 
dağıldı. Başka sesler de, “Buraya lütfen! 28 numara!” diye 
bağırdı, üstü başı kar içinde, sıkı sıkıya giyinmiş insanlar 
koşuşturdular. İki adam, ağızlarında sigarayla yanından 
geçti. Ciğerlerini temiz havayla doldurmak için yeniden 
nefes aldı, içeri girmek üzere, elini manşonundan çıkarıp 
tam trabzanı tutacakken asker kaputlu biri fenerin titrek 
ışığının önüne geçerek yanında durdu. Anna baktı ve 
ânında Vronski’nin yüzünü tanıdı. Asker selamı verip 
Anna’nın önünde eğilen Vronski, bir şeye gereksinimi 
olup olmadığını ve ona nasıl bir hizmette bulanabilece-
ğini sordu. Anna uzunca bir süre yanıt vermeden ona 
baktı, durduğu yer gölge olmasına karşın onun yüzünün 
ve gözlerinin ifadesini görüyor ya da gördüğünü sanıyor-
du. Bu, bir gün önce onu etkileyen aynı saygı dolu hay-
ranlık ifadesiydi. Son zamanlarda ve hatta şimdi bile 



149

kendine, Vronski’nin her yerde karşılaşabileceği yüzler-
ce kişiden farksız olduğunu ve kesinlikle onu düşünme-
yeceğini söylemesine karşın onunla karşılaştığı daha ilk 
anda Anna’yı sevinçli bir gurur duygusu sarmıştı. Vrons
ki’nin niye burada olduğunu sormasına gerek yoktu. 
Vronski sanki, o neredeyse kendisinin de orada olacağını 
söylemiş gibi zaten biliyordu.

“Sizin gideceğinizi bilmiyordum. Neden gidiyorsu-
nuz?” diye sordu elini uzattığı trabzandan çekip. Engel 
olamadığı mutluluk ve canlılıkla yüzü aydınlandı.

“Neden mi gidiyorum?” diye yineledi gözlerinin içi-
ne bakarak. “Siz neredeyseniz orada olmak için gittiğimi 
biliyorsunuz,” dedi. “Başka türlü yapamam.”

O anda sanki rüzgâr önündeki engelleri aşmışçasına 
vagonun üstündeki karları savurdu, sökülmüş bir levhayı 
salladı ve önlerden, lokomotifin iç karartıcı ve acıklı dü-
düğü duyuldu. Fırtınanın o korkunçluğu artık Anna’ya 
daha güzel görünüyordu. Vronski onun yüreğinin istediği 
ama beyninin korktuğu şeyi söylemişti. Anna yanıt ver-
medi. Vronski onun içindeki savaşı yüzünden okuyordu.

“Hoşunuza gitmeyen bir şey söylediysem bağışla-
yın,” dedi uysalca.

Nazik ve saygıyla ama öyle kesin ve kararlı söyle-
mişti ki Anna uzun süre bir şey diyemedi.

“Söyledikleriniz çok yanlış, sizi bağışlıyorum, iyi bir 
insansanız söylediklerinizi unutursunuz, aynı benim ya-
pacağım gibi,” dedi sonunda.

“Sizin hiçbir sözünüzü, hiçbir hareketinizi unutma-
yacağım ve unutamam...”

“Yeter, yeter!” diye bağırdı Vronski’nin dikkatle bak-
tığı yüzüne sert bir ifade takınmaya çalışarak. Soğuk 
trabzanı yakalayıp merdivenlere tırmandı ve çabucak 
vagonun sahanlığına girdi. Ama olanları düşünerek bu 
küçük sahanlıkta durdu. Ne kendisininkileri ne onun 
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söylediklerini anımsamasa da bu bir dakikalık konuşma-
nın onları olağanüstü biçimde yakınlaştırdığını hissetti, 
bundan hem korktu hem de mutlu oldu. Birkaç saniye 
bekleyip içeri girdi ve yerine oturdu. Önceleri ona acı 
veren o büyülü gergin durum yalnızca yeniden ortaya 
çıkmakla kalmadı, güçlendi ve içindeki gerilmiş bir şeyin 
her an kopacağından korkacak bir hal aldı. Bütün gece 
uyuyamadı. Ama onun hayal gücünü dolduran bu ger-
ginlik ve hayaller içinde iç karartıcı ve güzel olmayan 
hiçbir şey yoktu, tam tersine mutlu, yakıcı ve heyecan 
verici bir şeyler vardı. Anna sabaha karşı koltukta uyuya-
kaldı, uyandığında hava ışımış, aydınlanmıştı, tren Peters
burg’a yaklaşıyordu. Kafası evi, kocası, çocuğu, bugün ve 
yarın yapacaklarıyla doluydu.

Petersburg’da tren durur durmaz indi ve gözüne çar-
pan ilk yüz, kocasının yüzü oldu. “Ah Tanrım! Kulakları 
niye böyle?” diye düşündü kocasının soğuk ve heybetli 
cüssesine, özellikle de şu an kendini şaşırtan ve yuvarlak 
şapkasının kenarlarına değen kulak kepçelerine bakarak. 
Kocası, Anna’yı görünce dudaklarına o her zamanki alaycı 
gülümsemeyi yerleştirip iri ve yorgun gözleriyle ona ba-
karak karısına doğru yürüdü. Kocasının inatçı ve yorgun 
bakışıyla karşılaşınca sanki onu başka türlü bekliyormuş 
gibi kötü bir duygu içini sızlattı. Özellikle de kocasıyla 
karşılaştığında hissettiği kendinden hoşnutsuzluk duygu-
su Anna’yı etkilemişti. Önce bu duyguyu fark etmedi 
ama şimdi bütün açıklığı ve acımasızlığıyla hissediyordu.

Ağır ve ince sesiyle, karısıyla her zaman konuştuğu 
şekilde ve aslında böyle konuşanlarla alay eden bir tonla, 
“Evet, görüyorsun ya, sevecen koca, sanki daha bir yıllık 
evli gibi, seni görmek arzusuyla yanıp tutuşuyor,” dedi.

“Seryoja nasıl?” diye sordu Anna.
“Bütün hevesimin,” dedi, “karşılığı bu mu? İyi, iyi...”
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XXXI

Vronski o gece uyumayı denemedi bile. Koltuğunda 
ya gözlerini ileri dikerek oturuyor ya da girip çıkanlara 
bakınıyordu. Eskiden onu tanımayan insanları sarsılmaz 
sükûnetiyle şaşırtıp heyecanlandırırdı, şimdi daha gurur-
lu ve daha kendini beğenmiş bir havası vardı. İnsanlara 
birer eşyaymış gibi bakıyordu. Karşısında oturan, bölge 
mahkemesinde çalışan sinirli genç adam bu görünüşün-
den dolayı ondan nefret etmişti. Genç adam sigarası için 
ateş istiyor, onunla konuşmaya çalışıyor ve hatta kendi-
sinin bir eşya değil insan olduğunu anlaması için ona do-
kunuyordu ama Vronski aynı fenere baktığı gibi ona 
bakmaya devam ediyordu. Genç adam da insan olarak 
kabul edilmemenin baskısıyla kendini yitirdiğini hissedi-
yor ve surat asıyordu.

Vronski hiçbir şeyi ve hiç kimseyi görmüyordu. An
na’yı etkilediğine inandığından değil –ki buna henüz inan-
mıyordu– Anna’nın ona mutluluk ve gurur veren etkisin
den dolayı kendini çar gibi hissediyordu.

Bundan ne çıkacağını bilmiyor ve hatta düşünmü-
yordu bile. O zamana dek darmadağın ve düzensiz güç-
lerinin tek bir yerde toplandığını ve olağanüstü bir ener-
jiyle mutlu bir amaca yöneldiğini hissediyordu. Bundan 
mutluluk duyuyordu. Anna neredeyse kendisinin de 
orada olacağını söylerken doğruyu söylediğini ve artık 
yaşamının tek anlamının onu görmek ve işitmek olduğu-
nu biliyordu. Bogolovo’da bir şişe Selter1 içmek için va-
gondan indiğinde Anna’yı görünce istemeden de olsa 
düşündüğü şeyi söylemişti. Bunları söylediği ve Anna’nın 

1.Almanya’nıngüneyindeHesseyakınlarındakiSelters’deçıkarılanmadensu-
yu.(Ç.N.)
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da artık bilip düşündüğü için memnundu. Bütün gece 
uyumadı. Vagonuna dönünce Anna’yı gördüğü hali ve 
onun bütün sözlerini hiç durmadan aklından geçirirken, 
yüreğini durduracak denli olası bir geleceğe ait sahneler 
hayalinde akıp geçiyordu.

Petersburg’da vagondan indiğinde, uykusuz bir gece-
den sonra sanki soğuk bir duş almış gibi kendini dinç ve 
canlanmış hissetti. Anna’nın çıkışını bekleyerek vagonu-
nun önünde durdu. “Bir kez daha göreceğim,” dedi kendi 
kendine istemeden gülümseyerek. “Yürüyüşünü ve yüzü-
nü göreceğim, bir şeyler söyleyecek, başını çevirecek, ba-
kacak, belki gülümseyecek.” Ama Anna’dan önce istas-
yon şefinin kalabalığın içinde saygıyla yol gösterdiği ko-
casını gördü. “Ah, evet! Kocası!” Vronski ancak şimdi, ilk 
kez, kocasının varlığını bütün açıklığıyla anlamıştı. Evli 
olduğunu biliyordu ama kocasının varlığına inanmıyor-
du, ancak onu kafası, omuzları, bacaklarında siyah panto-
lonuyla, özellikle de bu kocanın onun elini sahiplik duy-
gusuyla rahatça tuttuğunu gördüğünde Anna’nın bir ko-
cası olduğuna inandı. 

Petersburglulara özgü taze yüzü ve kendinden ke-
sinlikle emin hali, yuvarlak şapkası ve hafif kambur sır-
tıyla Aleksey Aleksandroviç’i görünce onun varlığına 
inandı ve susuzluktan içi yanan, en sonunda bir pınar 
bulan ama pınardan suyu bulandırarak içen bir köpek, 
koyun ya da domuz görmüş bir adamın hissettiğine ben-
zer kötü bir duyguya kapıldı. Aleksey Aleksandroviç’in 
küt ayaklarıyla bütün kalçasını oynatarak yürümesi 
Vrons  ki’ye özellikle dokunmuştu. Anna’yı sevme hakkı-
nın yalnızca kendine ait olduğunu düşünüyordu. Ama 
Anna yine eskisi gibiydi, onu fiziki olarak canlandıran, 
uyaran ve yüreğini mutlulukla dolduran ve ona etkile-
yen aynı dış görünüş. İkinci mevkiden koşarak yanına 
gelen Alman uşağına eşyaları alıp gitmesini emrettikten 
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sonra Anna’ya doğru yürüdü. Karıkocanın ilk karşılaş-
masını gördükten sonra âşık birinin keskin bakışlarıyla, 
Anna’nın kocasıyla konuşurken biraz sıkıldığını fark etti. 
“Hayır, onu sevmiyor ve sevemez,” kararına vardı.

Vronski daha Anna Arkadyevna’ya doğru yürürken, 
arkası dönük Anna’nın onun yaklaşmasını hissettiğini, 
dönüp baktığını ve onu görünce yeniden kocasıyla ko-
nuşmaya başladığını büyük bir mutlulukla fark etti.

Aleksey Aleksandroviç’e selamı kendine verilmiş gi
bi kabul etme ve işine nasıl geliyorsa öyle alma hakkını 
bırakarak ikisinin önünde eğilip selam verdikten sonra, 
“Geceyi iyi geçirdiniz mi?” diye sordu.

“Teşekkür ederim, iyi geçti,” diye yanıtladı Anna.
Yüzü yorgun görünüyordu, kâh gülümsemesine kâh 

gözlerine yansıyan o canlılıktan eser yoktu ama Vronski’ye 
bir anlık bakışında gözlerinde bir şeyler görünüp kaybol-
du. Bu ateş hemen sönse de, o an Vronski’nin mutlu ol-
masına yetmişti. Anna, Vronski’yi tanıyıp tanımadığını 
anlamak için kocasına baktı. Aleksey Aleksandroviç, kim 
olduğunu anımsamaya çalışarak Vronski’ye hoşnutsuz-
lukla bakıyordu. Vronski’nin sakinliği ve kendine güveni 
burada, tırpanın taşa çarpması gibi, Aleksey Aleksandro
viç’in o soğuk kendine güvenine çarpmıştı. 

“Kont Vronski,” dedi Anna.
“A! Sanırım tanışıyoruz,” diyen Aleksey Aleksandro-

viç kayıtsızca elini uzattı. “Annesiyle gittin oğluyla dön-
dün,” diye devam etti sanki ağzından çıkan her sözcüğü 
bir lütuf sayıyormuş gibi tane tane konuşarak. “İzinden 
mi dönüyorsunuz?” diye sordu ve yanıtı beklemeden ka-
rısına dönüp şakayla karışık, “Ee, Moskova’dan ayrılırken 
gözyaşları sel olup aktı mı?” dedi.

Karısına hitap ederek Vronski’ye yalnız kalmak iste-
diklerini ima ediyordu ve ona dönerek elini şapkasına 
götürdü ama Vronski, Anna Arkadyevna’ya, “Sizi ziyaret 
etme onuruna sahip olmayı umuyorum,” dedi.
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Aleksey Aleksandroviç yorgun gözlerle Vronski’ye 
baktı.

“Memnuniyetle,” dedi soğukça. “Kabul günümüz 
pazartesileri.” Sonra Vronski’yi tamamen bırakıp karısı-
na döndü. “Seni karşılamak için tam yarım saatim olma-
sı ve sana ne ince bir adam olduğumu gösterebilmem ne 
iyi,” dedi aynı şakacı ses tonuyla.

“Seni takdir etmem için inceliğinden çok fazla bah-
setmiyor musun?” diye yanıtladı aynı tonla, arkalarından 
gelen Vronski’nin ayak seslerine istemeden kulak vere-
rek. “İyi de bana ne?” diye düşündü ve kendisi yokken 
Seryoja’nın nasıl vakit geçirdiğini sordu kocasına.

“Çok çok iyi! Mariette onun çok uysal olduğunu ve 
seni... üzüleceksin ama seni hiç özlemediğini söylüyor. 
Kocana benzememiş. Bana bir gün fazladan verdiğin için 
bir kez daha merci, sevgili dostum. Bizim semaver mutlu 
olacak...” Her zaman her şeye köpürüp kızdığı için ünlü 
Kontes Lidiya İvanovna’ya semaver adını takmıştı. “Seni 
sordu. Sana öğüt verme cüretini göstersem, bugün ona 
uğramanı söylerdim. Bilirsin, herkes için çırpınıp durur. 
Şimdi diğer işlerinin arasında Oblonski’lerin barışmasıy-
la çok ilgili.”

Kontes Lidiya İvanovna kocasının arkadaşıydı ve 
Anna’nın kocası sayesinde herkesten daha yakın olduğu 
Petersburg sosyetesinin gözbebeklerinden biriydi.

“Ama ona yazmıştım.”
“İyi de ona ayrıntı lazım. Uğra ona, sevgili dostum, 

yorgun değilsen. Kondrati şimdi arabayı getirir, ben ko-
miteye gideceğim. Artık yalnız başıma yemek yemeye-
ceğim,” diye devam etti Aleksey Aleksandroviç, şakacı 
tonu bırakarak. “Nasıl alışmışım bilemezsin...”

Karısının elini uzun uzun sıkarak anlamlı bir gü-
lümsemeyle onu arabaya bindirdi.
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XXXII

Anna’yı evde karşılayan ilk kişi oğluydu. Mürebbi-
yenin bağırışına aldırmadan merdivenlerden atlayarak an-
nesine atıldı ve müthiş bir heyecanla, “Anne, anne!” diye 
bağırdı. Yanına gelince boynuna asılıp kaldı.

“Size annemin geldiğini söyledim!” diye bağırdı mü-
rebbiyeye. “Biliyordum.”

Oğlu da aynı kocası gibi Anna’da hayal kırıklığına 
benzer bir duygu uyandırdı. Oğlunu hayalinde gerçekte 
olduğundan farklı canlandırmıştı. Şimdi onu olduğu gibi 
kabul edip keyif alması için gerçek hayata dönmek zo-
rundaydı. Kıvır kıvır sarı saçları, mavi gözleri, sıkıca çekil-
miş çoraplar içindeki düzgün, dolgun bacaklarıyla zaten 
güzel bir çocuktu. Anna oğlunun yakınlığı ve dokunuşla-
rını hissettiğinde neredeyse bedensel bir zevk, onun saf, 
iyi yürekli ve sevgi dolu bakışını gördüğünde ve safça so-
rularını işittiğinde ise ahlaki bir rahatlama hissediyordu. 
Dolli’nin yolladığı armağanları çıkardı ve Moskova’da 
Tanya diye küçük bir kız olduğunu ve bu Tanya’nın oku-
mayı bildiğini hatta diğer çocuklara da öğrettiğini anlattı.

“Yani ben ondan kötü müyüm?”
“Benim için dünyadaki herkesten daha iyisin.”
“Biliyorum,” dedi Seryoja gülümseyerek.
Anna daha kahvesini bitirmeden Kontes Lidiya 

İvanovna’nın geldiğini haber verdiler. Kontes Lidiya İva-
novna uzun boylu, iri, hastalıklı sarı yüzlü ve olağanüstü 
hülyalı bakan, siyah gözlü bir kadındı. Anna onu seviyor-
du ama şimdi onun kusurlarını sanki ilk kez görüyormuş 
gibiydi.

“Eee, sevgili dostum, zeytin dalını uzattınız mı?” 
diye sordu Kontes Lidiya İvanovna odaya girer girmez.

“Evet, her şey bitti, zaten düşündüğümüzden daha 
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önemsizmiş,” diye yanıtladı Anna. “Benim belle sœur ge-
nelde çok kararlıdır.”

Ama kendisini hiç ilgilendirmeyen konulara fazla-
sıyla meraklı, ilgilendiren konulara da fazlasıyla umursa-
maz olan Kontes Lidiya İvanovna, Anna’nın sözünü kesti:

“Evet, dünyada çok acı ve kötülük var, bugün öyle 
bitkinim ki.”

“Ne oldu?” diye sordu Anna gülümsemesine engel 
olmaya çalışarak.

“Gerçek uğrunda boş yere kafa patlatmaktan yorul-
maya başladım, bazen sinirlerim iyice bozuluyor. Hem-
şire işi (hayırsever, yurtsever, dinî bir kuruluştu) iyi gidi-
yordu ama bu beylerle hiçbir şey yapmak mümkün de-
ğil,” diye ekledi Kontes Lidiya İvanovna kaderine alaycı 
bir biçimde boyun eğmiş gibi. “Bu düşünceye hemen 
sarıldılar, sonra berbat edip ipe sapa gelmez şeyler tartış-
maya başladılar. Kocanın da aralarında olduğu ikiüç kişi 
bu işin önemini anlıyorlar, diğerleri ise yalnızca çamur 
atıyor. Dün Pravdin’in bana yazdığına göre...”

Kontes Lidiya İvanovna yurtdışındaki ünlü Panslav-
cılardan Pravdin’in yazdığı mektubun içeriğini anlatma-
ya başladı.

Kontes daha sonra kiliselerin birleşmesiyle ilgili bazı 
tatsızlıkları ve dönen dolapları anlattı ve bugün, bir der-
nek ve Slav Komitesi’ndeki toplantılara katılması gerek-
tiğini söyleyerek aceleyle gitti. 

“Bütün bunlar önceden de vardı, peki bunları önce-
den nasıl fark etmiyordum?” diye sordu kendi kendine 
Anna. “Yoksa bugün daha mı kızgındı? Aslında çok ko-
mik, hayırsever ve Hıristiyan biri, düşmanı çok olduğu 
için her an kızgın, düşmanlarının hepsi de Hıristiyanlık 
ve hayırseverlik yüzünden.” 

Kontes Lidiya İvanovna’dan sonra kocası müdür 
olan bir arkadaşı geldi ve şehirde olup bitenleri anlattı. 
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Öğle yemeğine geleceğine söz vererek saat üçte gitti. 
Aleksey Aleksandroviç bakanlıktaydı. Yalnız kalan Anna, 
öğle yemeğine kadarki zamanı, oğlu yemek yerken (Ser-
yoja yalnız yiyordu) yanında olmaya, eşyalarını yerleştir-
meye, okumaya ve masasının üstünde biriken not ve 
mektuplara yanıt vermeye ayırdı.

Yolda hissettiği o nedensiz utanç ve heyecan tama-
men geçmişti. Alışık olduğu yaşam koşullarında kendini 
yeniden güçlü ve kusursuz hissetmeye başladı.

Dünkü halini şaşkınlıkla anımsadı. “Ne olmuştu ki? 
Hiçbir şey. Vronski çabucak son verilebilecek aptalca bir 
şey söyledi, ben de gereken yanıtı verdim. Bundan koca-
ma bahsetmenin gereği yok. Bundan bahsetmek, önem-
siz bir şeye önem atfetmek olur.” Petersburg’da kocasının 
yanında çalışan bir gencin kendisine aşk ilanını anlattığın-
da, Aleksey Aleksandroviç sosyetede yaşayan her kadının 
böyle şeylerle muhatap olabileceğini, onun davranış biçi-
mine tamamen güvendiğini ve hiçbir zaman onu ve ken-
dini kıskandıracak denli küçük düşürmeyeceğini bildiğini 
söylemişti. “Demek anlatmama gerek yok. Tanrı’ya şükür, 
anlatacak bir şey de yok,” dedi kendi kendine.

XXXIII

Aleksey Aleksandroviç bakanlıktan saat dörtte dön-
dü ama çoğu zaman olduğu gibi Anna’nın yanına uğraya-
madı. Kendisini bekleyen ricacıları kabul etmek ve yazı-
işleri müdürünün getirdiği evrakları imzalamak için ça-
lışma odasına geçti. Öğle yemeğine doğru (Karenin’lerin 
masasında mutlaka birileri olurdu) Aleksey Aleksan dro
viç’in yaşlı kuzeni, bir daire başkanıyla karısı ve Aleksey 
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Aleksandroviç’e iş için önerilen genç biri geldi. Anna 
onlarla ilgilenmek üzere konuk odasına geçti. Tam saat 
beşte, bronz I. Petro saati beşinci kez vurmadan, yemek-
ten sonra hemen gitmesi gereken Aleksey Aleksandroviç 
göğsü iki yıldızlı frakını giymiş, kravatını takmış olarak 
içeri girdi. Aleksey Aleksandroviç’in her dakikası dolu ve 
belirlenmişti. Her gün yapması gereken şeyleri yapabil-
mesi için zaman konusunda son derece titizdi. “Acele et-
meden ve dinlenmeden” sözü parolasıydı. İçeri girer gir-
mez herkese selam verdi ve karısına gülümseyerek ace-
leyle oturdu.

“Evet, yalnızlığım sona erdi. Yalnız başına yemek ne 
kadar zor bilemezsin.” (“Zor” sözcüğüne özellikle vurgu 
yapmıştı.)

Yemekte karısıyla Moskova seyahati hakkında ko-
nuştu, alaylı bir gülümsemeyle Stepan Arkadyiç’i sordu 
ama konuşma, daha çok genel konularda ve Petersburg 
memuriyet hayatı ve sosyal işler hakkında geçti. Yemek-
ten sonra yarım saat daha konuklarla oturdu, sonra gider-
ken karısının elini gülümseyerek sıktı ve çıktı. Anna bu 
sefer, ne gelişini öğrenip onu akşama davet eden Knya-
ginya Betsi Tverskaya’ya ne de locasının olduğu tiyatroya 
gitti. Gitmemesinin tek nedeni, giderken giymeyi düşün-
düğü elbisesinin hazır olmayışıydı. Konukları gittikten 
sonra elbisesiyle uğraşan Anna’nın epeyce canı sıkıldı. 
Ge nel olarak oldukça ucuz giyinme ustası olan Anna, 
Mos kova’ya gitmeden önce üç elbisesini modelini değiş-
tirmesi için terzisine vermişti. Elbiseleri tanınmayacak 
kadar değiştirmesi ve tam üç gün önce de teslim etmesi 
gerekliydi. Oysa iki elbiseye hiç dokunulmamış ve üçün-
cüsü de Anna’nın istediği gibi yapılmamıştı. Terzi açıkla-
maya eve gelmiş, böyle daha güzel olduğunu iddia ede-
rek Anna’yı o denli sinirlendirmişti ki Anna sonradan 
bu nu utançla anımsadı. Tamamen sakinleşmek için ço-
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cuk odasına gitti ve bütün akşamı oğluyla geçirdi, yatağı-
na kendi yatırdı, kutsadı ve üstünü battaniyeyle örttü. 
Çıkmadığı ve akşamı iyi geçirdiği için çok memnundu. 
Trende kendine oldukça önemli görünen şeylerin sosyete 
yaşamının alışılmış, önemsiz olaylarından biri olduğunu, 
ne kendi ne de başka biri önünde utanç duyacağı bir şey 
olmadığını açık bir şekilde görecek kadar rahatlamış ve 
hafiflemişti. Eline İngilizce kitabını alıp şöminenin karşı-
sına oturdu ve kocasını beklemeye başladı. Saat tam do-
kuz buçukta zil çaldı ve kocası içeri girdi.

“Nihayet!” dedi ve elini kocasına uzattı.
Anna’nın elini öpüp yanına oturdu.
“Gördüğüm kadarıyla seyahatin başarılı geçmiş,” dedi.
“Evet, hem de nasıl,” diye yanıtladı ve her şeyi en 

başından anlatmaya başladı, Vronskaya’yla gidişini, varı-
şını, istasyondaki olayı. Sonra kardeşine ve Dolli’ye acı-
dığını anlattı.

“Senin kardeşin bile olsa böyle bir adamın affedile-
ceğini hiç düşünemiyorum,” dedi Aleksey Aleksandroviç 
sert bir şekilde.

Anna gülümsedi. Bunu, akrabalık ilişkilerinin kendi 
düşüncesini söylemesine engel olmadığını göstermek 
için söylediğini anladı. Kocasının bu özelliğini biliyor ve 
bunu seviyordu.

“Her şeyin mutlu bitmesine ve senin de dönmene 
sevindim,” diye devam etti. “E, konseye sunduğum yeni 
tasarıyla ilgili orada ne diyorlar?”

Anna bu tasarıyla ilgili hiçbir şey duymamıştı, koca-
sı için bu denli önemli bir şeyi unuttuğu için utandı.

“Burada tam tersine, epey gürültü kopardı,” dedi 
kendinden memnun bir gülümsemeyle. 

Aleksey Aleksandroviç’in bu konuda kendiyle ilgili 
iyi bir şey söylemek istediğini gören Anna sorular sora-
rak anlatmasını kolaylaştırdı. Kendinden memnun, aynı 
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gülümsemeyle bu tasarıyı sunduktan sonra aldığı kutla-
maları anlattı. 

“Çok hem de çok memnun oldum,” diye devam etti 
Aleksey Aleksandroviç. “Bu durum, sonunda, bizde de 
bu işe akılcı ve kesin bir bakış açısının yerleştiğini kanıt-
lıyor.”

İkinci çayını ekmek ve kaymak eşliğinde içen Alek-
sey Aleksandroviç kalkıp çalışma odasına geçti.

“Bugün bir yere gitmedin mi, sıkılmış olmalısın?” 
dedi.

“Yoo, hayır!” dedi Anna ve peşinden kalkıp çalışma 
odasına kadar ona eşlik etti. “Ne okuyorsun şimdi?”

“Duc de Lille’in Poésie des enfers kitabını.1 Harika bir 
kitap.”

Anna, insan sevdiklerinin zayıflıklarına nasıl gülüm-
serse öyle gülümsedi, elini onun elinin üstüne koyarak 
çalışma odasına kadar onunla yürüdü. Kocasının bir zo-
runluluk haline getirdiği akşamları kitap okuma alışkın-
lığını biliyordu. İşinin neredeyse bütün zamanını alması-
na karşın düşünce dünyasında ortaya çıkan güzel şeyleri 
izlemeyi bir görev saydığını biliyordu. Politika, felsefe ve 
ilahiyat kitaplarının ilgisini çektiğini ama sanatın onun 
doğasına tamamıyla ters olmasına karşın ya da daha doğ-
rusu bundan dolayı Aleksey Aleksandroviç’in bu alanda 
gürültü koparan hiçbir şeyi kaçırmadığını ve bunları oku-
mayı da bir görev saydığını biliyordu. Aleksey Aleksan
dro viç’in politika, felsefe ve ilahiyat konularında kuşku-
ları olduğunu ve araştırmalar yaptığını ama sanat, şiir ve 
özellikle de hiç anlamadığı müzik konusunda bilenen 
kesin görüşleri olduğunu biliyordu. Shakespeare, Raffa-
ello, Beethoven ve dikkat çekici bir şekilde sınıflandırdı-

1.DucdeLille,şairLecontedeLisleadınıçağrıştıranuydurmabir isimdir.
Poésie des enfers:CehennemŞiiri.(Ç.N.)
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ğı yeni müzik ve şiir ekollerinin öneminden bahsetmeyi 
severdi.

Anna, kocası için koltuğun yanına abajurlu bir 
mumluğun ve bir sürahi suyun konulduğu çalışma oda-
sının kapısında, “Peki, Tanrı yanında olsun,” dedi, “ben de 
Moskova’ya mektup yazacağım.”

Aleksey Aleksandroviç karısının elini sıkıp bir kez 
daha öptü.

Odasına dönen Anna sanki biri kocasını suçlamış ve 
onu sevmemesini söylemiş gibi onu savunarak, “Ne olur-
sa olsun iyi biri, adil, iyi yürekli ve kendi alanında mü-
kemmel,” dedi kendi kendine. “Ama şu kulaklarının tu-
haf biçimde dışarı taşması! Tıraş mı oldu acaba?”

Saat tam on ikide, Anna çalışma masasında oturmuş 
Dolli’ye mektubunu bitirmeye çalışırken düzgün terlik 
seslerini duydu ve yıkanmış, taranmış Aleksey Aleksand-
roviç koltuğunun altında kitabıyla Anna’nın yanına geldi.

“Uyku zamanı,” dedi anlamlı bir gülümsemeyle ve 
yatak odasına geçti.

Soyunan Anna yatak odasına girdi ama yüzünde 
Moskova’daki o gözlerinden ve dudaklarından fışkıran 
canlılıktan eser yoktu, tam tersine içindeki ateş sönmüş 
ya da derinlerde bir yere gizlenmiş gibiydi.

XXXIV

Vronski, Petersburg’dan ayrılırken Morskaya’daki da-
iresini çok sevdiği arkadaşı, dostu Petritski’ye bırakmıştı.

Petritski çok soylu olmayan, zengin olmak bir yana 
boğazına kadar borca batmış, her akşam sarhoş, kâh ko-
mik kâh pis olaylar sonunda sık sık hapse atılan ama 
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hem arkadaşları hem de komutanları tarafından sevilen 
genç bir subaydı. İstasyondan saat on ikiye doğru evine 
gelen Vronski, kapının önünde tanıdık arabayı gördü. 
Çaldığı zile karşılık içeriden bir erkek kahkahası ve ka-
dın cıvıltısı duyuldu ve Petritski’nin, “Hainlerden biriyse 
içeri alma!” haykırışı gürledi. Emir erine geldiğini söyle-
memesini emreden Vronski sessizce ilk odaya girdi. Pet
rits ki’nin dostu, kırmızı yanaklı ve sarışın Barones Şilton, 
leylak rengi atlas elbisesi içinde pırıl pırıl parlıyor ve Pa-
ris aksanıyla bir kanarya gibi bütün odayı doldurarak yu-
varlak masada oturmuş kahve yapıyordu. Petritski palto-
suyla, anlaşılan görevden doğruca buraya gelen süvari 
yüzbaşısı Kamerovski ise üniformasıyla kadının yanında 
oturuyorlardı.

“Bravo! Vronski!” diye bağırdı Petritski sandalyeyi 
gürültüyle itip ayağa kalkarak. “İşte ev sahibi! Barones, 
yeni cezveden ona bir kahve. Beklemiyorduk! Umarım 
çalışma odanın süsünden memnunsundur,” dedi barone-
si göstererek. “Sanırım tanışıyorsunuz?”

“Tabii ki!” diyen Vronski neşeyle gülümseyip baro-
nesin küçük elini sıktı. “Hem de nasıl! Biz eski dostuz.”

“Yoldan geldiniz,” dedi barones. “Ben kaçıyorum. 
Size engel oluyorsam hemen gideyim.”

“Barones, bulunduğunuz her yer sizin eviniz,” dedi 
Vronski. Kamerovski’nin elini soğukça sıkarak, “Merha-
ba Kamerovski,” diye ekledi. 

“Böyle güzel şeyler söylemeyi hiçbir zaman becere-
miyorsunuz,” dedi barones, Petritski’ye hitaben.

“Hayır, o da nereden çıktı. Yemekten sonra daha iyi-
sini söylerim.”

“Yemekten sonra anlamı yok! Hadi size kahve yapa-
yım, gidin yıkanın, kendinize çekidüzen verin,” diyen 
barones yeni cezvenin düğmesini özenle çevirdi. “Piyer, 
kahveyi verin,” dedi Petritski’ye hitaben. Soyadından do-
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layı ona böyle hitap ediyor ve ilişkilerini saklamıyordu. 
“Biraz ekleyeyim.”

“Tadını bozacaksınız.”
“Hayır, bozmam! E, karınız nerede?” dedi barones 

birdenbire Vronski ile arkadaşlarının konuşmasını böle-
rek. “Burada sizi evlendirmiştik. Karınızı getirdiniz mi?”

“Hayır, barones. Ben Çingene doğdum, Çingene öle-
ceğim.” 

“Çok iyi, çok iyi. Uzatın elinizi.”
Barones, Vronski’yi bırakmadan araya şakalar soka-

rak gelecekle ilgili planlarını anlatmaya ve öğütler iste-
meye başladı.

“Beni boşamak istemiyor! Ne yapmalıyım?” Koca-
sından bahsediyordu. “Mahkemeye vermek istiyorum. 
Ne tavsiye edersiniz? Kamerovski kahveye bakın, taşa-
cak. Gördüğünüz gibi önemli bir işle meşgulüm! Mah-
kemeye vermeliyim çünkü benim mal varlığım bana la-
zım. Güya onu aldatıyormuşum, bu aptallığı düşünebili-
yor musunuz?” dedi iğrenerek. “Bu yüzden benim mal 
varlığımdan yararlanmak istiyor.”

Genel olarak bu tür kadınlarla konuşurken alışık ol-
duğu ses tonuna hemen dönen Vronski, bu güzel kadının 
neşeli cıvıltılarını memnuniyetle dinliyor, ikide bir evet 
diyerek onaylıyor ve yarı şaka öğütler veriyordu. Onun 
Petersburg’unda insanlar birbirinden tamamen farklı iki 
cinse ayrılmışlardı. Aşağı cinstekiler: Alçaklar, aptallar ve 
en önemlisi bir erkeğin yalnızca evlendiği kadınla yaşama
sı gerektiğine, kızın mutlaka bakire olması, kadının alçak-
gönüllü, erkeğin ise çocuklarını eğitecek, ekmeğini kaza-
nacak ve borçlarını ödeyecek yiğit, kendine hâkim ve 
kararlı olması gerektiğine ve bunun gibi bir sürü saçmalı-
ğa inanan gülünç insanlar. Bunlar modası geçmiş ve gü-
lünç insanlardı. Kendilerinin de dahil olduğu diğer, ger-
çek insanlar türü ise kibar, yakışıklı, yüce ruhlu, cesur, 
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neşeli, yüzü kızarmadan her türlü tutkusunu gerçekleşti-
ren ve diğerleriyle dalga geçen kişilerden oluşuyordu.

Vronski, Moskova’dan getirdiği diğer dünyanın etki-
siyle bir anlığına bocalamış ama hemen sanki eski ayak-
kabılarını giymiş gibi, eski neşeli ve hoş dünyasına adım 
atmıştı.

Kahveyi bir türlü beceremediler, köpürmüş, taşmış 
ve tam da gerekli olan ortamı yaratmış, yani kahkaha ve 
tantanaya bahane olmuştu. Yerdeki değerli halıya ve ba-
ronesin elbisesine dökülmüştü. 

“İşte şimdi gidiyorum yoksa siz yıkanmayacaksınız, 
bu da bir beyefendiye karşı işlediğim suç olarak vicda-
nımda ağır bir leke gibi kalacak. Yani ne diyorsunuz, gırt-
lağına bıçağı dayayayım mı?”

“Hiç durmayın, hem de bıçağı tutan elinizi onun 
dudaklarına yakın tutun. O da elinizi öpsün ve her şey 
mutlu sonla bitsin,” dedi Vronski.

“İyi, bugün Fransız tiyatrosunda!” deyip elbisesini 
hışırdatarak çıktı.

Kamerovski de ayağa kalktı, Vronski onun çıkışını 
beklemeden elini uzatıp banyoya gitti. Vronski yıkanır-
ken, Petritski o gittikten sonra durumunun nasıl değişti-
ğini kısaca anlattı. Bir kuruş parası yoktu. Babası para 
yollamayacağını ve borçlarını ödemeyeceğini söylemişti. 
Terzi hapse attırmak istiyordu, bir başkası zaten dünden 
hazırdı bu işe. Alay komutanı bu skandalların sonu gel-
mezse ayrılmasını söylemişti. Barones acı bir turp gibi 
ar tık bezdirmişti, özellikle de sürekli para vermek iste-
mesiyle. Ama biri vardı ki, Vronski’ye gösterecekti, mu-
cize, muhteşem, tam doğulu tarzda: “Köle Rebeka genre’ 
ından1, anlıyor musun?” Berkoşev’le dün kavga etmiş ve 
o da düello için tanıklarını yollayacağını söylemişti ama 

1.(İng.)Tür.Rebeka,İbrahimPeygamber’inoğluİshak’ınkarısı.İncil’in“Yara-
tılış”bölümündegeçer.(Ç.N.)
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kuşkusuz bir şey çıkmayacaktı. Yani genel olarak her şey 
harika ve olağanüstü derecede neşeliydi. Petritski duru-
munun ayrıntılarına girmesi için arkadaşına fırsat ver-
meden ilginç haberleri anlatmaya başladı. Üç yıllık evin-
deki tanıdık ortamda Petritski’nin o bildik hikâyelerini 
dinlerken Vronski, alışkın olduğu o kaygısız Petersburg 
yaşamına dönmenin verdiği hoş duyguyu hissediyordu. 

“Olamaz!” dedi sağlıklı ve kırmızı boynunu yıkadığı 
lavabonun pedalını bırakarak. “Olamaz!” diye bağırdı, Lo
ra’nın Fertingof’u bırakıp Mileyev’le yaşamaya başladığı 
haberini duyunca. “Hâlâ öyle aptal ve halinden memnun 
mu? Peki Buzulukov nasıl?”

“Of, Buzulukov’un bir hikâyesi var ki, muhteşem!” 
diye bağırdı Petritski. “Bilirsin ya, onun tutkusu balolar. 
Sarayın düzenlediği hiçbir baloyu kaçırmaz. Büyük balo-
ya yeni miğferiyle gitmiş. Yeni miğferleri gördün mü? 
Çok rahat, hafif. Ama sanki şey gibi... Neyse hikâyeyi 
dinle.”

“Dinliyorum ya,” dedi Vronski kadife havluyla ku-
rulanırken.

“Büyük Knyaginya elçinin biriyle geliyor, bizimkinin 
şansına bu yeni miğferden bahsediyorlar. Büyük Knya-
ginya bu yeni miğferi göstermek istiyor... Etrafına bakı-
nıyor, işte bizimki de orada.” Petritski, onun miğferle 
nasıl durduğunu gösterdi. “Büyük Knyaginya miğferi is-
tiyor, bizimki vermiyor. Nasıl olur? Ona kaş göz ediyor-
lar, suratlarını ekşitiyorlar, başlarıyla ver diyorlar. Ver. 
Vermiyor. Öylece duruyor. Düşünebiliyor musun... Son-
ra şu... adı neydi... miğferi almak istiyor... yine vermiyor! 
Sonunda başından çekip Büyük Knyaginya’ya iletiyor. 
‘İşte bu yeni bir şey,’ diyor Büyük Knyaginya. Miğferi ters 
çeviriyor ve gözünün önüne getirsene, içinden pat diye 
bir armut ve şekerleme, neredeyse bir kilo şekerleme dö-
külüyor! Meğer bizimki oraya depolamış!”
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Vronski gülmekten kırılıyordu. Çok sonra, başka bir 
şeyden konuşurlarken miğfer yeniden aklına gelmiş, inci 
gibi dişlerini göstererek katıla katıla yeniden gülmüştü.

Bütün haberleri öğrenen Vronski, uşağının yardımıy
la üniformasını giyip geldiğini haber vermek üzere kıtası-
na gitti. Haber verdikten sonra kardeşine, Betsi’ye ve Ka
renina’yla karşılaşabileceği o çevreye girmek için birkaç 
yere daha uğramayı planladı. Petersburg’da her zaman 
ol duğu gibi, gece geç vakit dönmek üzere evden çıktı.



İKİNCİ BÖLÜM
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I

Kışın sonuna doğru Şçerbatski’lerin evinde, Kiti’nin 
sağlık durumunu anlamak ve gittikçe azalan gücünü ye-
niden kazanması için alınacak önlemlere karar vermek 
amacıyla bir konsültasyon yapıldı. Hastaydı ve yaklaşan 
ilkbaharla birlikte daha da kötüleşiyordu. Aile doktorları 
önce balıkyağı, sonra da demir ve hatta gümüş nitrat 
vermişti ama ne ilki ne ikincisi ne de üçüncüsü fayda 
verince baharda yurtdışına götürülmesini önermiş, bu-
nun üzerine de ünlü bir doktor çağrılmıştı. Genç ve ol-
dukça yakışıklı biri olan ünlü doktor hastayı muayene 
etmek istedi. Doktor, genç kızlardaki bu utangaçlığın 
yalnızca barbarlık kalıntısı olduğunu ve genç bir adamın 
çıplak bir kızı elle muayene etmesinden daha doğal bir 
şey olmadığını özel bir zevkle iddia ediyordu. Bunu çok 
doğal buluyordu çünkü bu işi her gün yapıyordu ve hiç-
bir şey hissetmiyor ve kötü bir şey düşünmüyordu; dola-
yısıyla genç kızın utangaçlığını bir barbarlık kalıntısı ola-
rak görmenin yanı sıra kendine de hakaret sayıyordu.

Söylediklerini kabul etmek gerekiyordu; çünkü bü-
tün doktorların aynı okulda, aynı kitaplarla yetişmeleri-
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ne, aynı öğretileri bilmelerine ve bazılarının bu ünlü 
doktora şarlatan demelerine karşın knyaginyanın evinde 
ve çevresinde nedense bu ünlü doktorun özel bir şeyler 
bildiği ve Kiti’yi ancak onun kurtarabileceği kabul edili-
yordu. Utancından şaşkına dönmüş, dağılmış hastayı dik-
katle muayene edip sırtına vurduktan sonra, ünlü doktor 
elini özenle yıkadı ve onu dinlerken öksüren, kaşlarını 
çatan knyazla konuk odasında konuştu. Hiç de aptal ya 
da hasta olmayan görmüş geçirmiş knyaz, tıbba inanmı-
yor ve Kiti’nin hastalığının nedenini neredeyse herkes 
bildiği için oynanan bu komediye kızıyordu. Knyaz kızı-
nın hastalığının belirtileriyle ilgili doktorun gevezelikle-
rini dinlerken, avcıların kullandığı “boşa havlayan köpek” 
sözünün bu ünlü doktora tam uyduğunu düşündü. Bu 
arada doktor da bu yaşlı beyzadeye duyduğu aşağılamayı 
kelimelere döküp ağzından kaçırmamak için kendini zor 
tutuyor ve knyazın anlayabileceği bir seviyede anlatma-
ya zorlanıyordu. Yaşlı adamla konuşmanın gereksizliğini 
ve evde annenin sözünün geçtiğini anlıyordu. İncilerini 
onun önünde dökmek istiyordu. Knyaz bu komedinin 
artık sıktığını belli etmemek için doktorun yanından 
uzaklaştı. Knyaginya şaşırmıştı, ne yapacağını bilemiyor-
du. Kiti’ye karşı kendini suçlu hissediyordu.

“Evet doktor, söyleyin kaderimizi,” dedi knyaginya. 
“Bana her şeyi anlatın. Umut var mı?” diye sormak istedi 
ama dudakları titredi ve bu soruyu soramadı. “Neyi var 
doktor?”

“Şimdi, knyaginya, meslektaşımla konuştuktan son-
ra düşüncemi size açıklamaktan onur duyacağım.”

“Sizi yalnız mı bırakalım?”
“Size nasıl uygunsa.”
Knyaginya iç çekip dışarı çıktı.
Doktorlar yalnız kaldığında aile doktoru bunun bir 

verem başlangıcı olduğuna dair kendi düşüncesini çekin-



171

gence aktarmaya başladı. Ama... şu, bu, vesaire. Ünlü 
doktor onu dinledi ve konuşmasının ortasında kocaman 
altın saatine baktı.

“Evet,” dedi, “ama...”
Aile doktoru konuşmanın ortasında saygıyla sustu.
“Bildiğiniz gibi, veremin başlangıç sürecini belirle-

memiz mümkün değil. Kavernler1 ortaya çıkana kadar 
hiçbir şey belli olmaz. Ama kuşkulanabiliriz. Bunun be-
lirtileri var. Kötü beslenme, sinir vesaire. Sorun şu: Verem
den kuşkulanıldığında beslenmeyle desteklemek için ne
ler yapılmalı?”

“Bu hastalığın arkasında her zaman manevi ve ruh-
sal bir şeyler yattığını siz de bilirsiniz,” dedi aile doktoru 
hafif bir gülümsemeyle.

“Evet, kuşkusuz,” diye yanıtladı ünlü doktor yeni-
den saatine bakarak. “Kusura bakmayın, Yauza Köprüsü 
yapıldı mı yoksa hâlâ dolaşmak mı gerekiyor?” diye sor-
du. “Ya, demek yapıldı. Yani yirmi dakikada gidebilirim. 
Beslenmeye destek olmak ve sinirleri düzeltmek gerek-
tiğinden bahsediyorduk. İkisi de birbirine bağlıdır, dola-
yısıyla her iki taraftan da çalışmak gerekir.”

“Ya yurtdışı?” diye sordu aile doktoru.
“Yurtdışı gezilerine karşıyım. Şöyle bakalım, eğer 

verem başlangıcı varsa, ki bundan emin değiliz, yurtdışı 
seyahatinin bir faydası olmaz. Beslenmesini destekleye-
cek zararsız bir ilaç gerek.”

Ünlü doktor, en önemli özelliği hastaya zarar verme-
yeceği belli olan Soden2 sularıyla tedavi planını açıkladı.

Aile doktoru dikkat ve saygıyla dinledikten sonra, 
“Ben yurtdışı seyahati konusuna alışkanlıkların değişti-

1.Veremhastalığındaakciğerlerdeoluşanküçükoyuklar.(Ç.N.)
2.Almanya’nıngüneyinde,HesseyakınlarındakiBadSoden’deçıkarılanma-
densuyu.(Ç.N.)
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rilmesi ve koşullardan uzaklaşılması amacıyla olumlu ba-
kıyorum. Zaten anne de istiyor,” dedi.

“A! Bu durumda bırakın gitsinler ama Alman şarla-
tanlara dikkat etsinler... Sözlerimizi dinlesinler.... Eh, git-
sinler.”

Yeniden saatine baktı.
“O! gitme zamanı,” deyip kapıya yöneldi.
Ünlü doktor knyaginyaya hastayı bir kez daha gör-

mek istediğini söyledi. (Nezaketen söylemek durumun-
da kalmıştı.)

“Nasıl! Bir daha mı muayene edeceksiniz!” diye hay-
kırdı anne korkuyla.

“Yo, hayır, knyaginya, bazı ayrıntılar yalnızca.”
“Buyurun lütfen.”
Annesi doktorla birlikte konuk odasına, Kiti’nin ya-

nına girdi. İyice zayıf düşen, karşılaştığı bu utanç verici 
durumdan dolayı yanakları kızarmış Kiti, gözlerinde özel 
bir pırıltıyla odanın ortasında duruyordu. Doktor içeri gir-
diğinde kıpkırmızı kesildi ve gözleri yaşlarla doldu. Bü
tün hastalığı ve tedavisi ona aptalca ve gülünç geliyordu! 
Uyguladıkları tedavi, kırık bir vazoyu yeniden birleştir-
mek gibi gülünç bir şeydi. Kalbi kırılmıştı. Bu hap ve toz-
larla neyi iyileştirmek istiyorlardı ki? Ama annesi kendi-
ni suçlu gördüğü için onu kıramıyordu.

“Zahmet olmazsa oturun knyajna,” dedi ünlü doktor.
Gülümseyerek karşısına oturdu, nabzını ölçtü ve sı-

kıcı sorular sormaya başladı. Kiti önce ona cevap verdi, 
sonra birden kızıp kalktı.

“Kusura bakmayın doktor ama bütün bunlar ne işe 
yarayacak! Üçüncü keredir aynı şeyleri soruyorsunuz.”

Ünlü doktor gücenmedi.
“Hastalığın verdiği sinir,” dedi knyaginyaya Kiti çı-

kınca. “Bu arada zaten bitirmiştim...”
Sonra doktor, son derece akıllı bir kadına anlatıyor-

muş gibi knyaginyaya, kızının durumunu bilimsel olarak 



173

ortaya koydu ve hiç gerekli olmayan suların nasıl içilece-
ği hakkında talimatlar vererek sözlerini bitirdi. Yurtdışı 
seyahati konusundaki soruyu duyunca, çok önemli bir 
soruyla karşılaşmış gibi derin derin düşünmeye başladı. 
Sonunda kararını açıkladı. Gidilebilir ama şarlatanlara 
inanılmayacak ve en ufak bir şeyde kendisine danışılacak.

Doktor gittikten sonra sanki güzel bir şeyler olmuş 
gibiydi. Kızının yanına giden annenin neşesi yerine gel-
mişti, öyle olunca Kiti de neşelenmiş gibi yapıyordu. 
Şimdilerde sık sık, hatta her zaman rol yapmak zorunda 
kalıyordu.

“Maman, gerçekten iyiyim. Ama istiyorsanız gide-
lim,” dedi ve bu seyahatle ilgileniyormuş gibi yaparak 
yol hazırlıklarından bahsetmeye başladı.

II

Doktorun ardından Dolli geldi. O gün konsültasyon 
yapılacağını biliyordu ve kısa süre önce doğum yapması-
na, (kışın sonunda bir kız doğurmuştu) bir sürü acısı ve 
işi olmasına karşın memedeki bebeği ve hasta kızını bı-
rakıp Kiti’nin bugün belirlenecek yazgısını öğrenmek 
için gelmişti.

Konuk odasına girer girmez daha şapkasını çıkarma-
dan sordu:

“Ne yaptınız? Hepinizin keyfi yerinde. Gerçekten, 
iyi mi?”

Doktorun neler söylediğini anlatmaya çalıştılar ama 
doktor uzun uzun ve derli toplu konuştuğu halde onun 
ne dediğini bir türlü aktaramadılar. Zaten ilginç olan da 
yurtdışına seyahat kararı verilmiş olmasıydı.
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Dolli elinde olmadan iç çekti. En iyi arkadaşı, karde-
şi gidiyordu. Yaşamı zaten sıkıcıydı. Barıştıktan sonra Ste-
pan Arkadyiç’le ilişkisi aşağılayıcı bir hal almıştı. Anna’nın 
yaptığı lehim tutmamış ve aile düzeni aynı yerden kırıl-
mıştı. Öyle belli bir şey yoktu ama Stepan Arkadyiç he-
men hemen eve hiç gelmiyordu, paraları da neredeyse 
hiç yoktu ve aldatıldığı kuşkusu Dolli’ye sürekli acı veri-
yordu ama daha önceki kıskançlık krizlerinden korkarak 
bu düşünceyi zihninden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ya-
şadığı o ilk kıskançlık patlaması artık tekrarlanamazdı ve 
üstelik ihanetin ortaya çıkması bile onu ilk seferki kadar 
etkileyemezdi. İhanetin ortaya çıkması onu yalnızca aile 
alışkanlıklarından uzaklaştıracak, kocasından ve daha çok 
da zayıflığından dolayı kendisinden nefret ederek kendi-
sini aldatmaya yönelecekti. Bundan başka büyük ailenin 
bitmek bilmez uğraşları onu oldukça zorluyordu. Kâh 
bebeğe süt yetmiyor kâh dadı işi bırakıyor ya da şimdi 
olduğu gibi çocuklardan biri hastalanıyordu.

“Seninkiler nasıl?” diye sordu annesi.
“Aman anne, zaten sizin derdiniz başınızdan aşkın. 

Lili hastalandı, kızıl olmasından korkuyorum. Şimdi olan-
ları öğrenmeye çıktım, Tanrı korusun, kızılsa bir daha 
dışarı da çıkamam.”

Doktor gittikten sonra yaşlı knyaz da odasından çık-
mış, Dolli’ye yanağına uzatmış, biraz konuştuktan sonra 
karısına dönmüştü.

“Neye karar verdiniz, gidiyor musunuz? Peki beni 
ne yapacaksınız?”

“Sanırım sen kalıyorsun Aleksandr,” dedi karısı.
“Nasıl isterseniz.”
“Maman, babam niye bizimle gelmiyor ki?” dedi Ki

ti. “Hem o neşelenir hem de biz.”
Yaşlı knyaz kalkıp Kiti’nin saçlarını okşadı. Kiti ba-

şını kaldırdı, zorla gülümseyerek babasına baktı. Babası 
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onunla oldukça az konuşmasına karşın Kiti, ailede onu 
en çok babasının anladığını düşünürdü. Evin en küçüğü 
olarak babasının gözdesiydi, Kiti bu sevgisinin babasını 
daha basiretli yaptığını düşünürdü. Şimdi bakışları, onun 
kendisine dikkatle bakan iyilik dolu mavi gözleriyle ça-
kıştığında babasının onun içini okuduğunu ve oradaki her 
şeyin babası tarafından anlaşıldığını fark ediyordu. Kiti 
kızararak öpmesi için uzandı ama babası yalnızca saçla-
rını okşadı ve, “Bu aptalca takma saçlar!” dedi. “Gerçek 
kızına dokunamıyorsun, ölü birinin saçlarını okşuyorsun. 
Eee, Dolinka,” diyerek büyük kızına döndü. “Senin züp-
pe ne yapıyor?”

“Eh işte, baba,” diye yanıtladı Dolli kocasından bah-
sedildiğini anlayarak. “Gezip duruyor, onu görmüyorum 
bile,” diye ekledi alaycı bir gülümsemeyle.

“Ne yani ormanı satmaya gitmedi mi daha?”
“Hayır, hazırlık yapıyor.”
“Demek öyle! Ben de mi hazırlansam? Emrinizde-

yim,” dedi karısına hitaben. “Sana gelince Katya,” diye 
ekledi küçük kızına. “Eğer güzel bir günde, olur ya, ken-
dine gelirsen, tamamen sağlıklı ve neşeliyim, babamla 
yeniden, erkenden sabah ayazında dolaşmaya çıkalım, 
dersin. Tamam mı?”

Babası sıradan şeyler söylüyordu ama Kiti bu sözle-
rin içinde sanki suçüstü yakalanan bir suçlu gibi dağıldı 
ve tedirgin oldu. “Evet, o her şeyi biliyor, anlıyor ve bu 
sözlerle bana, utanç verici de olsa utancını aşmalısın di-
yor.” Kendini toparlayıp bir cevap veremedi. Ağzını açtı 
ama birden ağlayarak odadan koşup çıktı.

“İşte senin bu şakaların!” diye yüklendi kocasına 
knyaginya. “Sen hep böyle...” diye başladı sitem dolu ko-
nuşmasına.

Knyaz ağzını açmadan karısının sitemlerini uzun sü
re dinledi ama yüzü gittikçe daha da asıldı.
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“Yazık, zavallı kıza, yazık, oysa sen imalarınla onu ya-
raladığını bile fark etmiyorsun. Ah! İnsanlara da güvenil-
miyor ki!” dedi knyaginya, ses tonundan Dolli de knyaz da 
onun Vronski’den bahsettiğini anladılar. “Böyle alçak ve 
vicdansız insanlar için niye bir yasa yok, anlayamıyorum.”

Koltuktan kalkıp odadan çıkmak isteyen ama kapı-
nın önünde duran knyaz somurtkan bir ifadeyle, “Yaa, 
dinleseydin!” dedi. “Yasalar var anacığım, madem bana 
bu konuyu açtın, bu işte kimin suçlu olduğunu sana söy-
leyeyim: Sen, sen, yalnızca sen! Bu beyefendilere karşı 
yasalar her zaman vardı, şimdi de var! Evet, hiç olmama-
sı gereken şeyler olmasaydı, o züppeyi bu yaşımda duva-
rın önüne dizerdim. Hadi şimdi gidin, şarlatanları topla-
yarak sağlığınızı düzeltin.”

Knyaz daha çok şey söyleyecek gibiydi ama kocası-
nın ses tonunu fark eden knyaginya her ciddi konuda 
yaptığı gibi hemen boyun eğip pişmanlığını ifade etme-
ye başladı.

“Alexandre, Alexandre,” diye fısıldayıp ona doğru ha-
reketlendi ve ağlamaya başladı.

Karısının ağladığını gören knyaz da sustu ve ona yö-
neldi.

“Hadi, tamam, tamam! Senin için de çok zor, biliyo-
rum. Ne yapalım? Büyük bir şey yok. Tanrı bağışlar... Şük-
ret...” dedi ne dediğini kendisi de bilmeden, knyaginya-
nın elinde hissettiği ıslak öpücüklerine yanıt olarak. Son-
ra da odadan çıktı.

Kiti daha gözyaşları içinde odadan çıkar çıkmaz Dol-
li, analık duygusuyla ve evliliğin verdiği alışkanlıkla konu
ya bir kadın elinin değmesi gerektiğini anlamış ve bunu 
yapmaya hazırlanmıştı. Şapkasını çıkardı ve kollarını sı-
vayarak harekete geçmeye hazırlandı. Babası annesine 
yüklenirken, bir kızın yapabileceği oranda annesine en-
gel olmaya çalıştı. Knyaz kızgınlığını haykırdığında sus-
muştu; annesinin utancını, babasının da yeniden yüzüne 
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dönen iyiliğini hissediyordu ama babası çıkar çıkmaz 
yapması gereken en önemli şeye, Kiti’ye gidip onu sakin-
leştirmeye karar verdi. 

“Size çoktandır söylemek istediğim bir şey vardı 
maman, Levin’in son gelişinde Kiti’ye evlenme teklif et-
mek istediğini biliyor musunuz? Stiva’ya söylemiş.”

“Ne yani? Anlamıyorum...”
“Hani, belki... Kiti reddetmiş olmasın? Size bir şey 

söylemedi mi?”
“Hayır, ne o ne de diğeri hakkında bir şey söyledi. 

Kiti çok gururludur. Ama her şeyin bundan çıktığını bi-
liyorum...”

“Bir de Levin’i reddettiğini düşünebiliyor musu-
nuz? Eğer o olmasaydı Levin’i reddetmezdi, biliyorum... 
Nasıl da acımasızca aldattı Kiti’yi.”

Knyaginya için kızının karşısında ne denli suçlu ol-
duğunu düşünmek çok korkunçtu, bu nedenle işi kızgın-
lığa verdi.

“Ah, artık hiçbir şey anlamıyorum! Şimdilerde her-
kes kendi bildiğini okuyor, annelere bir şey soran yok, 
işte sonunda da...”

“Maman, Kiti’nin yanına gidiyorum.”
“Git. Engel olan mı var!” dedi annesi.

III

Dolli, iki ay önceki genç, pespembe ve neşeli Kiti’ye 
benzeyen güzel, pembe, vieux saxe1 bebeklerle süslü oda-

1.(Fr.)EskiSaksonyaporseleni.(Ç.N.)
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ya girdiğinde geçen yıl bu odayı nasıl da sevgi ve neşeyle 
düzenlediklerini anımsadı. Gözlerini halının kenarına 
dikmiş, kapıya yakın alçak bir sandalyede oturan Kiti’yi 
görünce içi burkuldu. Kiti ablasına baktı ama soğuk ve 
biraz da sert yüz ifadesi değişmedi.

“Şimdi gidiyorum ve eve kapanacağım, sen de gele-
meyeceksin,” dedi Darya Aleksandrovna. “Seninle ko-
nuşmak istiyordum.”

Başını endişeyle kaldıran Kiti, “Ne hakkında?” diye 
sordu çabucacık.

“Ne hakkında mı, senin acın hakkında.”
“Benim acım falan yok.”
“Hem de nasıl var Kiti. Bilmediğimi mi düşünüyor-

sun! Her şeyi biliyorum. İnan, bunların hepsi o kadar 
küçük şeyler ki... Hepimiz bu yollardan geçtik.”

Kiti susuyordu, yüzünde yine aynı sert ifade vardı.
“Çektiğin acılara değecek biri değil,” diye devam etti 

Darya Aleksandrovna doğrudan konuya girerek.
“Evet, beni küçük düşürdü,” dedi titreyen bir sesle. 

“Konuşma! Konuşma lütfen!”
“Bunu kim söyledi? Kimsenin bundan bahsettiği 

yok. Sana âşık olduğundan eminim ve hâlâ da âşık ama...”
“Ah, bu teselli lafları hepsinden daha korkunç!” diye 

bağırdı Kiti kızgınlıkla. Sandalyede döndü, yüzü kızardı 
ve kemerinin tokasını kâh bir eliyle kâh diğeriyle sıkarak 
parmaklarını hızlı hızlı hareket ettirmeye başladı. Dolli 
kardeşinin kızgın olduğu zamanlarda parmaklarıyla oy-
nama alışkınlığını biliyordu. Kiti’nin bu kızgınlık anla-
rında kendini kaybedip gereksiz ve hoş olmayan bir sürü 
şey söyleyebileceğini de biliyordu. Onu teselli etmek is-
tiyordu ama geç kalmıştı.

“Benim ne hissetmemi istiyorsun, ne?” diye konuştu 
aceleyle Kiti. “Beni tanımak bile istemeyen birine âşık 
olduğumu ve onun aşkından öldüğümü mü? Üstelik 
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bunu... bunu... beni teselli ettiğini düşünen ablam söylü-
yor! Bu merhameti ve yalanları istemiyorum!”

“Kiti, haksızlık ediyorsun.”
“Bana neden acı çektiriyorsun?”
“Ama ben, tam tersine... Görüyorum, üzgünsün...”
Ama Kiti kızgınlığından onu duymuyordu bile.
“Ne üzüldüğüm bir şey var ne de teselli edilecek 

halim. Beni sevmeyen birini hiç sevmeyecek kadar gu-
rurluyum.”

“Ben öyle demiyorum ki... Yalnızca, doğruyu söyle,” 
diye ekledi Darya Aleksandrovna kardeşinin elini tuta-
rak. “Levin’le bir şey konuştunuz mu?”

Levin’den bahsedilmesi Kiti’yi iyice delirtti, sandal-
yeden fırladı, tokayı yere fırlattı, parmaklarını hızlı hızlı 
oynatarak konuşmaya başladı:

“Levin nereden çıktı şimdi! Anlamıyorum, bana 
niye eziyet ediyorsun ki? Bunu önce de söyledim, şimdi 
de tekrarlıyorum, ben gururlu biriyim ve hiçbir zaman 
ama hiçbir zaman senin yaptığını yapmam, seni aldatan 
ve başka birini seven adama dönmem. Bunu anlamıyo-
rum, anlamıyorum! Sen anlayabilirsin ama ben, hayır!”

Bunları söyledikten sonra ablasına baktı, onun üz-
gün biçimde başını eğip sustuğunu görünce niyetlendiği 
gibi odadan çıkıp gitmek yerine kapının yanına oturdu, 
yüzünü mendille kapatıp başını önüne eğdi. Sessizlik iki 
dakika kadar sürdü. Dolli kendi halini düşünüyordu. Sü-
rekli hissettiği o aşağılanma, şimdi kardeşinin anımsat-
masıyla içini daha çok yakmıştı. Kardeşinden böyle bir 
acımasızlık beklemiyordu. Ona kızdı. Ama birden, elbi-
se hışırtısı ve bastırılmaya çalışılan bir hıçkırık sesi duy-
masıyla birlikte iki kol aşağıdan boynuna dolandı. Kiti 
önünde diz çökmüş duruyordu.

“Dolinka, öyle mutsuzum ki!” diye fısıldadı suçlu 
suçlu.
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Gözyaşlarına boğulan o sevimli yüz, Darya Aleksan
d rov na’nın eteğine gömüldü.

Gözyaşları, iki kız kardeş arasındaki ilişki makinesi-
nin düzenli çalışabilmesi için gerekli bir yağ gibiydi. Kız 
kardeşler gözyaşlarından sonra içindekilerden değil, bam-
başka şeylerden konuşarak da birbirlerini anladı. Kiti, ko-
casının sadakatsizliği ve aşağılanma hakkındaki sözlerinin 
zavallı ablasını yüreğinin derinliklerine kadar yaraladığını 
ama ablasının kendisini affettiğini anlamıştı. Dolli de ken-
di açısından öğrenmek istediği her şeyi anlamıştı: Tah-
minlerinin doğru çıktığından, Kiti’nin acısının, o onanmaz 
acısının Levin’in evlenme teklifinden, Kiti’nin de onu red-
detmesinden ve Vronski’nin Kiti’yi aldatmasından kay-
naklandığını artık biliyordu ve Kiti’nin Levin’i sevmeye 
ve Vronski’den nefret etmeye hazır olduğundan artık 
emindi. Kiti bu konuda tek bir sözcük etmemişti, yalnız-
ca ruhsal durumundan bahsetmişti.

“İçimde öyle bir acı yok,” dedi biraz sakinleştikten 
sonra. “Başta kendim olmak üzere her şeyin ne denli iğ-
renç, itici ve kaba geldiğini anlaman mümkün mü? Bü-
tün bunlar hakkında nasıl iğrenç şeyler düşündüğümü 
tasavvur edemezsin.”

“İyi de ne gibi iğrenç düşüncelerin olabilir ki?” diye 
sordu Dolli, gülümseyerek.

“Hem de en iğrenç, en kötüleri. Sana söyleyemem. 
Bu acı değil, üzüntü de değil, daha kötü bir şey. Sanki 
içimdeki güzel şeylerin hepsi bir yerlere gizlenmiş de 
yalnızca iğrenç bir şey kalmış gibi. Nasıl anlatsam ki?” 
dedi ablasının gözlerindeki şaşkınlığı görünce. “Biraz 
önce babam benimle konuşmaya başladı... Sanırım be-
nim yalnızca evliliği düşündüğümü varsayıyor. Annem 
beni balolara sürüklüyordu ve galiba bir an önce evlen-
dirip benden kurtulmak için götürüyordu. Bunların doğ-
ru olmadığını biliyorum ama kafamdan da atamıyorum. 
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Damat adaylarını görmeye dayanamıyorum. Sanki baş-
tan aşağı beni ölçüp tartıyorlarmış gibi. Önceleri baloya 
gitmek benim için bir zevkti, kendimi beğeniyordum, 
şimdi ise utanç verici ve rahatsız edici. Ne diyeyim baş-
ka! Doktor... İşte...”

Kiti durakladı, şu aldatma işi ortaya çıktıktan sonra 
Stepan Arkadyiç’in kendisine dayanılmayacak denli se-
vimsiz geldiğini ve onu görünce aklına en iğrenç ve kötü 
düşüncelerin dolduğunu söylemek istedi.

“İşte, her şey bana iğrenç ve kötü geliyor,” diye de-
vam etti. “Benim sıkıntım bu. Umarım geçer...”

“Sen de bunları düşünme...”
“Yapamıyorum. Yalnızca sende, çocuklarla birliktey-

ken kendimi iyi hissediyorum.”
“Yazık, artık gelemeyeceksin.”
“Hayır, gelirim. Ben kızıl geçirdim, maman da söyler.”
Kiti söylediğini yaptı ve ablasına gitti, gerçekten de 

kızıl oldukları ortaya çıkan çocuklara baktı. İki kardeş, altı 
çocukla baş etmeyi becerdi ama Kiti’nin sağlığı düzelme-
di ve büyük perhizde Şçerbatski’ler yurtdışına gittiler.

IV

Petersburg sosyetesi aslında yekparedir, herkes bir-
birini tanır ve hatta birbirlerine gidip gelirler. Ama bu 
büyük çevrenin de kendi içinde alt çevreleri vardır. Anna 
Arkadyevna Karenina’nın üç farklı çevreden arkadaşları 
ve onlarla sıkı ilişkileri vardı. Bunlardan ilki, toplumsal 
koşullarda farklı şekil ve kaprislerle bir araya gelen ve 
ayrılan iş arkadaşları ve memurlardan oluşan resmî or-
tamdı. Anna ilk zamanlarda bu insanlara duyduğu nere-
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deyse ulvi saygıyı şimdilerde zar zor anımsıyordu. Şimdi 
küçük bir şehirde herkesin birbirini tanıdığı gibi onların 
hepsini tanıyordu; kimin ne alışkanlığı ve neye zaafı ol-
duğunu, kimin çizmesinin ayağını sıktığını biliyordu, on-
ların birbirlerine ve grubun başına nasıl davrandıklarını 
biliyordu, kim kimden yana, kim kimi destekliyor, kim 
kimden farklı düşünüyor, ortak yanları ne, bütün bunları 
biliyordu ama erkeklerin ve hükümet çıkarlarının bu 
grubu, Kontes Lidiya İvanovna’nın üstelemelerine karşın 
Anna’yı hiç çekmemişti ve bu gruptan mümkün oldu-
ğunca uzak duruyordu. 

Anna’nın ikinci grubu, Aleksey Aleksandroviç’in ka-
riyerinde yükselmesini sağlayan çevreydi. Bu grubun 
merkezinde Kontes Lidiya İvanovna vardı. Bu grup yaşlı, 
çirkin, iyiliksever ve dindar kadınlar ve akıllı, bilgili ve 
hırslı erkeklerden oluşuyordu. Bu gruptaki akıllı erkek-
lerin biri kısmını “Petersburg toplumunun vicdanı” ola-
rak adlandırmıştı. Aleksey Aleksandroviç bu gruba çok 
değer veriyordu, herkesle yakınlaşmayı beceren Anna da 
Petersburg’daki ilk günlerinde bu gruptan dostlar edin-
mişti. Ama şimdi Moskova dönüşünden sonra bu grup 
ona dayanılmaz geliyordu. Sanki kendisi de, diğerleri de 
rol yapıyorlardı ve bu gruptayken öyle sıkılıyor ve rahat-
sız oluyordu ki Lidiya İvanovna’ya da mümkün oldu-
ğunca az gidiyordu. 

İlişki kurduğu üçüncü grup sosyetenin tam çekirde-
ğiydi. Baloların, yemeklerin, pırıltılı giysilerin dünyası. 
Üyelerinin nefret ettikleri ama aslında oradakilere ben-
zemeyi bırakın, tamamıyla aynı oldukları yarı karanlık 
alt dünyaya düşmemek için bir elleriyle yukarıya, ışığa 
tutundukları bir dünya. Anna’nın bu dünyayla ilişkisini, 
kuzeninin karısı Knyaginya Betsi Tverskaya sağlıyordu. 
Anna’yı daha ilk gelişinden itibaren seven, üzerine titre-
yen, bu çevreye sokan, Kontes Lidiya İvanovna’yla dalga 
geçen ve yüz yirmi binlik geliri olan biriydi.
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“Yaşlanıp aptallaştığımda onun gibi yapacağım,” di-
yordu Betsi. “Ama sizin gibi genç ve güzel bir kadının bu 
hayır kurumuna girmesi için daha çok erken.”

Anna ilk zamanlarda, harcayabildiğinden daha fazla 
para gerektiği için yapabildiğince Knyaginya Tverskaya’ 
nın dünyasından uzak durmaya çalışıyor ve birinci gru-
bu yeğliyordu ama Moskova dönüşü tam tersini yapma-
ya başladı. İyi ahlaklı dostlarından uzaklaşıp büyük dün-
yaya açılmıştı. Orada Vronski’yle karşılaşıyor ve bu gö-
rüşmelerden heyecan dolu bir sevinç duyuyordu. Onu 
özellikle, kızlık soyadı Vronskaya olan, Vronski’nin ku-
zeni Betsi’de görüyordu. Vronski, Anna’yı görebileceği 
her yerde ortaya çıkıyor ve fırsat buldukça aşkından 
bahsediyordu. Vronski’yi hiçbir şekilde teşvik etmiyor-
du ama her karşılaştıklarında, yüreğinde, onu trende ilk 
gördüğü zamanki canlılık duygusu kıpırdanmaya başlı-
yordu. Onu gördüğünde gözlerinden mutluluk okundu-
ğunu ve dudaklarının gülümsemeyle kıvrıldığını hissedi-
yordu ama bu sevinç ifadesini bastıramıyordu.

Anna ilk zamanlarda, Vronski’nin peşine düşmesin-
den memnun olmadığına inanıyordu ama Moskova’dan 
döndükten kısa bir süre sonra onu görmeyi ümit ederek 
gittiği ve Vronski’nin olmadığı bir akşam, içini saran hü-
zünden, böyle düşünerek kendi kendini aldattığını ve bu 
izlemelerin hoşuna gitmenin ötesinde yaşamının tek ilgi 
odağı olduğunu anlamıştı.

Ünlü bir şarkıcının ikinci konseriydi ve bütün sosye-
te tiyatrodaydı. Birinci sıradaki yerinden kuzenini gören 
Vronski, arayı beklemeden onun locasına koştu.

“Yemeğe neden gelmediniz?” diye sordu Vronski’ye. 
“Âşıkların bu sezgilerine hayranım,” diye ekledi yalnızca 
onun duyacağı bir sesle gülümseyerek. “O da yoktu. Ney-
se operadan sonra gelin.”
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Vronski soru dolu gözlerle ona baktı. Betsi başını eğ
di. Vronski gülümseyerek teşekkür etti ve yanına oturdu.

Bu tutkunun başarıya ulaştığını özel bir memnuni-
yetle izleyen Knyaginya Betsi, “O ince alaylarınızı nasıl 
da arıyorum!” diye devam etti. “Nereye kayboldular! Ya-
kalandınız dostum.”

“Ben de yakalanmak istiyordum zaten,” diye yanıtla-
dı Vronski o sakin ve içten gülümsemesiyle. “Doğruyu 
söylemek gerekirse yalnızca az yakalandığımdan şikâyet 
ediyorum. Umudumu kaybetmeye başladım.”

“Nasıl bir umut besliyorsunuz ki?” dedi Betsi arka-
daşı adına hakarete uğramış gibi. “Entendons nous.”1 Ama 
gözlerinde, Vronski’nin neyi umabileceğini onun gibi ken-
disinin de açık biçimde anladığını ifade eden pırıltılar 
uçuşuyordu.

“Hiçbir şey,” dedi Vronski dişlerini göstere göstere 
gülerek. “Suçluyum,” diye ekledi ve Betsi’nin elinden 
dürbünü alıp çıplak omzunun üstünden karşıdaki loca-
lara bakmaya başladı. “Gülünç olmaktan korkuyorum.”

Hem Betsi’nin hem de bütün sosyetenin gözünde 
gülünç duruma düşme riski olduğunu çok iyi biliyordu. 
Bu insanların gözlerinde bir kızın ya da serbest bir kadı-
nın mutsuz âşığı rolünün gülünç olduğunu çok iyi bili-
yordu ama evli bir kadına asılmanın ve neye mal olursa 
olsun kadını baştan çıkarmaya çalışmanın güzel ve bü-
yük bir yönü olduğunu ve hiçbir zaman gülünç görül-
mediğini de biliyordu, bu nedenle bıyıklarının altında 
oynaşan gururlu ve neşeli gülümsemesiyle dürbünü bı-
raktı ve kuzenine baktı.

“Yemeğe neden gelmediniz?” diye sordu hayran hay-
ran bakarak.

1.(Fr.)Birbirimizianlayalım.(Ç.N.)
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“Size söylemeliyim. Meşguldüm, neyle mi? Size yüz, 
hatta bin hak versem de bulamazsınız... Bir kocayı, karı-
sını küçük düşüren adamla barıştırıyordum. Gerçekten 
böyle!”

“Eee, başardınız mı?”
“Hemen hemen.”
“Hepsini anlatmalısınız,” dedi kalkarken. “Sonraki 

arada tekrar gelin.”
“Gelemem, Fransız Tiyatrosu’na gideceğim.”
Nilsson’u1 sıradan bir koro şarkıcısından ayırması 

mümkün olmayan Betsi dehşete düşmüşçesine sordu:
“Ne yani, Nilsson’u bırakıp mı?”
“Ne yapalım... Randevum var, şu arabuluculukla il-

gili.”
“Arabulanlara ne mutlu, yerleri cennettir,” dedi Bet-

si birilerinden buna benzer bir şeyler duyduğunu anım-
sayarak. “Ee, oturun, anlatın bakalım. Neler oluyor?”

Betsi yeniden yerine oturdu.

V

“Biraz uygunsuz ama o kadar tatlı bir şey ki anlat-
maya can atıyorum,” dedi Vronski, Betsi’nin gülen göz-
lerine bakarak. “Soyadlarını söylemeyeceğim.”2

“Daha iyi, ben de tahmin ederim.”
“Dinleyin: Neşeli iki genç yürüyorlar...”

1.KristinaNilsson(1843-1921):1872-1885yıllarıarasındaMoskovavePe-
tersburg’dakikonserleriylebüyükünkazanmışİsveçlişarkıcı.(Ç.N.)
2.Aslındakahramanıikisubayolanbuöykü,kayınbiraderiA.Berstarafından
Tolstoy’aanlatılmıştır.Tolstoy,baldızıT.Kuzminskaya’yayazdığımektupta,
buolayıromanındakullanmakiçinizinister.(Ç.N.)
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“Tabii ki sizin alayın subayları?”
“Subay demiyorum, öylesine, kahvaltılarını yapmış 

iki genç adam...”
“Yani içmişler diye anlayalım.”
“Belki de. Pür neşe arkadaşlarına yemeğe gidiyorlar. 

Birden içinde güzel bir kadının olduğu bir arabanın geçti-
ğini ve kadının onlara baktığını ve hatta başını eğip gülüm
sediğini görüyorlar. Tabii onlar da mamzel’in1 peşinden. 
Dörtnala gidiyorlar. Kadının kendilerinin de gideceği evin 
önünde durduğunu görünce şaşırıyorlar. Kadın koşarak 
yukarı çıkıyor. Onlar da ancak o güzel ayaklarıyla yüzünü 
örten ince tülün altından kırmızı dudaklarını görüyorlar.”

“Öyle anlatıyorsunuz ki sanırım bu iki kişiden biri 
sizsiniz.”

“Bir şey mi dediniz? Neyse, genç adamlar yemek yi-
yecekleri arkadaşlarının evine giriyorlar. Orada epeyce 
içiyorlar, belki gerektiğinden de fazla, bütün veda yemek-
lerinde olduğu gibi. Yemekten sonra evin üst katında ki-
min yaşadığını soruyorlar. Buna kimse cevap vermiyor 
ama arkadaşlarının uşağı, yukarıda mamzel’lerin olup ol
madığı sorusuna, hem de çok diye cevap veriyor. Yemek-
ten sonra arkadaşlarının çalışma odasına gidip bu gizemli 
kadına mektup yazıyorlar. Tutkulu bir aşk mektubu yaz-
dıktan sonra olası yanlış anlamalara meydan vermemek 
için kendileri götürmeye karar veriyorlar.”

“Bu iğrenç şeyleri bana neden anlatıyorsunuz? Eee 
sonra?”

“Kapıyı çalıyorlar. Kapıyı açan kıza mektubu veri-
yorlar ve aşklarından yanıp tutuştuklarını, hemen şimdi 
öleceklerini anlatıp duruyorlar. Ne olduğunu anlamayan 
kız onlarla konuşurken, kızgınlıktan kıpkırmızı olmuş 

1.(Fr.)Gençkızanlamınagelenbusözcük,odönemdeargodafahişeanlamın-
dakullanılıyordu.(Ç.N.)
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sosis favorili ev sahibi kapıya çıkıyor ve evde karısından 
başka kimsenin olmadığını söyleyip ikisini de kovuyor.”

“Kırmızı suratını, sosis favorilerini nereden biliyor-
sunuz?”

“Dinleyin. Bugün onları barıştırmaya gittim.”
“Ne oldu?”
“En ilginç yeri de burası. Meğer bizim mutlu çift, iti-

bari danışmanla karısıymış. İtibari danışman dilekçe ve-
rip şikâyetçi olmuş, işte şimdi ben de arabuluculuk yapı-
yorum. Hem de ne arabuluculuk, yanımda Talleyrand’ın1 
esamesi okunmaz.”

“Zor olan ne ki?”
“Dinleyin... Gerektiği şekilde özür diledik: ‘Çok üz-

günüz, bu talihsiz olaydan dolayı bizi bağışlayın.’ Sosisli 
itibari danışman yumuşamaya başlıyor ama kendi duy-
gularını da söylemek istiyor, söylemeye başlayınca da 
kızıyor ve kaba saba konuşmaya başlıyor. Ben yeniden 
bütün diplomasi yeteneğimi göstermeye başlıyorum. 
‘Davranışlarının doğru olmadığını kabul ediyorum ama 
yanlış anlamalarını ve gençliklerini göz önüne almanızı 
rica ederim. Hem anlarsınız ya, daha yeni yemekten 
kalkmışlar. Bütün kalpleriyle özür diliyor ve bağışlama-
nızı istiyorlar.’ İtibari danışman yeniden yumuşuyor. 
‘Kont, tamam, ben bağışlamaya hazırım ama siz de anla-
yın ki karım, benim karım namuslu bir kadın, peşine dü-
şülüyor, bu çocukların kabalıklarına ve küstahlıklarına 
maruz kalıyor, bu alça...’ Bu çocuğun da orada olduğunu 
ve benim bu insanları barıştırmam gerektiğini anlıyorsu-
nuz. Yeniden diplomasi yeteneğimi konuşturuyorum, 
tam işi bitirmek üzereyken benim itibari danışman kızı-
yor, kızarıyor, sosisleri kalkıp iniyor ve ben yeniden dip-
lomasinin inceliklerine başvuruyorum.”

1. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838): Fransız diplomat.
(Ç.N.)
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“Ah, bunu size de anlatmalı!” dedi Betsi gülerek lo-
caya giren kadına. “Beni öyle güldürdü ki.”

“İyi, bonne chance,”1 diye ekledi Betsi yelpaze tutan 
elinin bir parmağını Vronski’ye uzatarak. Aynı anda yuka-
rı çıkan elbisesinin omuzlarını bir hareketle gerektiği gibi, 
locadan ileri uzandığında, aşağıdan bakıldığı zaman ışığın 
altında çıplakmış gibi görünecek şekilde aşağı indirdi.

Vronski, oradaki hiçbir temsili kaçırmayan alay ko-
mutanını görmek ve onunla üç gününü alan ve aynı za-
manda eğlendiren arabuluculuğu konusunda görüşmek 
için gerçekten de Fransız Tiyatrosu’na gitti. Bu işe bula-
şanlardan biri, çok sevdiği Petritski, diğeri de alaya daha 
yeni gelen iyi çocuk, iyi dost, genç Knyaz Kedrov’du. Ama 
asıl önemlisi, alayın adının karışmasıydı. İkisi de Vrons ki’ 
nin bölüğündeydi. İtibari danışman Venden alay komu
tanına gelip karısını küçük düşüren subayları şikâyet et-
mişti. Venden’in anlattığına göre –altı aylık evliydi– genç 
karısı annesiyle kilisedeymiş ve malum durum nedeniyle 
birden kendini kötü hissetmiş ve daha fazla ayakta kal-
mayı istemediğinden oradaki ilk afili arabaya atlayarak 
eve dönmüş. Subaylar da peşine takılmışlar, kadın ürk-
müş ve daha da fenalaşarak kendini eve zor atmış. Daire-
den dönen Venden kapının zilini ve sesleri duyunca dışarı 
çıkmış, ellerinde mektup sarhoş subayları görünce onları 
kovmuş. Ağır biçimde cezalandırılmalarını istiyormuş.

Alay komutanı Vronski’yi çağırıp, “Artık yeter, Pet-
ritski sınırları zorluyor,” dedi. “Olay çıkarmadığı bir gün 
bile yok. Bu itibari danışman işin peşini bırakmayacak, 
yukarılara gidecek.”

Vronski işin çıkmaza sürüklendiğini ve bir düello-
nun söz konusu olmayacağını, dolayısıyla bu itibari da-
nışmanı yumuşatıp işi kapatmak için elinden ne geliyor-
sa yapması gerektiğini anladı. Alay komutanı, akıllı, efen-

1.(Fr.)İyişanslar.(Y.N.)
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di ve hepsinden önemlisi de alayın şerefini koruyan biri 
olduğu için Vronski’yi çağırmıştı. Düşünüp taşındılar ve 
Vronski’nin Petritski ve Kedrov’la birlikte bu itibari da-
nışmandan özür dilemeye gitmelerine karar verdiler. 
Alay komutanı ve Vronski, Vronski adıyla çarlık yaveri 
olduğunu gösteren şeridin itibari danışmanı yumuşat-
maya yeteceğini düşünmüşlerdi. Gerçekten de bu iki 
özellik belli anlamda işe yaradı ama barışmanın sonucu, 
Vronski’nin anlattığına göre belirsiz kalmıştı.

Fransız Tiyatrosu’na gelen Vronski, alay komutanıy-
la bir köşeye çekilerek başarı ya da başarısızlığını anlat-
maya başladı. Anlatılanları etraflıca düşünen alay komu-
tanı, konuyu böylece bırakmaya karar verdi ama daha 
sonra sırf zevkine, buluşmanın ayrıntılarını anlatmasını 
istedi. Vronski, sakinleşen itibari danışmanın olayın ay-
rıntılarını anımsayınca yeniden patlamasını anlatırken 
ve son yarım yamalak barış sözü üstüne Petritski’yi nasıl 
ileri sürdüğünü tasvir ederken alay komutanı kahkahala-
rını tutamıyordu.

“Berbat ama eğlenceli. Kedrov’un bu adamla dövü-
şecek hali yok ya! Demek çok öfkeliydi, ha?” diye sordu 
gülerek. “Peki Claire nasıl bugün? Muhteşem!” dedi Fran-
sız aktrisi kastederek. “Ne kadar seyredersen seyret, her 
seferinde bambaşka... Bunu bir tek Fransızlar beceriyor...”

VI

Knyaginya Betsi son perdeyi beklemeden tiyatrodan 
ayrıldı. Tuvalet odasına girmiş uzun, solgun yüzünü silip 
pudralamış, saçını düzeltmeye başlamış ve büyük konuk 
odasına çay götürmelerini söylemişti ki Bolşaya Morska-
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ya’daki büyük evinin önünde arabalar peşi sıra durmaya 
başladı. Konuklar geniş girişin önünde iniyor, gelip ge-
çenlere nazire yaparcasına cam kapının ardında sabahla-
rı gazete okuyan şişman kapıcı da bu büyük kapıyı açıp 
gelenleri içeri alıyordu.

Düzeltilmiş saçları ve tazelenmiş yüzüyle ev sahibe-
si bir kapıdan, konuklar da diğer kapıdan uzun tüylü ha-
lılar ve mumlarla pırıl pırıl aydınlatılmış bembeyaz örtü-
lü masanın üstünde gümüş bir semaver ve porselen çay 
servisinin olduğu koyu renk duvarlı büyük konuk odası-
na neredeyse aynı anda girdiler.

Ev sahibesi semaverin başına oturup eldivenini çı-
kardı. Konuklar ikiye ayrılarak varlıkları hissedilmeyen 
uşakların yardımlarıyla sandalyelerine yerleştiler. Bir bö-
lümü semaverin yanındaki ev sahibesinin tarafına, diğer-
leri de konuk odasının diğer tarafında siyah kadife elbise-
li ve ince, kapkara kaşlı bir kadın olan elçinin eşinin yanı-
na yerleştiler. Her zaman olduğu gibi, iki tarafta da ko-
nuşmalar ilk dakikalarda yeni birilerinin gelişiyle, selam-
laşmalarla, çay teklifleriyle bölünüyor ve sanki üzerinde 
duracakları bir konu aranıyormuş gibi duraksıyordu.

“Bir aktris olarak olağanüstü derecede iyi, Kaulbach’ 
yı1 incelediği hemen belli oluyor,” dedi elçinin karısının 
grubundaki bir diplomat. Nasıl düştüğünü gördünüz 
mü...”

“Ah, lütfen Nilsson’dan konuşmayalım!”
“Onun hakkında yeni bir şey söylemenin imkânı 

yok,” dedi eski ipek elbiseli, şişko, kırmızı yüzlü, kaşsız 
ve takma saçsız sarışın kadın. Bu, enfant terrible2 lakabıy-
la tanınan, basitliği ve kaba konuşmasıyla ünlenen Knya-
ginya Myagkaya’ydı. Knyaginya Myagkaya her iki grubun 

1.WilhelmvonKaulbach (1805-1874):Alman ressam.Odönemdeopera
sanatçılarısahnedekullanmakiçinonunçizdiğifigürleriörnekalırlardı.(Ç.N.)
2.(Fr.)Şirretçocuk.(Ç.N.)
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ortasında oturuyor, iki grubu da dinleyerek kâh o tarafa 
kâh diğer tarafa laf yetiştiriyordu.

“Bugün üç kişi, sözleşmiş gibi Kaulbach hakkında 
aynı şeyleri söyledi. Niyeyse bu cümle çok hoşlarına git-
miş.”

Konuşma bu yorumla kesildi, şimdi yeni bir konu 
bulmak gerekiyordu.

İngilizce small talk1 denen zarif konuşmanın büyük 
ustası sayılan elçinin karısı, nereden başlayacağını kendi-
si de bilmeyen diplomata hitap ederek, “Hadi bize eğ-
lenceli ama hınzırca olmayan bir şeyler anlatın,” dedi.

“Bunun zor olduğunu söylerler çünkü eğlenceli şey-
ler yalnızca hınzır konulardır,” diye başladı gülümseye-
rek. “Yine de deneyeyim. Hadi, konu verin. Bütün iş ko-
nuda. Konu belliyse işlemek kolaydır. Geçen yüzyılın 
ünlü laf ebelerinin şimdilerde zekice konuşmakta zorla-
nacaklarını düşünüyorum. Zekice şeylerden gına geldi...”

“Bu da çok söylenmiştir,” diye sözünü kesti elçinin 
karısı gülümseyerek.

Konuşma çok hoş başlamıştı ama çok hoş olduğu 
için de tekrar kesildi. Dolayısıyla da her zaman için en 
güvenilir yola, dedikoduya dönmek gerekmişti.

“Tuşkeviç’te XV. Louis’yi anımsatan bir şeyler yok 
mu?” dedi gözüyle masanın yanında duran yakışıklı sarı-
şın delikanlıyı göstererek.

“Ya evet! Salonla aynı zevkte, bu nedenle de buraya 
sık sık geliyor.”

Bu konuşma tuttu çünkü aslında ima derecesinde 
de olsa, bu konuk odasında konuşulmaması gereken Tuş-
keviç ile ev sahibesi arasındaki ilişki konuşuluyordu.

Bu arada semaverin ve ev sahibesinin çevresindeki 
konuşma da vazgeçilmez üç konu arasında yani toplum-

1.(İng.)Havadansudankonuşmak.(Ç.N.)
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dan son haberler, tiyatro ve yakın çevrenin eleştirilmesi 
arasında gidip gelmiş ve sonuncuda yani dedikoduda ka-
rar kılınmıştı.

“Maltişçeva, kız değil anne olan, diable rose1 bir elbi-
se diktiriyormuş.”

“Olamaz! Ama hayır, harika bir şey!”
“Onun aklına şaşıyorum, öyle aptal da değil ama gü-

lünç olduğunu nasıl görmez...”
Herkesin şanssız Maltişçeva’yı kınayacak ve alay 

edecek bir şeyleri vardı, dolayısıyla konuşma, tutuşan 
odunlar gibi neşeyle çıtırdamaya başladı.

Knyaginya Betsi’nin, karısının konukları olduğunu 
öğrenen, iflah olmaz bir gravür koleksiyoncusu, iyi yü-
rekli, şişman kocası kulübe gitmeden önce konuk odası-
na uğradı. Yumuşak halının üstünde fark edilmeden 
Knyaginya Myagkaya’ya yaklaştı.

“Nilsson’u beğendiniz mi?” diye sordu.
“Ah, hiç böyle sinsi sinsi yaklaşılır mı? Ödümü kopar-

dınız,” dedi. “Rica ederim bana operadan söz etmeyin, 
mü zikten hiç anlamıyorsunuz. Sizin seviyenize inip çini-
leriniz ve gravürleriniz hakkında konuşayım daha iyi. An-
latın bakalım, geçenlerde bitpazarından neler aldınız?”

“İster misiniz size göstereyim? Ama siz bu işten an-
lamazsınız ki.”

“Gösterin. Neydi adları? Bankerler... onlardan epey 
şey öğrendim, güzel gravürleri var. Bize göstermişlerdi.”

“Schützburg’lara mı gittiniz?” diye sordu ev sahibesi 
semaverin yanından.

Knyaginya Myagkaya herkesin kendisini dinlediğini 
hissederek yüksek sesle, “Gittik ma chére,”2 dedi. “Ko-

1.(Fr.)Cartpembe.1874yılındaFransızTiyatrosu’ndaLambertThiboustve
EugèneGrangé’ninLes Diables Roses(PembeŞeytanlar)oyunuoynamaktadır.
(Ç.N.)
2.(Fr.)Canım.(Y.N.)
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camla yemeğe davet ettiler. Yemekteki sosun bin ruble 
olduğunu söylediler. İğrenç bir sos, yeşil bir şey. Onları 
davet etmek gerekti, ben de seksen beş kapiklik bir sos 
yaptım, herkes çok beğendi. Bin rublelik sos yapamam.” 

“O bir tanedir!” dedi ev sahibesi.
“Olağanüstü!” diye ekledi bir başkası.
Knyaginya Myagkaya’nın konuşmasının etkisi hep 

aynıydı ve bu etkinin nedeni, şimdi olmasa da, hep ko-
nuştuğu şeylerin basit ama anlamlı olmasındaydı. Yaşadı-
ğı çevrede bu sözler, en keskin şakalar gibi etki yapıyor-
du. Knyaginya Myagkaya neden böyle olduğunu anlaya-
mazdı ama etkili olduğunu bilir ve bundan yararlanırdı.

Konuşması sırasında herkes Knyaginya Myagkaya’yı 
dinlediği için elçinin karısının çevresindeki konuşma da 
kesilmişti ve ev sahibesi herkesi bir araya getirmek ama-
cıyla elçinin karısına dönerek, “Emin misiniz çay isteme-
diğinizden?” diye sordu. “Yanımıza gelseydiniz.”

“Hayır, burada keyfimiz çok iyi,” diye yanıtladı elçi-
nin karısı gülümseyerek ve konuşmasına kaldığı yerden 
devam etti.

Konu bir hayli hoştu. Karıkoca Karenin’leri konuşu-
yorlardı.

“Moskova’dan sonra Anna epeyce değişti,” dedi ar-
kadaşlarından biri. “Tuhaf bir şey var onda.”

“En önemli değişiklik, gelirken yanında Aleksey 
Vrons ki’nin gölgesini de getirmiş olması,” dedi elçinin 
karısı.

“Ne var bunda? Grimm Kardeşler’in gölgesini yiti-
ren adam masalı var, bir nedenden dolayı verilen cezay-
mış.1 Cezanın ne olduğunu hiçbir zaman anlayamadım. 
Ama bir kadın için gölgesiz olmak hoş bir şey olmamalı.”

1.AslındaöyküAdelbertVonChamisso’nunPeter Schlemihl’nin Garip Hikâye-
si’ndeanlatılır.BuradayanlışlıklaGrimmolarakgeçer. (Ç.N.)
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“Evet ama gölgesi olan kadınların sonu genellikle 
kötü bitiyor,” dedi Anna’nın arkadaşı.

“Dilinizi eşekarısı soksun,” diye atıldı bu sözleri du-
yan Knyaginya Myagkaya. “Karenina harika bir kadın. 
Kocasını sevmem ama kendisini çok severim.”

“Kocasını neden sevmiyorsunuz?” dedi elçinin karı-
sı. “Mükemmel biridir. Kocam onun gibi devlet adamla-
rının Avrupa’da bile çok az olduğunu söyler.”

“Kocam da aynısını söylüyor ama ben inanmıyorum,” 
dedi Knyaginya Myagkaya. “Kocalarımız konuşmasaydı 
ne olduğunu kendimiz görürdük ama Aleksey Aleksand-
roviç, bana göre aptalın teki. Bunu alçak sesle söylüyo-
rum... Her şeyin ortada olduğu belli değil mi? Önceleri 
onu akıllı biri saymam söylendiğinde bakar bakar onda 
akıldan eser göremez ve kendimi aptal sayardım ama fı-
sıltıyla da olsa onun aptal olduğunu söylediğimde her 
şey ortaya çıkmadı mı, öyle değil mi?”

“Bugün diliniz zehir saçıyor!”
“Hiç de. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. İki-

mizden biri aptal. Siz de bilirsiniz ki insan kendisi için 
böyle demez.”

“Hiç kimse durumundan memnun değildir ama her-
kes aklından memnundur,” dedi diplomat Fransızca bir 
şiirle.

“İşte tam da bu,” dedi aceleyle Knyaginya Myagka-
ya. “Ama ne olursa olsun, Anna’yı önünüze atmam. Çok 
güzel ve çok sevimlidir. Herkes ona âşık oluyor ve bir 
gölge gibi takip ediyorsa o ne yapsın!”

“Ben de kınamayı düşünmüyorum,” diyerek kendini 
aklamaya çalıştı Anna’nın arkadaşı.

“Peşimize gölge gibi takılan birinin olmaması bize 
yargılama hakkı vermez.”

Anna’nın arkadaşının ağzının payını gerektiği gibi ve-
ren Knyaginya Myagkaya yerinden kalktı ve elçinin eşiyle 
birlikte Prusya kralı hakkında konuşulan masaya katıldı. 
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“Kimi çekiştiriyordunuz öyle?” diye sordu Betsi.
“Karenin’leri,” diye yanıtladı elçinin eşi gülümseye-

rek masaya otururken. “Knyaginya, Aleksey Aleksandro
viç’in özelliklerinden bahsediyordu.”

“Yazık ki biz duymadık,” dedi ev sahibesi kapıya ba-
karak. “O, işte nihayet!” diyerek içeri giren Vronski’ye 
gülümsedi.

Vronski herkesi tanımasının ötesinde, buradaki her-
kesi neredeyse her gün gördüğü için içeriye, sanki biraz 
önce çıkmış gibi sakin bir şekilde girmişti. 

“Nereden mi?” dedi elçinin karısının sorusuna. “Peki, 
tamam itiraf ediyorum. Bouffe’tan.1 Belki yüzüncü kez 
ama her seferinde yeni keyifler alıyorum. Mükemmel! 
Utanç verici ama operada uyuyorum; oysa Bouffe’ta son 
dakikaya kadar oturuyorum, eğlenceli. Bugün...”

Fransız aktrisin adını söyledi, hakkında bir şeyler an-
latmak istedi ama elçinin eşi şakadan bir korkuyla sözü-
nü kesti:

“Lütfen o korkunç şeyi anlatmayın.”
“Peki, anlatmıyorum zaten herkes bu korkunç şeyle-

ri biliyor.”
“Opera gibi iyi bir şey olsaydı herkes oraya giderdi,” 

diye araya girdi Knyaginya Myagkaya.

VII

Kapıda ayak sesleri duyuldu, gelenin Karenina oldu-
ğunu bilen Betsi, Vronski’ye göz attı. Vronski kapıya bak-

1.Komikopera.Opéra-Bouffe1870yılındaPetersburg’daaçılmıştır.(Ç.N.)
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tı ve yüzü tuhaf bir ifadeye büründü. İçeri girene sevinçle, 
dikkatle ama çekingence bakarken yavaşça yerinden doğ-
ruldu. Anna konuk odasına girdi. Her zaman olduğu gibi 
dimdik, onu sosyetedeki diğer kadınlardan ayıran hızlı, 
kararlı ve hafif adımlarla ve bakışının yönünü hiç değiştir-
meden ev sahibesiyle arasındaki kısa mesafeyi geçti ve 
gülümseyerek elini sıktı, aynı gülümsemeyle Vronski’ye 
baktı. Yerlere kadar eğilen Vronski ona sandalye uzattı.

Anna yalnızca başıyla selam vermekle yetindi, kızar-
dı ve yüzü buruştu. Hemen tanıdıklarını selamladı, uza-
tılan elleri sıktıktan sonra ev sahibesine döndü:

“Kontes Lidiya’daydım, erken gelmek istiyordum ama 
oturup kalmışım. Sir John da oradaydı. Çok ilginç biri.”

“Şu misyoner mi?”
“Evet, Hindistan’daki yaşamla ilgili çok ilginç şeyler 

anlattı.”
Anna’nın gelişiyle kesilen konuşma, rüzgârdaki lam-

banın alevi gibi yeniden canlandı.
“Sir John! Evet, Sir John. Onu gördüm. İyi konuşu-

yor. Vlasyeva ona iyiden iyiye kaptırmış kendini.”
“Küçük Vlasyeva’nın Topov’la evleneceği doğru mu?”
“Evet, her şeyin halledildiği söyleniyor.”
“Annesine ve babasına şaşıyorum. Aşk evliliği diyor-

lar.”
“Aşk mı? Ne kadar geri kafalı düşünceleriniz var! 

Artık aşktan bahseden mi var?” dedi elçinin eşi.
“Ne yapalım? Bu eski ve aptalca moda hâlâ geçerli,” 

dedi Vronski.
“Bu modayı izleyenlerin durumu daha kötü... Mut-

lu evliliklerin yalnızca mantık evlilikleri olduğunu bili-
yorum.”

“Evet ama bu mantık evliliklerinin çoğu, gizli tutku-
lar ortaya çıktığında toz gibi dağılıp kayboluyor,” dedi 
Vronski.
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“Ama biz iki kişinin de artık durulduğu evliliklere 
mantık evliliği diyoruz. Bu herkesin geçirmesi gereken 
kızıl gibi bir şey.”

“O zaman yapay aşk aşısı yapmayı öğrenmek gerek, 
aynı çiçek aşısı gibi...”

“Ben gençken papaz yardımcısına âşıktım,” dedi 
Knyaginya Myagkaya. “Bana faydası oldu mu bilmem.”

“Hayır, şaka bir yana, aşkın ne olduğunu anlayabil-
mek için hata yapmak ve sonra da düzeltmek gerekiyor,” 
dedi Knyaginya Betsi.

“Nikâhtan sonra da mı?” diye sordu şakayla elçinin 
karısı.

“Pişman olmak için asla geç değildir,” dedi diplomat, 
bir İngiliz atasözünü yineleyerek.

“Kesinlikle,” diye atıldı Betsi. “Hata yapar ve düzel-
tirsin. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?” diye dudak-
larında belli belirsiz sert bir gülümsemeyle konuşmayı 
sessizce dinleyen Anna’ya döndü.

“Bana göre,” dedi Anna çıkardığı eldivenle oynaya-
rak. “Bana göre... bu kadar çok akıl, bu kadar çok kişi 
varsa, bir o kadar da yürek ve aşk çeşidi vardır.”

Vronski, Anna’ya bakıyor ve yüreği durmuşçasına 
ne diyeceğini bekliyordu. Anna sözünü bitirdikten sonra 
tehlike geçmiş gibi derin bir soluk aldı.

Anna birden ona döndü:
“Bu arada Moskova’dan mektup aldım. Kiti Şçer

batskaya’nın çok hasta olduğunu yazmışlar.”
“Gerçekten mi?” dedi Vronski somurtarak.
Anna ona sert sert bakarak:
“Bu sizi ilgilendirmiyor mu?”
“Tam tersine, hem de çok. Tam olarak ne yazmışlar, 

öğrenebilir miyim?” diye sordu.
Anna yerinden kalkıp Betsi’ye yaklaştı.
“Bana bir fincan çay lütfen,” dedi Betsi’nin sandalye-

sinin arkasında bekleyerek.
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Knyaginya Betsi çay doldururken Vronski, Anna’ya 
yaklaştı.

“Ne yazmışlar?” diye yineledi.
“Çoğu zaman, erkeklerin hep bundan bahsetmeleri-

ne karşın adiliğin ne olduğunu anlamadıklarını düşünü-
rüm,” dedi Anna onun sorusuna yanıt vermeden. “Size 
çoktandır söylemek istiyordum,” diye ekledi ve birkaç 
adım atıp üstünde albümler olan köşe masaya oturdu.

“Sözlerinizin anlamını tam olarak anlayamıyorum,” 
dedi Vronski çay fincanını uzatarak.

Anna yanındaki divana göz atınca Vronski ânında 
oraya oturdu.

“Evet, size söylemek istediğim şey,” diye başladı ona 
bakmadan. “Çok terbiyesizce davrandınız, terbiyesizce, 
hem de çok.”

“Terbiyesizce davrandığımı bilmiyor muyum! Ama 
böyle davranmamın sorumlusu kim?”

Anna ona sert sert bakarak:
“Bunu bana niçin söylüyorsunuz ki?”
Vronski bakışlarını Anna’nın gözlerinden kaçırma-

dan cüret ve memnuniyetle, “Neden olduğunu biliyorsu-
nuz,” dedi.

Vronski’nin yerine Anna mahcup oldu.
“Bu yalnızca sizin kalpsiz olduğunuzu kanıtlar,” dedi 

Anna. Ama bakışları, kalbinin olduğunu ve bu yüzden 
ondan korktuğunu söylüyordu.

“Şimdi sözünü ettiğiniz şey bir hataydı, aşk değil.”
“Bu sözcüğü, bu iğrenç sözcüğü söylemenizi yasakla-

dığımı anımsıyorsunuzdur,” dedi irkilerek ama aynı anda 
tek bir sözcükle, yasaklamıştım sözüyle, onun üstünde 
belli haklara sahip olduğunu ve dolayısıyla da onu aşk 
konusunda konuşmaya teşvik ettiğini hissetti. “Bunu size 
çoktandır söylemek istiyordum,” diye devam etti Vrons
ki’nin gözlerinin içine bakarak ve yüzü kıpkırmızı kızara-
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rak. “Bugün sizi burada bulacağımı bildiğim için özellikle 
geldim. Bunun mutlaka bitmesi gerektiğini söylemeye 
geldim. Ben şimdiye kadar hiç kimsenin önünde kızarma-
dım ama kendimi suçlu hissetmeme neden oluyorsunuz.”

Vronski ona bakıyor ve onun yüzündeki yeni, ulvi 
güzelliğe hayran oluyordu.

“Benden ne istiyorsunuz?” diye sordu açık ve ciddi 
bir şekilde.

“Moskova’ya gitmenizi ve Kiti’den af dilemenizi isti-
yorum,” diye yanıtladı ve gözlerinde bir an bir ateş çaktı.

“Bunu istemiyorsunuz,” dedi Vronski.
Anna’nın söylemek istediğini değil, söylemek zo-

runda olduğu şeyi söylediğini görüyordu.
“Söylediğiniz gibi beni seviyorsanız,” diye fısıldadı, 

“huzurlu olmam için dediğimi yapın.”
Vronski’nin yüzü aydınlandı.
“Benim için hayatın sizden ibaret olduğunu sanki 

bilmiyor musunuz, rahat nedir bilmiyorum ve size de 
veremem. Bütün benliğimi, aşkımı... evet. Kendimi ve 
sizi ayrı olarak düşünemiyorum. Benim için siz ve ben, 
bir bütünüz. Ve bundan böyle ne sizin için ne de kendim 
için huzur olanağı görmüyorum. Gördüğüm hayal kırık-
lığı ve mutsuzluk... ya da mutluluk olasılığı, hem de na-
sıl mutluluk! Mümkün olamaz mı?” dedi fısıltıyla ama 
Anna hepsini duydu.

Anna söylenmesi gereken her şeyi söylemek için bü-
tün aklını zorladı ama onun yerine aşk dolu bakışını 
Vronski’ye çevirdi ve cevap vermedi.

“İşte mutluluk!” diye düşündü Vronski heyecanla. 
“Bu işin sonu yok diye düşündüğüm, hayal kırıklığına 
kapıldığım bir anda, işte mutluluk! Beni seviyor. Sevdiği-
ni de itiraf ediyor.”

“Bunu benim için yapın ve bu sözleri bana bir daha 
asla söylemeyin, iyi birer dost olalım,” dedi Anna ama 
bakışları bambaşka şeyler söylüyordu.
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“Dost olamayız, bunu siz de biliyorsunuz. Ama çok 
mutlu mu yoksa hepten mutsuz mu olacağımız sizin eli-
nizde.”

Anna bir şey söylemek istedi ama Vronski onu dur-
durdu.

“Çok bir şey istemiyorum ki, umut etme ve şimdiki 
gibi acı çekme hakkı istiyorum. Yok, eğer bu da olanak-
sızsa, yok olmamı emredin, yok olayım. Varlığım sizi sı-
kıyorsa beni bir daha görmeyeceksiniz.”

“Sizi herhangi bir yere kovalamak istemiyorum.”
“Hiçbir şeyi değiştirmeyin yeter. Her şeyi olduğu 

gibi bırakın,” dedi titreyen bir sesle. “İşte eşiniz de geldi.”
Gerçekten tam o anda Aleksey Aleksandroviç sakin 

ve hantal adımlarıyla konuk odasına girdi.
Karısına ve Vronski’ye bir göz atıp ev sahibesine 

doğru yürüdü ve bir fincan çay alıp oturdu ve o her za-
manki acele etmeyen, rahat duyulan ve şakacı ses tonuy-
la biriyle alay etmeye başladı.

“Rambouillet1 tam kadro,” dedi oradakilere bakarak. 
“Güzellikler ve esin perileri.”

Ama onun bu ses tonuna hiç dayanamayan ve snee
ring2 diye adlandıran Knyaginya Betsi, deneyimli bir ev 
sahibesi olarak zorunlu askerlik konusunda ciddi bir ko-
nuşma başlattı.3 Aleksey Aleksandroviç konuya ânında 
kendini kaptırdı ve yeni çıkan yasayı Knyaginya Betsi’ye 
karşı ciddi biçimde savunmaya başladı.

Vronski ve Anna küçük masada oturmaya devam 
ediyorlardı.

1.CatherinedeVionne–RambouilletMarkizi(1588-1665):Fransızsoylu.Pa-
ris’teaçtığıHoteldeRambouillet’iedebiyatsalonuveaydınlarıntoplanmayeri
olarakorganizeetti.BusalonMolière’inGülünç KibarlarveBilgiç Kadınlareser-
lerindedeeleştirilir.(Ç.N.)
2.(İng.)Alaycı,küçümseyici.(Ç.N.)
3.1Ocak1874yılındakabuledilenbiryasaylaaskerlikaltıyılaindirilmişve
soylularınayrıcalıklarıkaldırılmıştı.(Ç.N.)
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“Bu iş gittikçe çirkinleşiyor,” diye fısıldadı oradaki ka-
dınlardan biri Anna’yı, kocasını ve Vronski’yi göstererek.

“Ben size ne demiştim!” diye yanıtladı Anna’nın ar-
kadaşı.

Yalnızca bu kadınlar değil, konuk odasındaki hemen 
hemen herkes, hatta Knyaginya Myagkaya ve Betsi de 
sanki onları engelliyorlarmış gibi topluluktan uzak du-
ran Anna ve Vronski’ye birkaç kez bakmışlardı. Yalnızca 
Aleksey Aleksandroviç o tarafa hiç bakmamış ve başladı-
ğı konuşmayı bırakmamıştı.

Hemen herkeste oluşan hoşnutsuzluğu fark eden 
Knyaginya Betsi, kendi yerini Aleksey Aleksandroviç’i 
dinlemesi için başka birine vererek Anna’nın yanına gitti.

“Eşinizin ifadelerindeki açıklık ve doğruluğa her za-
man şaşıyorum,” dedi. “O konuşurken en anlaşılmaz kav-
ramlar bile anlaşılır bir hal alıyor.”

Mutluluğu gülümsemesinden belli olan ve Betsi’nin 
dediklerinden kesinlikle tek sözcük bile anlamayan 
Anna, “Ah, doğru!” dedi ve büyük masaya doğru yönele-
rek ortak konuşmaya katıldı.

Aleksey Aleksandroviç yarım saat kadar oturduktan 
sonra karısına yaklaşıp eve birlikte gitmeyi önerdi ama 
Anna kocasına hiç bakmadan yemeğe kalacağını söyledi. 
Aleksey Aleksandroviç başını eğerek selam verdi ve çıktı.

Karenina’nın parlak deri ceketli, yaşlı, şişman Tatar 
arabacısı, soğuk yüzünden huysuzlanıp şaha kalkan sol-
daki kır atı zapt etmekte zorlanıyordu. Uşak arabanın 
kapısını açmış bekliyordu. Kapıcı da dış kapıyı tutmuş 
bekliyordu. Kürkünün kopçasına takılan kolundaki dan-
teli küçük ve mahir eliyle kurtarırken başını eğen Anna, 
onu geçirmeye gelen Vronski’nin söylediklerini hayran-
lıkla dinliyordu.

“Hiçbir şey söylemediniz, demek, ben de bir şey is-
temiyormuşum,” diyordu. “Bana dostluğun lazım olma-
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dığını biliyorsunuz, benim için hayattaki tek mutluluk, 
sizin pek sevmediğiniz o sözcük... evet, aşk...”

Anna içinden yavaşça, “Aşk...” dedi ve o anda dante-
li kopçadan ayırır ayırmaz, “Benim için, sizin anlayabile-
ceğinizden çok daha fazla anlama geldiğinden bu sözcü-
ğü sevmiyorum,” diye ekledi ve Vronski’nin yüzüne bak-
tı. “Hoşça kalın!”

Anna elini uzattı ve hızlı, rahat adımlarla kapıcının 
yanından geçip arabanın içinde kayboldu.

Anna’nın bakışı ve elinin dokunuşu Vronski’yi ya-
kıp kavurmuştu. Anna’nın dokunduğu avucunun içini 
öptü ve son iki aya oranla bu akşam amacına daha çok 
yaklaştığı duygusunun verdiği mutlulukla evine gitti.

VIII

Aleksey Aleksandroviç, karısının Vronski’yle özel bir 
masada tek başına oturup hararetle konuşmasında öyle 
özel, yadırganacak bir şey görmemişti ama konuk odasın-
daki herkesin bunu özel ve yadırganası bir şey olarak al-
gıladığını fark etmiş ve bu nedenle ona da yakışıksız gel-
mişti. Bunu karısına söylemesi gerektiğine karar verdi.

Eve dönen Aleksey Aleksandroviç her zamanki gibi 
çalışma odasına geçti, koltuğa oturdu, kitap açacağıyla 
kaldığı yeri belli ettiği papizm1 hakkındaki kitabı aldı ve 
her zamanki gibi saat bire kadar okudu, yalnızca ara sıra 
geniş alnını ovuşturuyor ve sanki başından bir şey kovu-
yormuş gibi sallıyordu. Normal saatinde kalktı ve yatak 

1.Papanındinîvedünyeviyetkilerininartırılmasınısavunangörüş.(Ç.N.)
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hazırlığını yaptı. Anna Arkadyevna hâlâ yoktu. Koltuğun-
da kitapla üst kata çıktı ama bu akşam kafası, her zaman-
ki iş güç dolu düşüncelerin yerine karısıyla ve karısının 
etrafındaki olayla doluydu. Alışkanlığının aksine yatağa 
uzanmadı, ellerini arkasında kavuşturup odalarda ileri 
geri dolaşmaya başladı. Ortaya çıkan bu yeni durumu et-
raflıca düşünmek gerektiğini hissettiğinden yatamıyordu.

Aleksey Aleksandroviç karısıyla konuşması gerekti-
ğine karar verdiğinde bunun çok kolay ve rahat olacağını 
düşünmüştü ama şimdi bu yeni durumu ayrıntılı bir şe-
kilde düşünmeye başladığında çok zor ve karmaşık geli-
yordu.

Aleksey Aleksandroviç kıskanç değildi. Kıskançlık 
ona göre, kadını küçük düşürmekti, kadına güvenmek 
gerekliydi. Neden güvenmek gerektiğini yani genç karı-
sının onu neden hep sevmesi gerektiğini kendisine hiç 
sormamıştı. Ama güvensizlik hissetmiyordu; dolayısıyla 
güveniyor ve güven duygusuna sahip olmak gerektiğini 
kendi kendine söylüyordu. Şimdi de kıskançlığın utanı-
lacak bir duygu olduğu ve güvenmek gerektiği düşünce-
si yıkılmadan devam etmesine karşın mantıksız ve an-
lamsız bir durumla yüz yüze kaldığını hissediyor ve ne 
yapacağını bilmiyordu. Aleksey Aleksandroviç yaşamla, 
karısının kendinden başka birine olan olası aşkıyla yüz 
yüzeydi ve bu durum ona anlaşılmaz ve mantıksız geli-
yordu çünkü bu yaşamın kendisiydi. Bütün yaşamını ha-
yatın yansımalarıyla dolu memuriyette geçirmişti. Yaşa-
mın kendisiyle her karşılaştığında ondan kaçmıştı. Şimdi 
uçurumun üstündeki köprüyü sakin sakin geçerken bir-
den köprünün kaldırıldığını ve altta bir girdap olduğunu 
gören birinin hissettiklerinin aynısını hissediyordu. Gir-
dap yaşamın kendisi, köprü de Aleksey Aleksandroviç’in 
yaşadığı o yapay yaşamdı. Karısının başka birini sevme 
olasılığını ilk kez aklına getirdi ve dehşete düştü.
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Bir masa lambasının aydınlattığı ve ışığın yalnızca 
kısa bir süre önce yapılan ve divanın üstüne asılan büyük 
portresine düştüğü konuk odasının gıcırdayan parkelerin
de ve koyu halısı üzerinde, Anna’nın yakınlarının ve ar-
kadaşlarının portreleriyle yazı masasının üstündeki uzun 
süredir çok yakından bildiği ıvır zıvırları aydınlatan iki 
mumun yandığı Anna’nın odasında, kendine özgü o düz-
gün adımlarla bir ileri bir geri gidip geliyordu. Anna’nın 
odasından yatak odasına kadar yürüyor, sonra geri dönü-
yordu.

Her turunda, daha aydınlık olan konuk odasının par-
kesinde duruyor ve kendine, “Evet, bu işi çözmeli ve son-
landırmalı, bu konudaki görüşümü ve kararımı söyleme-
liyim,” diyordu. Sonra geri dönüyordu. Konuk odasında, 
“İyi de ne söylemeli? Ne karar vermeli?” diye soruyor ama 
bir yanıt bulamıyordu. “Ee, ne yani, ne olmuş?” diye sor-
du çalışma odasına dönerken. “Hiçbir şey. Vrons ki’yle çok 
konuşuyormuş. Ne olmuş? Sosyetedeki bir ka dın ilk kez 
mi konuşuyor birisiyle? Üstelik kıskanmak... hem onu 
hem de kendimi küçük düşürmek değil mi?” diyordu 
kendine Anna’nın odasına girerken ama önceleri kendisi 
için bir ağırlığı olan bu düşüncelerin şimdi hiçbir ağırlığı 
yoktu. Yatak odasının kapısından yeniden konuk odasına 
döndü ama yarı karanlık konuk odasına adım atar atmaz 
bir ses ona, bunun öyle olmadığını ve eğer başkaları da 
fark ettiyse demek ki ortada bir şeylerin olduğunu söyle-
di. Konuk odasında yeniden kendi kendine, “Evet, hallet-
meli, sonlandırmalı ve kendi görüşümü söylemeli...” de
di. Konuk odasından geri dönerken kendine, “Nasıl çöz-
meli?” diye sordu. Sonra yeniden, “Ne oldu ki?” di ye sor-
du. Kıskançlığın karısını küçülten bir duygu olduğunu 
anımsayarak, “Hiçbir şey!” diye yanıtladı ama konuk oda-
sında bir şeyler olduğuna yeniden ikna oldu. Düşüncele-
ri de vücudu gibi tur atıp duruyor ama yeni bir şey bu-
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lamıyordu. Bunu fark edince alnını ovuşturdu ve An
na’nın odasına oturdu. 

Üstünde malahit kaplı sümen takımının ve yarım 
bırakılmış bir notun olduğu masaya bakarken düşünce-
leri birden değişti. Anna’nın neler düşündüğünü, neler 
hissettiğini düşünmeye başladı. Anna’nın özel yaşamını, 
düşüncelerini, arzularını ilk kez bu denli canlı olarak gö-
zünün önüne getirmişti ve onun da özel bir yaşamı ol-
ması gerektiği düşüncesi hemen aklından çıkaracak ka-
dar korkunç gelmişti. Bu, bakmaya korktuğu aynı gir-
daptı. Düşünsel ve duygusal olarak başka birinin yerine 
geçmek Aleksey Aleksandroviç’e bütünüyle yabancı bir 
ruhsal durumdu. Bu durumu zararlı ve tehlikeli bir ha-
yalcilik olarak görürdü.

“Her şeyden korkuncu da,” diye düşünüyordu, “bu 
anlamsız kuşkunun tam işin sonuna yaklaştığım (şimdi 
üstünde çalıştığı projeyi kastediyordu) ve huzura, ruh gü-
cüne gereksinimim olduğunda üzerime yığılması. Ama 
ne yapmalı? Ben huzursuzluk ve kuşkuları taşıyabilen ve 
onlarla yüzleşmeye gücü olmayan insanlardan değilim.”

“İyice düşünmeli ve karar verip bitirmeli,” dedi yük-
sek sesle.

“Onun duyguları ve yüreğinde olup bitenler benim 
değil tamamen onun vicdanının işi ve dinle ilgili bir du-
rum,” dedi içinden ve oluşan durumu oturtabileceği 
meşru bir konum bulmanın rahatlığını hissetti.

“Yani,” dedi içinden Aleksey Aleksandroviç, “onun 
duyguları ve sonrası tamamen onun vicdanının sorunu 
ve karışmam mümkün değil. Benim yükümlülüklerim 
ortada. Reisi olarak aileyi yönetmekle yükümlüyüm do-
layısıyla sorumlu biri olarak gördüğüm tehlikeyi söyle-
mek, uyarmak ve hatta otoritemi kullanmak zorunda-
yım. Ona söylemek zorundayım.”

Artık Aleksey Aleksandroviç’in kafasında karısına 
söyleyecekleri netleşmişti. Söyleyeceklerini ayrıntılarıy-
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la düşünürken, zamanını ve aklını ev işi için harcamak 
zorunda kalmasına üzülüyordu ama buna karşın biraz 
sonra yapacağı konuşmanın biçimi ve içeriği resmî bir 
konuşma gibi kafasında net ve açık olarak oluşmuştu. 
“Şunları söylemeli ve aktarmalıyım: Birincisi, toplumun 
düşüncelerinin, terbiye kurallarının öneminin açıklamak; 
ikincisi, evliliğin dinî anlamı üzerinde durmak; üçüncü-
sü, eğer gerekirse oğlumuzun yaşayacağı olası mutsuzlu-
ğu anlatmak; dördüncüsü, onun da mutsuz olacağına 
değinmek.” Aleksey Aleksandroviç avuçları aşağıya gele-
cek şekilde ellerini kenetleyip parmaklarını çıtlattı.

Bu kötü alışkanlık, yani ellerini birleştirip parmakla-
rını çıtlatması onu her zaman rahatlatır ve şu an ona la-
zım olan şeye, kendine çekidüzen vermesine yardım eder-
di. Dışarıdan yaklaşan arabanın sesi duyuldu. Aleksey 
Aleksandroviç salonun ortasında durdu.

Merdivenlerden bir kadının adımları işitildi. Konuş-
maya hazır olan Aleksey Aleksandroviç ayakta duruyor 
ve parmaklarını kenetlemiş, bir daha çıtlayıp çıtlamaya-
caklarına bakıyordu. Bir tanesi çıtladı.

Merdivenlerden gelen hafif adım seslerinden Anna’ 
nın yaklaştığını hissediyordu ve planladığı konuşmadan 
memnun olmasına karşın yapacağı açıklamalardan kor-
kuyordu...

IX

Anna başı önünde şapkasının püskülüyle oynayarak 
çıkıyordu. Yüzü pırıl pırıldı ama bu parıltı neşeli değildi, 
daha çok gecenin karanlığındaki yangının o korkunç 
alevlerini andırıyordu. Kocasını görünce başını kaldırdı 
ve uykudan uyanmış gibi gülümsedi.
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“Yatmadın mı hâlâ? İşte mucize!” dedi, şapkasını çı-
kardı ve hiç durmadan soyunma odasına yöneldi. “Alek-
sey Aleksandroviç, yatma zamanı,” dedi kapının ardın-
dan.

“Anna, seninle konuşmam lazım.”
“Benimle mi?” dedi şaşırarak ve kapıdan başını uza-

tıp kocasına baktı. “Ne oldu? Ne var?” diye devam etti 
otururken. “Madem lazım, hadi konuşalım. Aslında en 
iyisi yatmak.”

Anna aklına geleni söylüyordu ve söylediklerini duy-
dukça yalan söyleme yeteneğine kendi de şaşıyordu. Söy-
lediği sözler, en az uyuma isteği kadar sade ve doğaldı. 
Kendini delinmez bir yalan zırhına bürünmüş gibi hisse-
diyordu. Görünmez bir gücün kendisine yardım ettiğini 
ve desteklediğini hissediyordu.

“Anna, seni uyarmalıyım,” dedi.
“Uyarmak mı?” diye sordu Anna. “Ne hakkında?”
Öyle sade, öyle neşeli bakıyordu ki, onu kocası ka-

dar iyi tanımayan biri onun ne sesinin tınısında ne de 
sözlerinde doğal olmayan bir şey fark edebilirdi. Ancak 
kocası için, onu tanıyan, beş dakika geç yatsa fark edip 
nedenini soracağını bilen, her türlü sevincini, neşesini, 
acılarını kendisiyle paylaştığını bilen Aleksey Aleksand-
roviç için, karısının şimdi bulunduğu durumu fark et-
mek istememesi, kendi hakkında tek söz bile söylemek 
istememesi çok şey anlatıyordu. Onun önceleri hep açık 
olan yüreğinin şimdi kendisine kapalı olduğunu görü-
yordu. Üstelik ses tonundan Anna’nın bu durumdan hiç 
de rahatsız olmadığını görüyordu. Sanki doğrudan, evet, 
kapalı diyordu ve bundan sonra da hep kapalı olacak. 
Aleksey Aleksandroviç şimdi, evine dönen ve oranın ka-
palı olduğunu gören bir insanın hissettiklerinin aynını 
hissediyordu. “Belki anahtar hâlâ bulunabilir,” diye dü-
şündü.
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“Dikkatsiz ve düşüncesizce hareket ederek sosyete-
de kendin hakkında dedikodulara neden olabileceğin ko-
nusunda uyarmak istiyorum,” dedi sakin bir sesle. “Kont 
Vronski’yle (bu adı sakin ama kısa bir ara vererek katı 
bir şekilde söylemişti) bugün yaptığın fazlasıyla canlı ko-
nuşma dikkatleri üzerine çekti.”

Konuşurken onun gülen ve artık hiçbir şey göreme-
diği için de korkunç gelen gözlerine bakıyor ve söyledik-
lerinin anlamsızlığını ve yararsızlığını hissediyordu.

Sanki söylediklerini hiç anlamıyormuş gibi, söyledik-
lerinden yalnızca kasıtlı olarak son sözleri anladığını gös-
terircesine, “Sen hep böylesin,” diye yanıtladı Anna. “Kâh 
canımın sıkıntısından kâh neşeli olmamdan rahatsız olur-
sun. Akşamleyin sıkılmadım. Canını sıkan bu mu?”

Aleksey Aleksandroviç irkildi ve çıtırdatmak için el-
lerini kenetledi.

“Ah, lütfen yapma, hiç hoşlanmıyorum,” dedi Anna.
Aleksey Aleksandroviç kendine hâkim olmaya ve 

ellerinin hareketini engellemeye çalışarak, “Anna, bu sen 
misin?” dedi.

“İyi de ne oluyor?” diye soruyla yanıtladı Anna, iç-
ten ve komik bir şaşkınlıkla. “Benden ne istiyorsun?”

Aleksey Aleksandroviç sustu, eliyle alnını ve gözle-
rini sildi. Yapmak istediğinin, yani kendi karısını sosyete-
nin önünde hata yapmaktan korumak yerine istemeden 
onun vicdanını ilgilendiren bir konuyla endişelendiğini 
ve kendi yarattığı bir duvarla mücadele etmeye başladı-
ğını gördü.

“Söylemek istediğim,” diye devam etti soğuk ve sa-
kin bir biçimde. “Beni dinlemeni rica ediyorum. Bildiğin 
gibi kıskançlığın insanı aşağılayan ve küçük düşüren bir 
duygu olduğunu kabul ederim ve hiçbir zaman bu duy-
gunun esiri olmayacağım ama çiğnendiğinde cezasız kal-
mayacak, herkesin bildiği bazı kurallar da var. Bugün 
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böyle bir duyguya kapılmadım ama oradakilerde oluşan 
izlenimlere göre, senden beklendiği gibi davranmadığını 
ve kendine hâkim olmadığını herkes fark etti.”

“Kesinlikle hiçbir şey anlamıyorum,” dedi Anna 
omuzlarını silkerek. “Umurunda değil,” diye düşündü. 
“Onu rahatsız eden toplumun fark etmesi.” 

“Sen iyi değilsin Aleksey Aleksandroviç,” diye ekle-
dikten sonra kalktı, dışarı çıkmaya yöneldi ama Aleksey 
Aleksandroviç onu durdurmak istercesine önüne geçti. 

Yüzü Anna’nın hiç görmediği kadar çirkin ve asıktı. 
Anna durdu ve başını yana, geriye doğru eğerek hızlı ha-
reketlerle saçındaki tokaları çıkarmaya başladı.

“Tamam, dinliyorum, devam et,” dedi sakin ve alayla 
karışık. “Hatta büyük bir ilgiyle dinliyorum çünkü ne ol-
duğunu anlamak istiyorum.”

Anna konuşurken o doğal sakinliğine, kendinden 
emin ses tonuna ve seçtiği sözcüklere kendi de şaşırı
yordu.

“Senin duygularının ayrıntılarına girme hakkını 
kendimde görmüyorum ve zaten bunu anlamsız ve ge-
reksiz sayıyorum,” diye başladı Aleksey Aleksandroviç. 
“Ruhumuzu kurcalarken çoğu zaman orada fark edilme-
den duran bir şeyler buluruz. Duyguların senin vicdanı-
nın işi ama ben senin, kendimin ve Tanrı’nın önünde yü-
kümlülüklerini anlatmak zorundayım. Hayatlarımız bir-
leştirildi, insanlar tarafından değil Tanrı tarafından. Bu 
birlikteliği ancak bir suç bozar ve böyle bir suç da ağır 
bir ceza gerektirir.” 

Anna saçını yoklayıp kalan tokaları ararken, “Hiçbir 
şey anlamıyorum. Ah, Tanrım, nasıl da uykum var!” dedi.

“Anna, Tanrı aşkına, böyle konuşma,” dedi Aleksey 
Aleksandroviç nazikçe. “Belki de yanılıyorum ama söyle-
diklerime inan, ikimizin de iyiliği için konuşuyorum. 
Ben senin kocanım ve seni seviyorum.”
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Bir anlığına Anna’nın yüzü düştü, bakışlarındaki 
alaycı kıvılcım kayboldu ama “seviyorum” sözü onu ye-
niden çileden çıkardı. “Seviyormuş,” diye düşündü, “sev-
mesi mümkün mü? Aşk diye bir şeyin olduğunu duyma-
mış olsa bu sözcüğü hiç kullanmazdı. Aşkın ne olduğunu 
bile bilmez.”

“Aleksey Aleksandroviç, gerçekten anlamıyorum,” 
dedi. “Ne söyleyeceksen açıkça söyle...”

“İzin ver, sözümü bitireyim. Seni seviyorum. Ama 
kendimden bahsetmiyorum, burada önemli olan oğlu-
muz ve sensin. Bir kez daha yineliyorum, söyleyecekle-
rim tamamen boş ve anlamsız olabilir, belki yanılgıları-
mın sonucudur. Öyleyse beni bağışlamanı rica ediyorum. 
Ama sözlerimle ilgili yüreğinde en ufak bir şey varsa 
düşünmeni rica ediyorum ve eğer yüreğin söylemeni is-
tiyorsa anlat bana...”

Aleksey Aleksandroviç kendisi de hiç farkında ol-
madan, hazırladığından bambaşka şeyler söylüyordu.

“Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hem de...” dedi bir-
den hızlı hızlı gülümsemesini zor tutarak. “Gerçekten 
yatma zamanı.”

Aleksey Aleksandroviç içini çekti ve başka bir şey 
söylemeden yatak odasına yöneldi.

Anna yatak odasına geçtiğinde Aleksey Aleksandro-
viç yatmıştı. Dudakları sımsıkı kapalıydı ve ona bakmı-
yordu. Anna kendi yatağına yattı ve onun her an yeniden 
konuşmasını beklemeye başladı. Konuşmasından hem 
korkuyor hem de bunu istiyordu. Ama o susuyordu. Anna 
uzun süre hareketsizce bekledi ve sonra da onu unuttu. 
Başka birini düşünüyordu, onu gördüğünde bu düşünce-
nin etkisiyle yüreğinin coşkuyla ve suçlu bir sevinçle dol-
duğunu hissediyordu. Birden burundan çıkan düzgün ve 
sakin bir ıslık sesi duydu. Sanki Aleksey Aleksandroviç ilk 
anda kendinden çıkan bu sesten ürkmüş gibi oldu, ıslık 
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durdu ama iki nefes arası kadar kesildikten sonra sakin bir 
şekilde yeniden duyuldu.

“Geç, çok geç, artık çok geç,” diye fısıldadı gülümse-
meyle Anna. Gözleri açık, hiç hareket etmeden uzun 
süre öylece yattı, gözlerindeki pırıltıları karanlıkta görü-
yormuş gibiydi.

X

O geceden sonra hem Aleksey Aleksandroviç için 
hem de karısı için yeni bir hayat başladı. Aslında öyle 
özel bir şey de olmadı. Anna her zamanki gibi sosyetede 
dolaşıyor, özellikle Knyaginya Betsi’ye gidiyor ve her yer-
de Vronski’yle karşılaşıyordu. Aleksey Aleksandroviç bu
nu görüyor ama hiçbir şey yapamıyordu. Anna’nın açık-
lama yapması için giriştiği denemeler, karısının ördüğü 
aşılmaz, neşeli bir anlamazlık duvarına çarpıyordu. Dışa-
rıya karşı ilişkileri aynıydı ama ikisinin de birbirlerine 
olan ilişkileri bütünüyle değişmişti. Devlet işlerinde ol-
dukça güçlü bir adam olan Aleksey Aleksandroviç ken-
dini güçsüz hissediyordu. Başını uysal bir öküz gibi eğ-
miş, tepesinde durduğunu hissettiği baltanın inmesini 
bekliyordu. Bu konuyu her düşünüşünde, iyi niyetle, se-
vecenlikle, ikna ederek onu kurtarmanın, onun aklını 
başına getirmeye zorlamanın bir yolu olduğunu hissedi-
yor ve hemen her gün onunla konuşmaya niyetleniyor-
du. Ama konuşmaya başladığı her sefer, Anna’yı ele ge-
çiren o kötülük ve ihanet ruhunun kendisini de sardığını 
hissediyor ve söylemek istediğinin yerine başka şeyleri 
yine istemediği bir tonda konuşmaya başlıyordu. İstem-
sizce alışkanlık haline getirdiği o alaycı tonla konuşuyor-
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du karısıyla. Oysa bu ses tonuyla ona söylemek istedik-
lerini dile getirmesi mümkün değildi... ..........................
......................................................................................
............................................

XI

Bütün arzularının yerine geçen, neredeyse bir yıl 
boyunca Vronski için kesinlikle hayatının tek arzusuna 
dönüşen, Anna için ise mümkün olmayan hatta korkunç 
ve korkunç olduğu kadar büyüleyici bir mutluluk hayali 
olan o arzu gerçekleşti. Sararmış Vronski, altçenesi titre-
yerek Anna’nın başında duruyor ve nasıl ve ne şekilde 
olacağını kendisi de bilmeden sakinleşmesi için ona yal-
varıyordu. 

“Anna! Anna!” diyordu titreyen sesiyle. “Anna, Tanrı 
aşkına!”

Vronski bu sözleri daha yüksek sesle söyledikçe 
Anna da bir zamanlar o gururlu ve neşeli, şimdi ise utanç 
dolu başını daha da aşağıya eğiyordu, sonunda iyice iki 
büklüm oldu ve oturduğu divandan yere, Vronski’nin 
ayaklarının dibine yığıldı, Vronski tutmasa halının üzeri-
ne düşecekti.

“Tanrım! Bağışla beni!” dedi hıçkırıklar içinde elleri-
ni göğsüne bastırarak.

Kendini öyle günahkâr ve suçlu hissediyordu ki al-
çalmak ve bağışlanmayı dilemekten başka bir yolu yoktu. 
Artık yaşamında ondan başka kimse olmadığından bağış-
lanması için ona yalvarıyordu. Vronski’ye bakarken, ne 
denli alçaldığını fiziki olarak hissedince başka bir şey söy-
leyemedi. Vronski de katlettiği insanın cesedini gören 
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katilin hissettiklerini hissediyordu. Hayatını aldığı bu ce-
set, onların aşkıydı, aşklarının ilk günleriydi. Böylesine 
korkunç bir utanç bedeliyle ödenen şeyi anımsamanın 
dehşet ve tiksinti verici bir yanı vardı. Kendi ruhsal çıp-
laklığı önünde duyduğu utanç Anna’yı eziyor ve Vrons
ki’ye de bulaşıyordu. Ama cesedin başında duran katil ne 
denli korkarsa korksun, onu parçalara ayırmak, saklamak 
ve cinayetle elde ettiklerinden yararlanmak durumun-
daydı.

Aynı Vronski’nin, Anna’nın yüzünü ve omuzlarını 
öpücüklere boğması gibi katil de tutkuya benzer bir 
hırsla bu cesede atılır, taşır ve doğramaya başlardı. Anna 
onun elini tutuyor ve hiç kımıldamıyordu. Evet, bedeli 
bu utançla ödenen öpücükler. Evet, bundan böyle hep 
benim olacak bu el, suç ortağımın eli. Anna bu eli kaldı-
rıp öptü. Vronski diz çökerek Anna’nın yüzünü görmek 
istedi ama Anna yüzünü sakladı ve hiçbir şey söylemedi. 
Sonunda kendini biraz toplayınca ayağa kalktı ve 
Vronski’yi itti. Yüzü yine güzeldi ama daha çok acınacak 
bir haldeydi.

“Her şey bitti,” dedi Anna. “Senden başka hiçbir şe-
yim yok. Bunu unutma.”

“Hayatım olan şeyi nasıl unuturum. Bu mutluluğun 
her ânı için...”

“Ne mutluluk ya!” dedi tiksinti ve korkuyla ve bu 
korku ister istemez Vronski’ye de geçti. “Tanrı aşkına, 
artık tek söz bile etme.”

Çabucacık kalktı ve ondan uzaklaştı.
“Tek bir söz daha etme,” diye yineledi ve yüzünde 

Vronski’ye tuhaf gelen soğuk bir umutsuzluk ifadesiyle 
vedalaştı. Yeni bir hayata adım attığı bu anda o utanç, 
sevinç ve korku duygusunu sözcüklerle anlatamayacağı-
nı hissediyordu ve bu konuda konuşmak ve bu duyguyu 
yanlış sözcüklerle bayağılaştırmak istemiyordu. Ama daha 
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sonra da, ertesi gün de, üçüncü gün de bu duyguların 
karmaşıklığını ifade edecek sözcükler bulmak bir yana, 
ruhunda olan bitenleri kendi kendine düşünmeye yar-
dım edecek bir kavram bile bulamadı.

“Hayır, şimdi bunu düşünemem, daha sonra, sakin 
olduğumda düşünürüm,” diyordu kendine. Ama düşün-
mek için o huzura hiç ulaşamıyordu; yaptığını, başına 
neler geleceğini, neler yapması gerektiğini düşünmeye 
başladığında üstüne bir korku düşüyor ve onu bu düşün-
celerden uzaklaştırıyordu.

“Daha sonra, daha sonra,” diyordu. “Sakinleştiğimde.”
Ama düşüncelerine hâkim olamadığı düşlerinde, 

durumu bütün çıplaklığıyla gözünün önüne seriliyordu. 
Hemen her gece aynı düşü görüyordu. İkisinin de kocası 
olduğunu ve ikisinin de onu okşadıklarını görüyordu. 
Aleksey Aleksandroviç onun ellerini öperken ağlıyor ve, 
“Şimdi harika!” diyordu. Aleksey Vronski de orada, o da 
kocasıydı. Bu durumun önceleri ona olanaksız gelmesine 
şaşarak onlara, bunun çok basit olduğunu ve şimdi her 
ikisinin de mutlu olduğunu gülerek açıklıyordu. Ne var 
ki bu düş, onu bir karabasan gibi boğuyor ve korku için-
de uyanıyordu.

XII

Levin, Moskova’dan döndüğü ilk zamanlarda, red-
dedilişinin utancını her anımsayışında irkiliyor, yüzü kı-
zarıyor ve kendine şöyle diyordu: “Fizikten bir alıp sınıf-
ta kaldığım yıl da böyle kızarıyor, irkiliyor ve kendimi 
mahvolmuş sayıyordum, kız kardeşimin bana emanet 
ettiği işlerini batırdığımda da aynı şekilde mahvolduğu-
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mu sanmıştım. Ne oldu? Şimdi üstünden yıllar geçtikten 
sonra bunun beni nasıl olup da üzdüğünü şaşırarak 
anımsıyorum. Bu acıyla da aynı şey olacak. Zaman geçe-
cek ve umurumda olmayacak.”

Ama üç ay geçmesine karşın bir türlü kayıtsız kala-
mıyor ve olanları anımsamak, aynı ilk günkü gibi acı ve-
riyordu. Uzun süredir bir aile kurmayı hayal eden ve 
bunun için artık hazır olduğunu hisseden biri olarak hâlâ 
bekâr olması ve evlilikten her zamankinden daha uzak 
oluşu yüzünden bir türlü sakinleşemiyordu. Onun ya-
şında birinin tek başına yaşamasının iyi olmadığını çev-
resindeki herkes gibi kendisi de içi acıyarak hissediyor-
du. Moskova’ya gitmeden hemen önce, konuşmayı sev-
diği saf bir köylü olan sığırtmaç Nikolay’a, “Ee, Nikolay, 
evlenmek istiyorum,” dediğini ve onun da su götürmez 
bir konuymuş gibi aceleyle, “Zamanı geldi de geçiyor 
Konstantin Dmitriç!” diye yanıt verdiğini anımsadı. Ama 
şimdi evlilik her zamankinden daha uzaktı. Gönlündeki 
yer doluydu, bu yere tanıdığı kızlardan kimi yerleştirme-
ye çalışsa bunun mümkün olamayacağını hissediyordu. 
Üstelik reddedilmesini ve bu olayda oynadığı rolü anım-
samak utançla içini acıtıyordu. Kendine bu olayda hiç 
su çu olmadığını ne kadar derse desin, bu anı aynı tür 
diğer utanç verici anılar gibi onu irkiltiyor ve yüzünün 
kızarmasına neden oluyordu. Her insanın olduğu gibi 
onun da geçmişinde vicdanını sızlatan aptalca davranış-
lar vardı, öyle ki bu aptalca davranışları anımsamak, bu 
önemsiz ama utanç verici anılar kadar acı vermiyordu. 
Bu yaralar hiçbir zaman kapanmıyordu. Bu anıların ara-
sında artık reddedilmesi ve o gece diğerlerinin gözünde 
düştüğü acınası durum da yerlerini almıştı. Ama zaman 
ve yaptığı işler, görevlerini layıkıyla yapıyorlardı. Acı anı-
lar, köy yaşamının onun görmediği ama önemli olayları 
arasında gün geçtikçe kaybolup gidiyordu. Geçen her 
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hafta Kiti daha az aklına geliyordu. Büyük bir sabırsız-
lıkla evlendiği ya da yakında evleneceği haberini bekli-
yor ve bu haberin çürük bir dişin çekilip alınması gibi 
kendini iyileştireceğini umut ediyordu.

Bu arada güzel, cana yakın, beklenti ve aldatmalar-
dan uzak bir bahar, bitkilerin de, hayvanların da, insanla-
rın da birlikte keyif aldıkları o ender baharlardan biri gel-
mişti. Bu muhteşem bahar en çok Levin’i etkiledi ve ön-
ceki planları ve düşüncelerinden bütünüyle sıyrılıp hiç 
kimseye bağımlı olmadan, tek başına bir yaşam kurma 
düşüncesini pekiştirdi. Köye gelirken tasarladığı planlar-
dan çoğu gerçekleşmemiş olsa da düşündüğü en önemli 
şey olan tertemiz bir yaşam sürme hayalini gerçekleştiri-
yordu. Düştükten sonra hissettiği içini acıtan o utancı ar
tık hissetmiyor ve insanların gözlerinin içine cesurca ba-
kabiliyordu. Daha şubat ayında Marya Nikola yevna’ dan 
ağabeyinin sağlığının iyice kötüleştiğini ve tedavi olmak 
istemediğini bildiren mektubu aldığında Moskova’ya, 
ağabeyine gitmiş ve onu doktorla konuşması ve yurtdışı-
na kaplıcalara gitmesi için ikna etmeyi başarmıştı. Ağabe-
yini hiç kızdırmadan ikna etmeyi ve yolculuk için borç 
para vermeyi başardığı için kendinden memnundu. Özel-
likle baharda itina isteyen çiftlik işleri ve okumanın dışın-
da Levin, kışın çiftçilikle ilgili bir kitap yazmaya başla-
mıştı. Kitabın kurgusuna göre, tarımda işçinin karakteri, 
iklim ve toprak gibi mutlak bir veri olarak kabul ediliyor 
ve dolayısıyla tarım biliminin bütün kuralları yalnızca 
toprak ve iklim verilerine göre değil iklim, toprak ve işçi-
nin değişmez karakteriyle ilgili verilere göre biçimlendi-
riliyordu. Aslında yalnız yaşamasına ya da yalnız yaşama-
sının getirdiği sonuçlara karşın Levin’in yaşamı oldukça 
dolu geçiyor ve Agafya Mihaylovna ile sık sık fizik, tarım 
teorileri ve özellikle de onun en çok sevdiği felsefi konu-
ları tartışmasına karşın kafasında dolaşan fikirleri Agafya 
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Mihaylovna dışında birine anlatamamanın tatmin edile-
mez duygusunu az da olsa yaşıyordu. 

Baharın gelişi epey gecikmişti. Perhizin son haftala-
rında hava açık ama çok soğuktu. Hava gündüzleri güneş-
le birlikte biraz ısınıyor ama geceleri eksi yediye kadar 
düşüyordu. Toprağın üstü öylesine donmuştu ki arabalar 
doğrudan buzun üstünde gidiyordu. Paskalya da karlıydı. 
Sonra birden, Paskalya’nın ikinci günü ılık bir rüzgâr bu-
lutları topladı ve üç gün üç gece şiddetli bir yağmur yağ-
dı. Perşembe günü rüzgâr dindi ve doğadaki değişimleri 
gizlemek istercesine gri, yoğun bir sis çöktü. Sisin içinde 
sular dökülüyor, buzlar çatırdayıp hareketleniyor, köpük-
lenmiş bulanık sular hızlı hızlı akıyordu. Krasnaya Gor
ka’nın doruklarındaki duman akşamdan dağıldı, bulutlar 
koyunlar gibi sağa sola kaçtılar, hava aydınlandı ve gerçek 
bahar kendini gösterdi. Sabahleyin yükselen parlak güneş, 
suyun üstündeki ince buzu çabucak eritti ve ılık hava yaş-
lı toprağı doldurduğu buğularla titretmeye başladı. Eski 
otlar yeşillenmeye ve yeni otlar yavaş yavaş baş vermeye 
başladı, gilaburular, frenküzümleri ve beryozaların to-
murcukları kabardı, altın rengine bürünmüş söğüdün üs-
tünden, kovanından ayrılan bir arı vızıldadı. Kadifeyi an-
dıran yeşilliklerin ve buz tutmuş anızların üstünde gözle 
görünmez tarlakuşları şakıyor, kızkuşları fırtınanın dol-
durduğu çukur ve bataklıkların üstünde ağlaşırcasına 
uçuşuyor, turnalarla kazlar bahar çığlıklarıyla yükseklerde 
süzülüyorlardı. Tüyleri dökülmüş ve yeni tüyleri yer yer 
çıkmaya başlamış büyükbaş hayvanlar otlakta böğürüyor, 
çarpık bacaklı kuzular meleyen annelerinin çevresinde 
oynaşıyordu. Çevik çocuklar çıplak ayaklarının izlerini 
otların üstünde bırakarak koşuşturuyorlar, gölette keten 
giysilerini yıkayan kadınlar neşeyle cıvıldaşıyorlar, avlu-
lardan karasaban ve tırmıklarını onaran köylülerin balta 
sesleri duyuluyordu. Gerçek bahar gelmişti. 
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XIII

Uzun çizmelerini giyen, kürkünü bırakıp üstüne çu
ha kaftanını alan Levin, güneşle parlayıp gözünü kamaş-
tıran suların üstünden atlayıp kâh buzlara kâh cıvık ça-
mura basarak çiftlikte dolaşıyordu.

Bahar, plan ve tasarı zamanıdır. Baharın başında dört 
bir yanından fışkıran sürgün ve tomurcuklarını nereye ve 
nasıl uzatacağını bilmeyen bir ağaç gibi, Levin de avluya 
çıkınca gözleri çiftliğinde, hangi işlere kalkışacağını bile-
miyor ama kafasının en güzel plan ve tasarılarla dolu ol-
duğunu hissediyordu. Öncelikle hayvanlara, ahıra gitti. 
Avluya çıkarılan inekler düzgün yeni tüylerini parıldata-
rak güneşte ısınıyor ve çayıra çıkmak için böğürüp duru-
yorlardı. En ince ayrıntılarına kadar bildiği inekleriyle 
keyif yapan Levin, inekleri çayıra salmalarını, avluya da 
danaları çıkarmalarını emretti. Çoban hemen işe koyul-
du. Kadın sığırtmaçlar eteklerini toplayıp henüz güneş-
ten kararmamış çıplak ayaklarıyla çamurlara bata çıka 
ellerinde çalı çırpıyla, baharın neşesiyle yerinde durama-
yan, böğüren danaları avluya çıkarmak için koşuştular.

Beklediğinden daha iyi olan bu yılın buzağılarını –ilk 
doğanlar bir köylü ineği kadar büyümüştü, Pava’nın üç 
aylık kızı ise daha şimdiden bir yaşında gibiydi– hayran-
lıkla seyreden Levin, yalağın dışarı çıkarılmasını ve sama-
nın parmaklık ardından verilmesini emretti. Ancak sonba-
harda yapılan parmaklıklar kışın kullanılmadıkları için 
kondukları ağılda kırılmışlardı. Patozla uğraşması için 
yevmiyeyle anlaştığı marangozu çağırttı. Ama marango-
zun daha Maslenitsa’dan1 önce bitirmesi gereken tırmık-

1.Slavlardakışınuğurlanması,baharınkarşılanmasındayapılanpagankültüre
dayalıbirhaftalıkkutlamalar,bayram.(Ç.N.)
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ları onardığı anlaşıldı. Bu durum Levin’in canını sıktı. Can 
sıkıntısının asıl nedeni onca yıldır bütün gücüyle mücade-
le ettiği çiftlik işlerindeki bu ebedî düzensizliğin yinelen-
mesiydi. Öğrendiğine göre, kışın kullanılmayan parmak-
lıklar, yük atlarının ahırında kullanılmış ve buzağılara gö
re, ince yapıldığından orada kırılmış. Bundan başka, tır-
mıklar ve diğer tarım aletlerinin bakımının ve onarımının 
daha kışın yapılması emredilmişken ve bu iş için üç ma-
rangoz işe alınmışken onarımların yapılmadığı, tırmıkla-
rın ancak tırmığa gidilirken onarıldığı da ortaya çıkmış 
ol du. Levin kâhyayı çağırmalarını söyledi ama hemen ar-
kasından kendisi aramaya çıktı. O günkü her şey gibi pı-
rıl pırıl parıldayan ve astragan şeritli koyun kürkü giyen 
kâhya, elinde saman çöpü, samanlıktan geliyordu.

“Marangoz neden patozda değil?”
“Ben de tırmıkların onarılmasını size dün söyleye-

cektim. Toprağı sürme zamanı geldi.”
“İyi de kışın ne yaptınız?”
“Marangoz neye lazımdı?”
“Buzağıların parmaklıkları nerede?”
“Yerlerine konulmasını emretmiştim. Bu millete ne 

yapsam ki!” dedi kâhya elini sallayarak.
“Bu millete değil marangoza!” diyen Levin birden 

parladı. “Sizi niye tutuyorum ki!” diye bağırdı ama bu-
nun bir işe yaramayacağını anlayarak konuşmasını yarıda 
bırakıp derin bir soluk aldı. “Eee, ekilebilecek gibi mi?” 
diye sordu bir süre sustuktan sonra.

“Turkin’in arkası yarın ya da sonrası ekilebilir.”
“Ya yonca?”
“Vasili ile Mişka’yı yolladım, ekiyorlar. Tarlaya gire-

bilirler mi bilmem, vıcık vıcık.”
“Kaç desyatina?”
“Altı gibi.”
“Niye hepsi değil?” diye bağırdı Levin.
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Yirmi yerine altı desyatina yonca ekilmesi canını 
daha çok sıkmıştı. Teoriye ve kendi deneyimlerine göre 
yonca ne kadar erken, hatta daha kar kalkmadan ekilirse 
o kadar iyi verim alınıyordu. Ne var ki Levin bunu hiçbir 
zaman başaramıyordu.

“Adam yok. Adam işini ne yapmamı emredersiniz? 
Üçü hiç gelmedi. Semyon da...”

“Saman işini erteleyin.”
“Ben de öyle yaptım zaten.”
“Peki adamlar nerede?”
“Beşi komposto yapıyor. (Bu, kompost yani gübre 

anlamındaydı.) Dördü de küflenmesin diye yulafı altüst 
ediyor, Konstantin Dmitriç.”

Levin bu “küflenmesin” sözünün, İngiliz yulafının 
çoktan küflendiği anlamına geldiğini çok iyi biliyordu. 
Yine emrettiği gibi yapmamışlardı. 

“Daha büyük perhizde ortasına baca yapın demiş-
tim ya!” diye bağırdı.

“Dert etmeyin, her şeyi zamanında yapacağız.”
Levin elini kızgınlıkla sallayarak yulaflara bakmak 

için ambara gitti, sonra ahıra geri döndü. Yulaf henüz 
küflenmemişti. Ama adamlar doğrudan alt ambara dö-
keceklerine kürekle havalandırmaya çalışıyorlardı. Dedi-
ği gibi yapmalarını emretti ve yonca ekimi için buradan 
iki adam aldı. Levin’in kâhyaya kızgınlığı geçmişti. Üste-
lik gün, hiçbir şeye kızılmayacak denli güzeldi. 

“İgnat!” diye bağırdı kollarını sıyırmış kuyunun ba-
şında arabanın tekerlerini yıkayan arabacıya. “Bir at eğer-
leyin...”

“Hangisini emredersiniz?”
“Kolpik de olur.”
“Başüstüne.”
At eğerlenirken Levin, gönlünü almak için ortalıkta 

dört dönen kâhyayı yeniden çağırdı ve çiftlikte bahar için 
yapılacak işleri ve kendi tasarılarını konuşmaya başladı.
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Erken biçime kadar her şeyin bitmesi için gübrenin 
bir an önce taşınmasına başlanmalıydı. Nadasa bırakıla-
cak uzak tarlalar ara vermeden pullukla sürülmeliydi. 
Biçme işi ortakçılara değil işçilere yaptırılmalıydı.

Kâhya patronunun önerilerini onayladığını göster-
me çabasında dikkatle dinliyordu ama yine de kâhyanın 
yüzünde Levin’in o çok iyi bildiği ve onu kızdıran umut-
suz ve bezgin ifade vardı. Bu ifade, bunların hepsi iyi de 
Tanrı’nın dediği olur, anlamındaydı.

Levin’i hiçbir şey bu ifade kadar kızdırmıyordu. 
Hangisiyle çalışırsa çalışsın bütün kâhyaların ortak özel-
liğiydi. Onun tasarılarına hepsinin yaklaşımı aynıydı, do-
layısıyla artık kızmıyordu ama sinirleniyor ve kendisine 
sürekli engel olan ve “Tanrı’nın dediği olur”culuktan baş-
ka bir isim veremediği bu ilkel güçle savaşmak için ken-
dini daha coşku dolu hissediyordu.

“Yetiştirebilirsek Konstantin Dmitriç,” dedi kâhya.
“Niye yetiştiremiyormuşsunuz?”
“Acilen on beş işçi daha almak gerek. Bir de, gelmi-

yorlar. Gelenler de yazlık yetmiş ruble istiyor.”
Levin sustu. Yine karşısına o güç çıkmıştı. Ne yapar-

larsa yapsınlar, en fazla otuz yedi, otuz sekiz, hadi kırk 
işçi tutabildiklerini biliyordu. Yine de mücadeleyi bırak-
mayacaktı.

“Surı ve Çefirovka’ya adam yollayın. Gelmezlerse... 
ararız.”

“Göndermesine gönderirim,” dedi Vasili Fedoroviç 
bezgin bezgin. “Atlar da iyice zayıf düştü.”

“Satın alırız. Hem bilmiyor muyum,” dedi Levin gü-
lerek. “Her şeyi daha kötü ve daha az yaptığınızı. Ama 
bu yıl sizi başıboş bırakmayacağım. Her şeyin başında 
olacağım.” 

“Siz zaten az uyuyorsunuz. Hem bizim de hoşumu-
za gider patronun gözü önünde olmak...”
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“Beryoza Vadisi’nin ardına mı ekiyorlar yoncayı? Gi-
dip bakayım,” dedi Levin, arabacının getirdiği küçük, kula 
Kolpik’e binerken.

“Dereden geçemezsiniz Konstantin Dmitriç,” diye 
bağırdı arabacı.

“Ormandan giderim.”
Levin, su birikintilerinin üstünden geçerken homur-

tuyla soluyan ve yönlendirilmeyi bekleyen iyi kışlamış 
çevik atıyla çamur içindeki avludan geçerek kapıdan çık-
tı ve tarlaya doğru gitti.

Ahırda ve ambarda neşesi yerinde olan Levin kırlara 
çıkınca daha da neşelendi. Rahvan giden atının üstünde 
ölçülü bir şekilde sallanarak, havanın ve karın ılık koku-
sunu bütün tazeliğiyle içine doldurup ormanın orasında 
burasında kalmış ince karların üzerinden geçerken kabu-
ğunun üzerinde yeni canlanmış filizi ve patlamak üzere 
tomurcuğuyla her bir ağacını keyifle izliyordu. Orman-
dan çıkınca,üstünde kel ve sulu bir yer olmayan düz ye-
şil bir kadife gibi serildi önüne tarlalar. Bazı çukurlarda 
leke leke eriyen kar görülüyordu. Onu ne yeşilliklerini 
çiğneyen köylünün atı ve tayı (karşılaştığı köylüye çıkar-
masını söyledi) ne de karşısına çıkan ve, “Ee, İpat, yakın-
da eker miyiz?” sorusuna, “Önce sürmek gerek Konstan-
tin Dmitriç,” diyen İpat’ın alaycı ve aptalca yanıtı sinir-
lendirdi. İlerledikçe daha da neşelendi, çiftlikte tasarla-
dıklarının her biri diğerinden daha iyi görünmeye başla-
dı: Bütün tarlanın çevresine gölgelerinde kalmaması için 
öğlen çizgisine göre söğüt dikecek, gübrelediği tarlaları 
altıya ayıracak, üç tarlayı ot yetiştirmek için yedekte tu-
tacak, tarlanın bir ucuna yeni bir ahır yaptıracak, büyük 
bir gölet kazdıracak, gübrelerinden yararlanmak içinse 
hayvanlara taşınabilir çitler yaptıracaktı. İşte o zaman üç 
yüz desyatina buğday, yüz desyatina patates ve yüz elli 
desyatina yonca ekmiş olacak ve böylece bir desyatina’lık 
toprağı bile bakımsız ve zayıf kalmayacaktı. 
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Bu hayallerle, yeşillikleri ezmemek için atını tarla 
sınırlarından dikkatle döndürerek yonca eken işçilerin 
yanına geldi. Tohum dolu araba tarlanın kenarında değil 
ekili yerin ortasında duruyordu. Buğday filizleri araba 
tekeri ve atlar tarafından ezilmişti. İki işçi de tarla sınırı-
na oturmuş, bir pipoyu sırayla tüttürüyorlardı. Arabada-
ki tohumla karışık toprak ufalanmamış, topak topak du-
ruyordu. Çiftlik sahibini gören Vasili hemen arabaya 
doğru gitti, Mişka da ekime başladı. Bu iyi bir şey değildi 
ama Levin işçilere pek kızmazdı. Vasili yanına geldiğin-
de atı tarlanın kenarına götürmesini emretti.

“Önemli değil beyim, yeniden çıkar,” dedi Vasili.
“Lütfen laf yetiştirme,” dedi Levin. “Söyleneni yap.”
“Başüstüne,” diyen Vasili, atın başını tuttu ve yaran-

maya çalışarak ekledi. “Ekin de birinci sınıf. Ama yürü-
mek bir bela. Ayağında bir ton çamur birikiyor.”

“Toprağı niye elemediniz?” diye sordu Levin.
“Ufalıyoruz,” diye yanıtladı Vasili eline aldığı toprağı 

avucunda ufalarken.
Ona toprağı elenmemiş tohum verildiği için Vasili 

suçlu değildi ama bu durum yine de can sıkıcıydı.
Levin şimdi de sıkıntısını atmak ve kendine kötü ge-

len bir şeyi yeniden güzelleştirmek için sürekli olarak 
kullandığı ve oldukça yararını gördüğü yönteme başvur-
du. Mişka’nın her adımında ayaklarına yapışan toprak-
tan kurtulmak için çabalayarak adım atışına baktı, atın-
dan inip Vasili’den tohum sepetini aldı, tarlaya girdi.

“Nerede kalmıştın?”
Vasili ayağıyla kaldığı yeri gösterdi, Levin de yürüdü 

ve becerebildiğince ekmeye başladı. Bataklıkta yürümek 
gibi çok zordu, Levin de bir sıra gidince terledi ve durup 
sepeti geri verdi.

“Beyim, yaz gelince bu sıra için beni azarlamayın,” 
dedi Vasili.
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“Nesi varmış ki?” dedi Levin neşeyle, kullandığı yön-
temin işe yaradığını hissederek.

“Yazın görürsünüz. Fark edilecek. Geçen bahar ekti-
ğim yerlere bakın. Nasıl da düzgün ekmişim! Konstantin 
Dmitriç, zaten öz babama çalışır gibi uğraşıyorum. İşi 
kötü yapmayı sevmem, başkalarına da müsaade etmem. 
Şöyle bakınca,” dedi Vasili tarlayı göstererek, “insanın içi 
açılıyor.”

“Bahara da diyecek yok, Vasili.”
“Böyle bir baharı yaşlılar bile anımsamıyor. Geçen-

lerde eve gittim, bizim ihtiyar da iki buçuk dönüm buğ-
day ekmiş. Çavdardan ayıramazsın, diyor.”

“Ne zamandır buğday ekiyorsunuz?”
“Evvelsi yıl siz öğretmiştiniz. İki kile buğday bahşet-

miştiniz. Dörtte birini sattık, kalanı da ektik.”
“Bakın, toprakları iyice ufalayın,” dedi Levin atına 

doğru giderken. “Mişka’ya da göz kulak ol. Ürün iyi çı-
karsa sana desyatina başına elli kapik.”

“Sağ olun, var olun. Biz sizden çok razıyız.”
Levin atına bindi ve geçen yılki yonca tarlasıyla 

buğday için pullukla sürülen tarlayı görmeye gitti.
Anızlı tarladaki yonca filizleri olağanüstüydü. Ge-

çen yıldan kalan buğday saplarının arasından filizlenip 
boy atmışlardı. At bileklerine kadar buzu yarı erimiş ça-
mura dalıyor, her ayağını kaldırışında çamurdan ses çıkı-
yordu. Sürülen tarladan geçmek bile mümkün değildi. 
At, yalnızca buzun hâlâ kaldığı yerlerde tutunabiliyor, 
çözülmüş akoslarda ise bileklerini geçecek biçimde ça-
mura gömülüyordu. Tarla güzel sürülmüştü, iki gün son-
ra tırmık attırıp ekim yapılabilirdi. Her şey güzel, her şey 
olağanüstüydü. Levin suyun çekildiğini varsayarak dö-
nüşü dere tarafından yaptı. Gerçekten de su azalmış ve 
geçmeyi başarmıştı, bu arada onu gören iki ördek de ür-
küp uçtu. “Çulluklar da gelmiş olmalı,” diye düşündü ve 
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eve yakın dönemeçte, onun çulluklar hakkındaki varsa-
yımını haklı çıkaran orman bekçisiyle karşılaştı.

Levin öğle yemeğine yetişmek ve akşama tüfeğini 
hazırlamak için atını tırısa kaldırdı.

XIV

Neşeli bir halde eve yaklaşırken, evin ana girişi tara-
fından bir arabanın çanını duydu.

“Evet, istasyondan olmalı,” diye düşündü. “Moskova 
treninin saati... Kim olabilir ki? Ağabeyim Nikolay mı? 
Çünkü ya kaplıcalara ya da sana gelirim, demişti.” Ağa-
beyi Nikolay’ın varlığının onun bu bahar coşkusunu bo-
zacağını düşündüğünden ilk anda bu varsayım hiç hoşu-
na gitmedi, hatta korktu. Ama böyle düşündüğü için 
utandı ve aynı anda yüreğini bütünüyle açarak gelenin 
ağabeyi olmasını diledi ve neşeyle onu bekledi. Atına 
dokundu ve akasya ağacının arkasına geçince istasyon-
dan gelen Omsk işi troykayı ve kürklü birini gördü. Ağa-
beyi değildi. “Ah, keşke iki laf edebilecek hoş biri olsa,” 
diye düşündü.

“Aaa!” diye sevinçle bağırdı Levin ellerini havaya 
kaldırarak. “İşte keyiflenecek bir konuk! Seni gördüğü-
me çok sevindim,” diye bağırdı Stepan Arkadyiç’i tanı-
yınca. “Bu arada evlendi mi, ne zaman evlenecek öğreni-
rim,” diye düşündü.

Bu güzel bahar gününde anıların artık ona pek acı 
vermediğini hissetti.

“Beklemiyordun değil mi?” diye sordu Stepan Arkad
yiç kızaktan inerken. Burnunun dibi, yanakları, kaşları ça
mur içindeydi ama sağlık ve neşeyle pırıl pırıl parlıyordu. 
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“Birincisi seni görmeye geldim,” dedi Levin’i kucaklayıp 
öperken. “İkincisi avlanmaya, üçüncüsü de Yerguşovo’da-
ki ormanı satmaya.”

“Harika! Bahar nasıl? Kızakla nasıl geldin ki?”
“Araba daha kötü, Konstantin Dmitriç,” diye yanıt-

ladı tanıdık arabacı.
“Çok ama çok memnun oldum,” dedi Levin dudak-

larında sevinç dolu çocukça gülümsemeyle.
Levin konuğunu, konuklar için ayrılan odaya götür-

dü, Stepan Arkadyiç’in eşyaları da oraya getirildi: Bir 
çanta, kılıfında bir tüfek, puro çantası. Konuğu yıkanma-
sı ve üstünü değiştirmesi için yalnız bırakıp tarlanın sü-
rülmesi ve yoncayla ilgili bir şeyler söylemek için ofise 
geçti. Evin itibarına her zaman düşkün olan Agafya Mi-
haylovna, onu girişte öğle yemeğiyle ilgili sorularıyla 
karşıladı.

“Nasıl isterseniz öyle yapın ama çabuk olsun,” dedi 
ve kâhyanın yanına gitti.

Döndüğünde Stepan Arkadyiç giyinmiş, taranmış, 
yüzünde bir gülümsemeyle odanın kapısında göründü 
ve birlikte yukarı çıktılar.

“Sana geldiğime ne kadar memnunum! Burada ger-
çekleştirdiğin gizemli işleri sonunda anlayacağım. Ama 
doğrusu sana imreniyorum. Ne güzel bir ev, her şey ne 
hoş! Aydınlık, neşeli,” dedi Stepan Arkadyiç her baharın 
ve her günün böyle olmadığını unuturcasına. “Dadın da 
harika biri! Bir de beyaz önlüklü güzel bir hizmetçi ol-
saydı ama senin papazvari ve sert yaşamına bu durum 
daha yakışıyor.”

Stepan Arkadyiç birçok ilginç haber anlattı, özellik-
le de Levin için ilginç olan ağabeyi Sergey İvanoviç’in 
yazın köye geleceği haberini de verdi.

Stepan Arkadyiç, Kiti ve genel olarak da Şçerbats
ki’ler hakkında hiçbir şey söylemedi. Levin onun neza-
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ketinden hoşnuttu ve gelişine çok sevinmişti. Her zaman 
olduğu gibi, yalnız yaşadığından kimseye anlatamadığı 
yığınla duygu ve düşünce birikmişti ve şimdi bütün bun-
ları, baharın şiirsel sevincini de, çiftlikteki başarısızlıkla-
rını da, tasarılarını da, okuduğu kitaplar hakkındaki yo-
rumlarını da, kendisi farkında olmasa da temelinde bü-
tün eski tarım kitaplarının eleştirisi olan kendi yazdığı 
kitabı da Stepan Arkadyiç’e peşi sıra yağdırmaya başladı. 
Her zaman sevecen ve her şeyi leb demeden anlayan 
Stepan Arkadyiç, bu kez daha da sevimliydi ve Levin 
onda kendisine duyduğu saygı ve sevgiyi pohpohlayan 
yeni bir özellik fark etti.

Yemeğin çok özel olması için Agafya Mihaylovna ve 
aşçının çabaları yalnızca açlıktan ölen iki kafadarın soğuk 
yemeklere dadanmalarına, yağ, ekmek, kurutulmuş et ve 
mantar turşusu yemeleriyle sonuçlanmış ve Levin çorba-
nın, aşçının konuğu hayran bırakmak istediği börekler 
olmadan verilmesini emretmişti. Başka tür yemek lere alı-
şık Stepan Arkadyiç bile her şeyi, otlardan yapılan likörü 
de, ekmeği de, yağı da, özellikle tütsülenmiş eti de, man-
tarları da, ısırganlı şçi’yi de, beyaz soslu tavuğu da, beyaz 
Kırım şarabını da olağanüstü ve mükemmel bulmuştu.

“Harika, harika!” deyip duruyordu ana yemekten 
sonra yaktığı kalın puroyu tüttürürken. “Buraya gelince 
sanki gürültülü ve sarsıntılı bir gemiden sakin bir kıyıya 
çıkmış gibi oldum. Şimdi sen, işçi unsurunun eğitilebile-
ceğini ve tarımda seçilecek yol konusunda yönlendirile-
bileceğini söylüyorsun. Bu konuda cahilin tekiyim ama 
bana kalırsa, teori ve teorinin uygulanması işçi üzerinde 
etkili olacaktır.”

“Evet ama dur bakalım, ben politik ekonomiden 
bahsetmiyorum. Doğal bilimler gibi olmalı ve olaylarla 
ilgili verileri, ekonomik ve etnografik yönleriyle işçiyi 
gözlemlemeli...”
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O an Agafya Mihaylovna reçelle içeri girdi.
“Offf, Agafya Mihaylovna,” dedi birleştirdiği par-

mak uçlarını öperek. “Etiniz de müthiş, likörünüz de! E, 
vakit gelmedi mi daha Kostya?”

Levin pencereden, ağaçlarının dorukları çıplak or-
manın üstünden inmekte olan güneşe baktı.

“Geldi, geldi. Kuzma, arabayı hazırlasınlar!” diyen 
Levin aşağıya koştu.

Aşağı inen Stepan Arkadyiç, lake kutusundan özen-
le kaba keten kılıfı çıkardı, açtı ve pahalı, yeni model 
tüfeğini toplamaya başladı. Votka alabileceği esaslı bir 
bahşişin kokusunu duyan Kuzma, Stepan Arkadyiç’in 
yanından ayrılmıyor ve Stepan Arkadyiç’in büyük bir 
zevkle izin vermesiyle çorap ve çizmelerini giydiriyordu.

“Kostya, tüccar Ryabinin gelirse, ki bugün gelmesini 
emretmiştim, söyleyiver de içeri alıp bekletsinler...“

“Ormanı Ryabinin’e mi satıyorsun?”
“Yoksa tanıyor musun onu?”
“Tabii ki tanıyorum. Onunla ‘iyi ve kesin’ işler yap-

tım.”
Stepan Arkadyiç gülmeye başladı, “iyi ve kesin” tüc-

carın sıklıkla kullandığı sözlerdi.
“Evet, şaşıracak denli komik konuşuyor. Şuna bak, 

sahibinin nereye gittiğini anladı,” dedi ve Levin’in kâh 
elini kâh çizmesini ve silahını yalayarak etrafında dört 
dönen Laska’yı okşayarak.

Dışarı çıktıklarında araba hazır bekliyordu.
“Uzak değil ama yine de arabayı hazırlattım, ne der-

sin, yürüyelim mi?”
“Hayır, arabayla gidelim,” dedi Stepan Arkadyiç ara-

baya doğru yürüyerek. 
Oturdu, bacaklarını kaplan postu battaniyeyle sarıp 

sarmaladı ve bir puro yaktı.



229

“Sen nasıl sigara içmiyorsun? Puro, zevk değil, zev-
kin doruğudur, taç takmış halidir. İşte, hayat bu! Muhte-
şem! Ben de böyle yaşamak isterdim!”

“Sana engel olan ne?” dedi Levin gülerek.
“Sen şanslı bir adamsın. Sevdiğin her şeye sahipsin. 

Atları seviyorsun, var; köpekleri seviyorsun, var; avı sevi-
yorsun, var; çiftliği seviyorsun, o da var.”

“Belki de elimde olanlarla mutlu olup olmayanları 
dert etmediğimdendir,” dedi Kiti’yi anımsayan Levin.

Stepan Arkadyiç anladı, ona baktı ama bir şey söyle-
medi.

O her zamanki nezaketiyle Levin’in Şçerbatski’ler 
hakkında konuşmaktan çekindiğini anlayıp konuyu aç-
madığı için Levin, Oblonski’ye minnettardı ama artık 
kendine eziyet veren şeyi öğrenmek istemesine karşın 
bu konuyu açamıyordu.

“Peki senin işlerin nasıl?” diye sordu yalnızca kendi-
ni düşündüğünden utanarak.

Stepan Arkadyiç’in gözleri neşeyle parıldadı.
“İnsanın bir dilim ekmeği varken kalaç sevebileceği-

ni kabul etmiyorsun zaten, sana göre bu bir suç. Ben ise 
aşk olmadan hayatın olmayacağını söylüyorum,” diye ya-
nıtladı Levin’in sorusunu kendine göre yorumlayıp. “Ne 
yapalım, böyle yaratılmışım. İşin aslında da bunu yapar-
ken başkasına pek kötülüğün dokunmuyor ama kendine 
sağladığın zevk çok büyük...”

“Ne yani, yeni birisi mi var?” diye sordu Levin.
“Var, birader! Ossian kadınlarını bilirsin1... Yalnızca 

rüyada görülen kadınlar... Böyleleri gerçek hayatta da 
var... korkunç şeyler. Biliyor musun, kadın dediğin şey ne 
denli incelersen incele hep yeni bir şeyle karşına çıkar.”

1.İskoçŞairJamesMacpherson’un“Ossian’ınŞarkıları”adlışiirlerininkahra-
manı,sadıkvefedakârkadıntipi.(Ç.N.)
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“O zaman en iyisi incelememek.”
“Hayır. Matematikçinin biri, zevk gerçeği bulmakta 

değil aramaktadır, demiş.”
Levin susarak dinliyordu ve ne yaparsa yapsın arka-

daşının dünyasına giremiyor, onun duygularını ve kadın-
ları böyle incelemenin güzelliğini anlayamıyordu.

XV

Avlanma yeri, küçük kavaklıkta, bir derenin hemen 
üzerindeydi. Ormana gelince Levin indi ve Oblonski’yi 
karları erimiş yosunlu ve çamurlu açıklığın ucuna götür-
dü. Kendisi de iki beryozanın olduğu diğer uca gitti, tü-
feğini alttaki kuru dallardan birine yasladı, kaftanını çı-
kardı, kemerini yeniden bağladı ve kollarının rahat hare-
ket edip etmediğini denedi.

Onların arkasından gelen yaşlı, tüyleri ağarmış Las-
ka dikkatlice karşısına oturup kulaklarını dikti. Güneş 
büyük ormanın ardında batıyordu, kavaklıkta oraya bu-
raya serpilmiş beryozalar batan güneşin altın ışıkları al-
tında, sarkık dallarındaki kabarmış, patlamaya hazır to-
murcuklarıyla net olarak seçiliyorlardı.

Karın daha kalkmadığı sık ormandan zar zor duyu-
lur bir sesle kıvrım kıvrım derecikler akıyordu. Küçük 
kuşlar cıvıldaşıyor, ara sıra bir ağaçtan diğerine uçuyor-
lardı.

Mutlak sessizlikte karları eriyen toprağın titreşmesi 
ve otların büyümesinin kıpırdattığı geçen yılın yaprakla-
rının hışırtısı duyuluyordu.

“Muhteşem! Otların büyüdüğünü bile görüyor ve işi-
tiyorsun!” dedi Levin kendi kendine, genç bir otun iğne 
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yaprağı yanında kıpırdayan taş rengi kavak yaprağını fark 
edince. Ayakta duruyor, çevreyi dinliyor ve kâh ıslak yo-
sunlu toprağa kâh kulak kesilmiş Laska’ya kâh önüne se-
rilmiş, dorukları çıplak ağaç denizine kâh beyaz bulut şe-
ritleriyle kaplanmış donuk gökyüzüne bakıyordu. Bir at-
maca kanatlarını yavaş yavaş çırparak uzaktaki ormanın 
üstünden uçtu, bir başkası da peşinden aynı şekilde ve 
ay nı yöne uçup kayboldu. Kuşlar daha yüksek sesle ve te-
laşla cıvıldayıp duruyorlardı. Yakınlarda bir yerde bir pu
hu öttü, irkilen Laska dikkatlice birkaç adım attı, başını 
ya na eğip kulak kabartmaya devam etti. Derenin ardından 
bir guguk kuşu duyuldu. Normal sesiyle iki kere öttük ten 
sonra aceleyle hırıltıya benzer bir ses çıkarıp şaşırdı.

“Vayy! Guguk kuşu da çıkmış!” dedi Stepan Arkad-
yiç çalılıktan çıkarak. 

“Evet, duyuyorum,” dedi Levin ormanın sessizliğini 
bozan kendi sesinden duyduğu hoşnutsuzlukla. “Artık 
erken çıkıyorlar.”

Stepan Arkadyiç yeniden çalılığa döndü, Levin önce 
kibritin alevini, sonra da puronun yanan ucuyla mavi 
dumanını gördü.

“Çıt! Çıt!” sesiyle Stepan Arkadyiç’in tüfeğini kur-
duğu duyuldu.

Oblonski tiz sesiyle oynaşan küçük bir tayın kişne-
mesine benzeyen sese Levin’in dikkatini çekerek, “Bu 
bağıran ne?” diye sordu.

“Bilmiyor musun? Erkek tavşan. Yeter konuşmaya-
lım! Dinle, uçuyor!” dedi tüfeğini kuran Levin çığlıkla 
karışık.

Uzaklardan ince bir ıslık duyuldu, avcıların bildiği o 
kısa aradan sonra, yani iki saniye sonra, ikinci ve üçüncü 
ıslık sesi duyuldu ve sonra boğuk bir hırıltı yayıldı.

Levin sağa sola göz gezdirdi ve işte önünde, donuk 
mavi gökyüzünde, kavakların çıplak doruklarındaki zarif 
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sürgünlerin üstünden bir kuş uçuyordu. Kuş ona doğru 
geliyordu, sert bir kumaşın düzgünce yırtılmasını andıran 
hırıltılar yaklaşmış, neredeyse tam kulağının dibine gel-
mişti. Kuşun uzun gagası ve boynu artık seçiliyordu, Le-
vin tam nişan almaya başladığı anda Oblonski’nin durdu-
ğu çalılıktan kırmızı bir şimşek çaktı; kuş bir ok gibi aşağı 
inip tekrar yukarı çıktı. Şimşek yeniden parladı, gürültü 
yeniden duyuldu; kanatları titreyen kuş sanki havaya tu-
tunmak istercesine öylece durdu, bir an öylece kaldı ve 
sonra hızlı bir şekilde çamurlu toprağa yapıştı.

Dumanların ardından hiçbir şey göremeyen Stepan 
Arkadyiç , “Iskaladım mı?” diye bağırdı. 

Bir kulağını dikmiş, tüylü kuyruğunun ucunu yukarı 
kaldırıp sallayarak, sanki gülümsüyormuş gibi, sanki işin 
tadını çıkarıyormuş gibi yavaş adımlarla ölmüş kuşu sahi-
bine getiren Laska’yı göstererek, “İşte burada!” dedi Le-
vin. “Vurduğuna sevindim,” diye ekledi ama çulluğu ken-
disi vurmadığı için kıskançlığa kapılmadan da edemedi. 

“Sağ namlu karavanaydı,” dedi Stepan Arkadyiç sila-
hı doldururken. “Şşşt... geliyor.”

Gerçekten de birbirini takip eden tiz ıslık sesleri du-
yuldu. İki çulluk oynaşarak, birbirlerini kovalayarak, hiç 
hırıldamadan yalnızca ıslık çalarak avcıların tam tepele-
rinden uçtular. Dört el silah sesi duyuldu; çulluklar kır-
langıçlar gibi keskin bir dönüş yaparak gözden kaybol-
dular.

* * *

Av iyiydi. Stepan Arkadyiç iki kuş daha vurdu, Le-
vin de iki tane vurdu ama birini bulamadılar. Hava karar-
maya başladı. Batıda, parlak gümüş renkli Çobanyıldızı 
beryozaların arkasından tatlı tatlı ışıldıyordu, doğuda 
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yukarılarda ise somurtkan Arkturus kızıl ışıklarını dök-
meye başlamıştı. Levin başının tam üzerinde Büyükayı 
yıldızlarını görüp kaybetti. Çulluklar artık uçmuyordu 
ama Levin, beryoza dalının altından görünen Çobanyıl-
dızı dalın üstüne çıkıncaya ve dolayısıyla Büyükayı yıldız-
larını net olarak görünceye kadar beklemeye karar verdi. 
Çobanyıldızı artık yükselmiş ve Büyükayı’nın kepçesi 
sapıyla birlikte koyu mavi gökyüzünde görünmeye baş-
lamıştı ama Levin hâlâ bekliyordu.

“Dönmeyelim mi?” dedi Stepan Arkadyiç.
Orman sessizleşmiş, tek bir kuş bile kıpırdamıyordu.
“Biraz daha kalalım,” dedi Levin.
“Nasıl istersen.”
Şimdi birbirlerinden on beş adım uzaklıkta duru-

yorlardı.
“Stiva!” dedi birdenbire Levin. “Bana niye tek bir laf 

etmiyorsun, baldızın evlendi mi, ne zaman evlenecek?”
Levin kendini öyle sakin ve sağlam hissediyordu ki 

hiçbir yanıtın onu heyecanlandırmayacağını düşünüyor-
du.

Ama Stepan Arkadyiç’in verdiği yanıtı kesinlikle 
beklemiyordu.

“Evlenmeyi düşünmedi de, düşünmüyor da, çok 
hasta, doktorlar yurtdışına yolladı. Hatta hayatından en-
dişe ediyorlar.”

“Ne diyorsun!” diye bağırdı Levin. “Çok mu hasta? 
Neyi var? Nasıl?”

Bunları konuşurlarken Laska kulaklarını dikmiş yu-
karıya, gökyüzüne ve sitemli bakışlarla onlara bakıyordu.

“Konuşacak zamanı buldular, İşte geliyor... İşte, gö-
ründü. Uyuyor bizimkiler...” diye düşünüyordu Laska.

Ama aynı anda ikisi de sanki kulaklarını delen kes-
kin ıslık sesini duydular, silahlarına sarıldılar. İki şimşek 
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çaktı, ardından iki gök gürlemesi ve yukarıdan uçan çul-
luk kanatlarını kıvırıp ince filizleri kırarak sık ağaçların 
içine düştü.

“Harika! İkimiz birden vurduk!” diye bağıran Levin, 
Laska’yla çulluğu bulmak üzere ormana daldı. “Ah, evet 
ama canımı sıkan neydi?” diye anımsadı. “Evet, Kiti has-
taymış... Ne yapalım, yazık.”

“İşte buldu! Aferin sana,” dedi daha sıcacık olan ku
şu Laska’nın ağzından alıp neredeyse dolu olan av çanta-
sına koyarken. “Buldum, Stiva!” diye bağırdı.

XVI

Levin öğrendiklerinin hoşuna gittiğini itiraf etmek-
ten utansa da eve dönerken Kiti’nin hastalığı ve Şçerbats
ki’lerin planlarıyla ilgili ayrıntıları sordu. Hoşuna gitmiş-
ti çünkü daha umut var demekti, daha da hoşuna giden 
şey ise, kendisine acı çektirenin de acı çekiyor olmasıydı. 
Ama Stepan Arkadyiç, Kiti’nin hastalığının nedenini an-
latırken Vronski’nin adını anınca Levin onun sözünü 
kesti:

“Aile sırlarını bilmeye hiç hakkım yok ve doğruyu 
söylemek gerekirse buna merakım da yok.”

Daha bir dakika önce neşeyle doluyken bir anda so-
murtkanlaşan Levin’in yüzündeki o anlık ve bildik deği-
şimi gören Stepan Arkadyiç belli belirsiz gülümsedi.

“Ryabinin’le işi tamamen bitirdin mi?” diye sordu 
somurtarak.

“Evet, bitti. Fiyat çok iyi, otuz sekiz bin. Sekizi pe-
şin, kalanı altı yılda. Epey uğraştım. Daha fazla veren 
olmadı.”
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“Bedavaya veriyorsun,” dedi Levin somurtarak.
Şimdi Levin’e her şeyin kötü geleceğini bilen Ste-

pan Arkadyiç içten bir gülümsemeyle, “Niye bedava olu-
yormuş?” diye sordu.

“Çünkü ormanın desyatina’sı en az beş yüz ruble 
eder,” diye yanıtladı Levin. 

“Ah, bu çiftlik sahipleri!” dedi şakayla karışık Stepan 
Arkadyiç. “Biz şehirli kardeşlerinize bu küçümseyici to-
nunuz yok mu! Oysa iş yapmaya gelince biz daha iyisini 
yaparız. İnan, her şeyi hesapladım,” dedi. “Ormanı çok 
iyi fiyata sattım, hatta alıcının caymasından korkuyo-
rum. Ne de olsa ‘kesimlik’,” dedi Stepan Arkadyiç kesim-
lik sözcüğüyle onun kuşkularının doğru olmadığını ka-
nıtlamak istercesine. “Baltalık daha fazla. Desyatina başı-
na otuz sajen’den fazla çıkmaz ama o bana desyatina’sı-
na iki yüz elli ruble verdi.”

Levin küçümseyerek gülümsedi. “Yalnızca onun de-
ğil, on yılda en fazla iki kez köye gelen, öğrendikleri biriki 
lafı yerli yersiz kullanan ve her şeyi bildiklerinden kesin-
likle emin olan şehirlilerin bu tavrını biliyorum,” diye dü-
şündü. “Yok ‘kesimlik’, yok ‘otuz sajen.’ Sözleri söylüyor 
da ne anlama geldiğini bilmiyor.”

“Dairede yaptığın işi sana öğretmeye kalkıyor mu-
yum?” dedi. “Gerekirse de sana sorarım. Oysa sen orman
la ilgili her şeyi bildiğine o kadar eminsin ki. Zor iştir. 
Ağaçları saydın mı?”

“Ağaç sayılır mı ki?” dedi gülerek Stepan Arkadyiç 
arkadaşını içinde bulunduğu o aptalca konumdan çıkar-
mak amacıyla. “Belki üstün zekâlı biri kumları, gezegen-
lerin ışıklarını da sayabilir...”1

1.Oblonski,Derjavin’inünlü“Tanrı”şiirindenalıntıyapıyor.“Derinokyanus-
larıölçmek/Kumları,gezegenlerinışıklarınısaymak/Belkiyapabilirüstünbir
zekâ/Amaseniniçinneölçüvardırnesayı.”(Ç.N.)
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“Evet, Ryabinin’in üstün zekâsı sayabilir. Hiçbir tüc-
car eğer senin gibi bedavaya vermemişlerse, saymadan 
almaz. Senin ormanı biliyorum. Her yıl ava gidiyorum 
oraya, senin orman temiz beş yüz ruble eder. O ise sana 
iki yüz elli vermiş. Yani ona otuz bin hediye etmişsin.”

“Yeter bu kadar dalga geçtiğin,” dedi Stepan Arkad-
yiç dokunaklı bir şekilde. “Madem öyle, niye kimse daha 
fazla vermedi?”

“Çünkü diğerleriyle anlaşma yapmıştır. Para vermiş-
tir. Ben hepsiyle iş yaptım, iyi bilirim onları. Bunlar tüc-
car değil, vurguncu. Yüzde on, on beş kazanacağı işe gir-
mez, bir rublelik yeri yirmi kapiğe almayı bekler.”

“Tamam, yeter! Havanda değilsin.”
“Hiç değil,” dedi Levin somurtarak eve yaklaştıkla-

rında. 
Kapının önünde geniş koşumları sıkı sıkıya bağlı, be-

sili bir atın çektiği demir ve deriyle çevrelenmiş bir araba 
duruyordu. Arabada Ryabinin’in arabacılığını da yapan, 
belindeki kemeri iyice sıkmış yüzünden kan damlayan 
kâhyası oturuyordu. İçeri girmiş olan Ryabinin, iki arka-
daşı girişte karşıladı. Ryabinin uzun boylu, zayıf, bıyıklı, 
tıraşlı, pörtlek gözlü, donuk bakışlı, orta yaşlı biriydi. 
Arka kısmının alt tarafı düğmeli uzun mavi bir redingot 
giymişti, ayaklarında bilek kısımları körüklü üstü düz bir 
çizme vardı, çizmenin üstüne büyük galoşlar geçirmişti. 
Mendille yüzünü sildi, zaten üstünde çok düzgün duran 
redingotunun önünü kapattı, içeri girenleri gülümseye-
rek selamladı ve sanki bir şey yakalamak istiyormuş gibi 
Stepan Arkadyiç’e elini uzattı.

Stepan Arkadyiç elini uzatırken, “Demek geldiniz,” 
dedi. “Harika.”

“Yol çok kötü olmasına karşın ekselanslarının emirle-
rine uymamak haddim değil. Neredeyse yolun hepsini 
yürüdüm ama neyse ki zamanında geldim. Konstantin 
Dmitriç, saygılarımla,” diye Levin’e döndü ve elini tutma-
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ya çalıştı. Ama Levin somurtarak onun elini görmezliğe 
geldi ve çantadan çullukları çıkardı. “Avın keyfini çıkardı-
nız mı? Bu ne kuşu ki?” diye ekledi, çulluklara nefretle 
bakarak. “Demek bunlar da lezzetli.” Sonra astarı yüzün-
den pahalı bir iş olduğunu anlatırcasına başını salladı.

Levin iyice somurtarak Stepan Arkadyiç’e Fransız-
ca, “Çalışma odasına geçmek ister misin?” dedi. “Çalışma 
odasına geçin, orada konuşursunuz.”

Ryabinin, başkalarının kime, nasıl davranacağı ko-
nusunda sıkıntıları olabileceğini ama kendisi için böyle 
bir sıkıntının hiç olmadığını hissettirmek istercesine kü-
çümser bir havayla, “Nereye isterseniz efendim,” dedi.

Çalışma odasına giren Ryabinin, alışkın olduğu üze-
re ikonayı bulmak için etrafa bakındı ama ikonayı gör-
mesine karşın haç çıkarmadı. Raflardaki kitaplara da çul-
luklara baktığı kuşkulu gözlerle baktı, küçümseyerek 
gülümsedi ve yine bütün bunların da lüzumsuz oldukla-
rını anlatırcasına başını salladı.

“Ee, parayı getirdiniz mi?” diye sordu Oblonski. 
“Oturun.”

“Parayı dert etmeyin. Görüşmek, konuşmak için gel-
dim.”

“Hangi konuda? Otursanıza.”
Ryabinin kendisini fazlasıyla rahatsız edecek bir bi-

çimde dirseklerini koltuğun arkasına dayayarak, “Otura-
yım,” dedi. “Knyaz, fiyatı indirmeniz gerek. Zarar edece-
ğim. Paraya gelince, son kapiğine kadar hazır. Bu işte 
gecikme olmaz.”

Bu arada silahını rafa koyan Levin kapıdan çıkmak 
üzereyken tüccarın sözlerini duyunca durdu.

“Zaten bedava aldın,” dedi. “Dua et ki bana çok geç 
geldi yoksa fiyatı ben söylerdim.”

Ryabinin ayağa kalktı ve dudağında bir gülümse-
meyle susarak aşağıdan yukarıya doğru Levin’e baktı. 



238

Stepan Arkadyiç’e hitap ederek, “Konstantin Dmitriç’in 
eli sıkıdır,” dedi. “Ondan bir şey alamazsın. Buğday pa-
zarlığı yaptık, iyi de para vermiştim.”

“Niye bedavaya vereyim? Yolda bulmadım, çalma-
dım da.”

“Bağışlayın ama günümüzde hırsızlık yapmak ne 
mümkün. Zamanımızda artık her şey açık mahkemeler-
de görülüyor, her şey şimdi dürüstçe yapılıyor, çalmak da 
ne kelime... Burada dürüstçe konuşuyoruz. Ormana 
para yatırmak zor iş, hesabı tutturamazsın. Az da olsa 
fiyatı indirmenizi rica ediyorum.”

“İyi de işi bitirdiniz mi, bitirmediniz mi? Bittiyse 
pazarlık yapacak bir şey yok, yok eğer bitmediyse orma-
nı ben alacağım,” dedi Levin.

Ryabinin’in yüzündeki gülümseme birden kaybol-
du. Yüzünü yırtıcı, vahşi ve sert bir ifade kapladı. Kemik-
li parmaklarını hızlı hızlı hareket ettirerek redingotunun 
düğmelerini çözdü, uzun gömleği, yeleğinin bakır düğ-
meleri ve saatinin zinciri göründü ve yine aynı hızlılıkla 
kalın, eski bir cüzdan çıkardı.

“Buyurun, orman benim,” dedi ve hızlı bir şekilde 
haç çıkarıp elini uzatarak, “Alın parayı, orman benim. 
Ryabinin böyle iş yapar, üçbeş kapiğe tamah etmez,” 
diye ekledi ve somurtarak elindeki cüzdanı salladı.

“Yerinde olsam o kadar acele etmezdim,” dedi Levin.
“İnsaf,” dedi Oblonski hayret içinde. “Ben söz ver-

dim.”
Levin kapıyı çarparak dışarı çıktı. Kapıya bakan Rya

binin gülümseyerek başını salladı.
“Bunlar hep gençlikten, aslında çocukluktan kay-

naklanıyor. Namusum üstüne söylüyorum ki, burayı şan 
için alıyorum, Oblonski’nin ormanını Ryabinin aldı de-
sinler diye, alıyorum. Umarım verdiğim parayı Tanrı’nın 
izniyle çıkarırım. Tanrı’nın adıyla söylüyorum. Buyurun, 
sözleşmeyi imzalayalım...”
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Bir saat sonra kaftanının önünü kapatmış, redingo-
tunun düğmelerini bağlamış tüccar, cebinde sözleşmeyle 
sıkı sıkıya kapalı arabasına binip evine yollandı.

“Ah, bu beyler!” dedi kâhyasına. “Hepsi birbirinin 
aynı.”

Kâhya dizginleri ona uzatıp deri tenteyi bağlarken, 
“Aynen,” dedi. “Alışveriş nasıldı Mihail İgnatıç?”

“Eh işte...”

XVII

Stepan Arkadyiç, cebi tüccarın üç aylık faizini kese-
rek verdiği bonolarla dolu olarak yukarı çıktı. Orman işi 
hallolmuş, paralar cebe girmiş, av harika geçmiş dolayı-
sıyla Stepan Arkadyiç’in keyfi yerine gelmişti ve bu ne-
denle Levin’in üzerindeki aptalca ruh halini dağıtmak 
istiyordu. Günü, başladığı gibi hoş bir şekilde bitirmek 
istiyordu.

Levin sevgili konuğuna karşı ne denli güler yüzlü ve 
sevecen olmaya çalışsa da gerçekten keyfi yoktu, kendi-
ne hâkim olamıyordu. Kiti’nin evlenmediği haberinin 
verdiği sarhoşluk yavaş yavaş etkilemeye başlamıştı.

Kiti evlenmemiş ve hasta, umurunda olmayan biri-
ne âşık olduğu için hasta. Bu aşağılama sanki kendisine 
yapılmış gibiydi. Vronski onu, Kiti de Levin’i umursa-
mamıştı. Dolayısıyla Vronski, Levin’i aşağılama hakkını 
kazanmıştı ve bu yüzden Vronski, Levin için bir düş-
mandı. Ama Levin bütün bunları düşünmüyordu bile. 
Bütün bu olayda onu yaralayan bir şeyler olduğunu belli 
belirsiz hissediyor ve şimdi onu sinirlendiren şeye kızmı-
yor ama aklına gelen her şeye çatıyordu. Ormanın aptal-
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ca satılması, Oblonski’nin aldatılması ve bu işin kendi 
evinde olması onu kızdırıyordu.

“Eee bitirdin mi?” diye sordu yukarı çıkan Stepan 
Arkadyiç’e. “Akşam yemeği ister misin?”

“Tabii, hayır demem. Köyde iştahım müthiş açıldı. 
Ryabinin’e yemeğe kalmasını niye söylemedin?”

“Canı cehenneme!”
“O nasıl davranmak öyle!” dedi Oblonski. “Elini bile 

uzatmadın. Elini sıkmamak da ne demek?”
“Çünkü uşaklarla el sıkışmam, hatta uşak bile ondan 

yüz kat daha iyidir.”
“Amma da geri kafalısın! Sınıfların kaynaşmasına ne 

oldu?” dedi Oblonski.
“Kaynaşmak isteyene engel olmayayım, bunlar bana 

ters.”
“Kesinlikle geri kafalısın.”
“Aslında kim olduğumu hiç düşünmedim. Ben, Kons

tantin Levin’im, başka bir şey değil.”
“Bu Konstantin Levin’in de pek keyfi yok,” dedi gü-

lerek Stepan Arkadyiç.
“Evet, keyfim kaçtı, niye biliyor musun? Bağışla ama 

senin şu aptalca satışın yüzünden...”
Stepan Arkadyiç suçsuz yere incinen ve kırılan biri 

gibi tatlı tatlı yüzünü buruşturdu.
“Aman, tamam!” dedi. “Her zaman böyle olur, birisi 

diğerine söylemeden bir şey satsa öbürü hemen başlar, 
‘Ooo daha fazla ederdi!’ Oysa satmaya çalışırken kimse 
çıkarıp daha fazlasını vermez... Bu zavallı Ryabinin’e diş 
bilediğin belli oluyor.”

“Belki de haklısın. Niye biliyor musun? Şimdi yine 
geri kafalısın diyeceksin ya da daha ağır bir laf edeceksin 
ama ait olduğum ve sınıfların kaynaşmasına karşın bir 
ferdi olmaktan gurur duyduğum soylu sınıfın böyle dört 
bir yandan yoksullaşıp gitmesine yine de içim acıyor, do-
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kunuyor bana bu. Bu yoksullaşma, yaşadığı şaşaadan 
kaynaklansa neyse, krallar gibi yaşamak soyluların işi, za-
ten yalnızca soylular öyle yaşar. Şimdi köylülerin hemen 
yanımızdaki toprakları alması da beni incitmiyor. Bey 
hiçbir şey yapmazken köylü çalışıyor ve böylece boş ge-
zeni yerinden ediyor. Öyle de olmalı zaten. Köylü adına 
çok seviniyorum. Ama bu yoksullaşma, nasıl söyleyeyim, 
soyluların saflıkları yüzünden olduğunda içimi acıtıyor. 
Şurada icarcı bir Polonyalı, Nice’te yaşayan soylu bir ka-
dının olağanüstü güzel çiftliğini yarı fiyatına aldı. Orada 
desyatina’sı on ruble edecek toprağı bir rubleye kiraya 
veriyorlar. Burada ise durduk yerde bu düzenbaza otuz 
bin hediye ettin.”

“Ne yapacaktım? Her ağacı sayacak mıydım?”
“Tabii ki sayacaktın. Sen saymadın ama Ryabinin 

saydı. Ryabinin’in çocuklarının hem yaşamaya hem de 
okumaya paraları olacak ama seninkilerin belki de olma-
yacak!”

“Kusura bakma ama bu sayma işinde kaba bir şeyler 
var. Bizim işimiz başka onlarınki başka, hem kâr etmele-
ri de gerek. Ayrıca artık iş bitti gitti. İşte sahanda yumur-
ta, en çok sevdiğim pişirme şekli. Bir de Agafya Mihay-
lovna birazcık şu muhteşem ot liköründen verdi mi...”

Stepan Arkadyiç masaya oturdu ve uzun zamandır 
böyle nefis yemek yemediğine inandırmaya çalışarak 
Agafya Mihaylovna’yla şakalaşmaya başladı.

“Siz hiç değilse övüyorsunuz,” dedi Agafya Mihay-
lovna. “Konstantin Dmitriç’e ne verirseniz, ister kuru 
ekmek ister yemek, yer ve kalkar gider.”

Levin ne denli engellemeye çalışsa da somurtkan ve 
suskundu. Stepan Arkadyiç’e bir soru sorması lazımdı 
ama nasıl, hangi biçimde ve ne zaman soracağına bir tür-
lü karar veremiyordu. Stepan Arkadyiç artık aşağıdaki 
odasına geçmiş, soyunmuş, yeniden yıkanmış, büzgülü 
geceliğini giymiş ve yatmıştı. İstediği soruyu soracak gü
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cü bulamayan Levin ise bir sürü ıvır zıvırdan bahsederek 
odada oyalanıyordu.

Agafya Mihaylovna’nın konuk için koyduğu ama Ob
lonski’nin kullanmadığı kokulu sabuna bakarak, “Şu sa-
bunları ne güzel yapıyorlar,” dedi. “Baksana, sanat eseri 
gibi.”

“Evet, artık her şey en mükemmel haline ulaştı,” 
dedi Stepan Arkadyiç tatlı tatlı esneyerek. “Örneğin ti-
yatrolar, eğlence yerleri... aaa!” diye esnedi. “Her yerde 
elektrik var... aaa!”

“Evet, elektrik,” dedi Levin. “Evet. Peki Vronski şim-
di nerede?” diye sordu birden elindeki sabunu bırakarak.

“Vronski mi?” diye yanıtladı Stepan Arkadyiç esne-
meyi bırakarak. “Petersburg’da. Senden sonra o da gitti 
ve bir daha Moskova’ya dönmedi. Biliyor musun Kostya, 
sana doğruyu söyleyeyim,” diye devam etti, dirseklerini 
masaya dayayıp uykulu, güzel gözlerinin yıldızlar gibi 
pırıl pırıl parladığı kırmızı, güzel yüzüne elini yaslaya-
rak. “Suçlu olan sensin! Rakibinden çekindin. Sana o za-
man da söylediğim gibi, şansın kimin yanında olduğunu 
bilmiyorum. Neden hemen mücadeleden vazgeçtin? 
Sana o zaman söyledim...” Ağzını açmadan çenesini oy-
natarak esnedi.

“Teklif ettiğimi biliyor mu, bilmiyor mu?” diye dü-
şündü Levin. “Evet, yüzünde kurnaz ve diplomatik bir 
ifade var.” Kızardığını hissederek hiçbir şey söylemeden 
Stepan Arkadyiç’in gözlerinin içine baktı.

“Eğer o zaman Kiti’de bir şey vardıysa da bu dış gö-
rünüşün yarattığı bir hevesti,” diye devam etti Oblonski. 
“Bu, biliyor musun, bu mutlak aristokratlık ve kızın sos-
yetede elde edeceği konum, Kiti’yi değil annesini etkile-
mişti.”

Levin somurttu. Teklifinin reddedilmesiyle uğradığı 
aşağılanma sanki daha yeni olmuş gibi içini yaktı. Neyse 
ki evindeydi ve evinin duvarları onu koruyordu.
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“Dur, dur,” diye sözünü kesti Oblonski’nin. “Aristok-
ratlık diyorsun. Vronski’nin aristokratlığının nereden gel-
diğini ya da kimin olursa olsun bu aristokratlığın beni 
nasıl aşağılayabileceğini sormama izin ver. Sen Vronski’yi 
aristokrat sayıyorsun, bense tam tersine. Babası bin bir 
dümenle yükselen biri, anası da kiminle kırıştırdığını 
Tanrı’nın bile bilmediği biri... Hayır, bağışla ama ben aris-
tokrat diye kendimi ve geçmişlerinde yüksek eğitim al-
mış en az üçdört kuşak olan (yetenek ve akıl, başka şey) 
hiç kimsenin karşısında boyun eğmemiş, hiçbir zaman 
kimseye muhtaç olmamış, babam gibi, dedem gibi yaşa-
mış kişileri sayarım. Böyle bir sürü insan tanıyorum. Be-
nim ormandaki ağaçları saymam sana göre aşağılayıcı bir 
iş ve sen Ryabinin’e otuz bini öylesine hediye ediyorsun. 
Sen bunun karşılığında kira ve daha bilmem neler ala-
caksın, ben ise hiçbir şey almayacağım; bu nedenle ai-
lemden kalanlara, emeğimle kazandıklarıma değer veri-
yorum... Aristokrat olan biziz, bu dünyanın güçlülerin-
den aldıkları sadakalarla varlıklarını sürdüren ve yirmi 
kapiğe satın alınabilenler değil.”

Levin’in canlanmasından memnun olan Stepan Ar-
kadyiç, Levin’in yirmi kapiğe satın alınabilecekler arasın-
da kendisini de saydığını hissetmesine karşın içten ve 
neşeli bir şekilde, “İyi de kime bu tafran?” dedi. “Seninle 
aynı fikirdeyim. Kime diyorsun? Gerçi Vronski hakkın-
da söylediklerinin çoğu doğru değil ama ben ondan bah-
setmiyorum. Ben doğrudan senden bahsediyorum. Ye-
rinde olsam benimle Moskova’ya gelip...”

“Hayır, bilip bilmediğini bilmiyorum ama önemli de 
değil. Sana da söyleyeyim: Evlenme teklifi ettim ve red-
dedildim, dolayısıyla Katerina Aleksandrovna artık be-
nim için kötü ve utanılacak bir anıdan ibaret.”

“Niye ki? Saçmalık!”
“Kapatalım konuyu. Sana kaba davrandıysam lütfen 

bağışla beni,” dedi Levin. Şimdi her şeyi söyledikten son-
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ra sabahki haline dönmüştü. “Bana kızmadın değil mi 
Stiva? Lütfen kızma,” dedi ve gülerek Oblonski’nin elini 
tuttu.

“Tabii ki hayır, hem kızacak ne var ki. Birbirimizi 
anladığımıza sevindim. Biliyor musun, sabahları av güzel 
olur. Gidelim mi? Hiç uyumadan avdan doğruca istasyo-
na giderim.”

“Harika olur.”

XVIII

Vronski’nin iç dünyası tutkularıyla dolu olmasına 
karşın, günlük yaşamı, alışkın olduğu sosyete ve askerlik 
ilişkileri ve bağları temelinde hiç değişmeden ve engel 
olunamaz biçimde akıp gidiyordu. Askerliği sevdiği ve 
daha da önemlisi onu alayında sevdikleri için askerlikle 
ilgili konular hayatında önemli bir yer tutuyordu. Alayın-
da Vronski’yi hem seviyorlar hem de sayıp onunla övü-
nüyorlardı; iyi eğitimli, yetenekli, çok zengin, her türlü 
başarı, yükselme ve şöhret yolu açık olan bu adam, bütün 
bunları umursamadığı ve alayın ve yoldaşlarının çıkarla-
rını kendinin her türlü çıkarından daha çok düşündüğü 
için onunla gurur duyuyorlardı. Vronski, arkadaşlarının 
bu bakışının bilincinde olarak zaten askerliği sevmesine 
karşın kendisiyle ilgili bu düşünceyi devam ettirmek yü-
kümlülüğünü hissediyordu.

Doğal olarak arkadaşlarının hiçbiriyle aşkı hakkında 
konuşmuyor, çok içtiği zamanlarda bile ağzından bir şey 
kaçırmıyor (zaten kendini kaybedecek kadar hiç sarhoş 
olmazdı) ve ilişkisini ima etmeye çalışan düşüncesiz arka
daşlarının ağzına lafı tıkıyordu. Ama aşkı neredeyse bü-
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tün şehir tarafından bilinmesine karşın –hemen herkes 
doğru ya da yanlış Karenina’yla ilişkisini tahmin ediyor-
du– gençlerin çoğu, Karenin’in bulunduğu yüksek mev-
kiden dolayı bu ilişki sosyetenin gözünün önünde olduğu 
için aşkının karşısındaki zorluk nedeniyle ona imreniyor-
lardı. 

Anna’nın “namuslu” olarak adlandırılmasından çok-
tandır bıkan ve onu kıskanan genç kadınların çoğu, bu 
aşkı tahmin ettikleri için seviniyorlar ve Anna’ya tüm 
nefretleriyle saldırmak için bu konuda toplumdaki dü-
şüncenin değişmesini dört gözle bekliyorlardı. Zamanı 
gelince Anna’ya atacakları çamurları biriktirmeye başla-
mışlardı. Yaşlıların ve yüksek mevkidekilerin çoğu, ha-
zırlanan bu sosyete skandalından memnun değildiler.

Oğlunun ilişkisini öğrenen Vronski’nin annesi önce-
leri memnun oldu çünkü ona göre hiçbir şey, yüksek sos-
yetedeki bir ilişki kadar geleceği parlak genç bir adamı 
şekillendiremezdi ve ikinci olarak da sürekli oğlundan 
bahsetmesi hoşuna giden Karenina’nın da Kontes Vrons
kaya’nın anlayışına göre diğer güzel ve namuslu kadın-
lardan farkı yoktu. Ama son zamanlarda oğlunun kariye-
ri için oldukça önemli olan bir görevi kabul etmeyip 
Karenina’yı görebilmek uğruna alayda kalmayı tercih 
ettiğini ve bu nedenle yüksek mevkideki kişilerin oğlun-
dan hoşnut olmadıklarını öğrenince düşüncesini değiş-
tirmişti. Bu “ilişki” hakkında öğrendikleri de hoşuna git-
memişti, bu ilişki onun onaylayacağı o parlak ve müthiş 
sosyete “ilişkisi” değildi, ona anlattıklarına göre, Wert-
her’vari umutsuz bir tutku, oğlunu aptallıklara sürükle-
yebilirdi. Moskova’dan ansızın döndüğünden beri oğlu-
nu bir daha görmemişti, büyük oğlu aracılığıyla kendisi-
ne uğraması için haber yolladı.

Büyük oğlu da kardeşinden memnun değildi. Bu aş-
kın büyük mü küçük mü, tutkulu mu tutkusuz mu, uta-
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nılacak mı utanılmayacak mı olduğuna karar veremiyor-
du (kendi de evli ve çocuklu olmasına karşın dansçı bir 
metresi vardı, bu nedenle bu aşka göz yumuyordu); ama 
bu aşkın hoşlanması gereken kişilerin hoşuna gitmediği-
ni görüyor ve kardeşinin davranışını onaylamıyordu.

Vronski’nin askerlik ve sosyete dışında bir ilgi alanı 
daha vardı; tutkuyla bağlı olduğu atlar.

Bu yıl subaylar arasında engelli yarışlar düzenlen-
mişti. Vronski yarışmaya kaydını yaptırmış ve safkan bir 
İngiliz kısrağı satın almıştı, bir yanda aşkı olmasına kar-
şın tutkuya varacak denli bu yarışlara kendini vermişti...

İki tutku birbirini engellemiyordu. Tam tersine aş-
kından başka onu canlandıracak, kendini aşırı biçimde 
heyecanlandıran etkilerden uzaklaştıracak bir uğraş ve 
ilgi alanı gerekliydi.

XIX

Krasnoye Selo at yarışlarının yapıldığı gün Vronski 
topçu alayı yemekhanesine biftek yemeye her zaman-
kinden daha önce geldi. Kilosuna dikkat etmeliydi, tam 
yarışlarda müsaade edilen dört buçuk pud ağırlığındaydı 
ve bu nedenle kilo almamak için tatlı ve hamur işi yeme-
meliydi. Altında beyaz bir yelek olan düğmeleri açık re-
dingotuyla oturuyor, dirseklerini masaya dayamış tabağı-
nın üstüne koyduğu Fransızca romana bakarak ısmarla-
dığı bifteği bekliyordu. Girip çıkan subaylarla konuşma-
mak için okuyormuş gibi yapıyor ve düşünüyordu.

Anna’nın yarıştan sonraya verdiği randevuyu düşünü
yordu. Kocası yurtdışından döndüğü için üç gündür onu 
göremiyordu ve görüşüp görüşemeyeceklerini de, bunu 
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nasıl öğreneceğini de bilemiyordu. Anna’yla son kez ku-
zeni Betsi’nin yazlığında buluşmuşlardı. Karenin’lerin 
yazlığına olabildiğince seyrek uğruyordu. Şimdi oraya git-
mek istiyordu ve bunu nasıl yapacağını düşünüyordu.

“Tamam, yarışlara gelip gelmeyeceğini sormak üze-
re Betsi’nin yolladığını söylerim. Tamam gidiyorum,” 
diye karar verdi başını kitaptan kaldırarak. Anna’yı göre-
ceğinin mutluluğuyla yüzü aydınlandı.

Sıcak gümüş bir tabakta yemeğini getiren uşağa, 
“Troykayı hazırlamaları için eve birini yolla,” dedi ve ta-
bağı önüne çekip yemeye başladı.

Yandaki bilardo salonundan top şakırtıları, konuşma
lar ve kahkaha sesleri geliyordu. Giriş kapısında iki su-
bay göründü. Biri, Pajeyski Korpus’tan alaya daha yeni 
ka tılan genç, zayıf, ince yüzlü bir subay, diğeri de kolun-
da bilezik olan şişman ve küçük gözleri şiş, yaşlı bir su-
baydı.

Vronski onlara bakıp somurttu ve onları fark etme-
miş gibi davranarak kitaba eğildi, bir yandan okumaya, 
diğer yandan da yemek yemeye başladı.

“Ne o? Güç mü topluyorsun?” dedi şişko subay, 
Vrons ki’nin yanına oturarak.

“Gördüğün gibi,” diye yanıtladı Vronski somurtkan 
bir yüzle ve subaya hiç bakmadan ağzını sildi. 

“Şişmanlamaktan korkmuyor musun?” dedi şişman 
subay, genç olana bir sandalye çekerek.

Vronski tiksiniyormuş gibi bir ifade takınıp inci diş-
lerini göstererek öfkeyle, “Ne diyorsun?” dedi.

“Şişmanlamaktan korkmuyor musun?”
Vronski cevap vermeden kitabını diğer tarafa koya-

rak okumaya devam etti ve, “Garson, Heres getir!” dedi.
Şişman subay şarap menüsünü aldı ve genç subaya 

döndü, menüyü ona uzatıp yüzüne bakarak:
“İçkiyi sen seç.”
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Genç subay kaş altından Vronski’ye ürkek ürkek ba-
karak ve yeni terlemiş bıyıklarını parmaklarıyla tutmaya 
çalışarak, “Ren şarabı olabilir,” dedikten sonra Vronski’nin 
bakmadığını görünce masadan kalktı.

“Bilardo salonuna gidelim,” dedi. Yaşlı subay uysalca 
kalktı ve kapıya yöneldiler.

O anda içeriye uzun boylu ve yapılı Yüzbaşı Yaşvin 
girdi, iki subaya yukarıdan, kibirli bir şekilde başıyla se-
lam verip Vronski’nin yanına geldi.

“İşte buradaymış!” diye bağırdı Vronski’nin apolet-
lerine iri eliyle hızlıca vurarak. Vronski kızgınca döndü 
ama aynı anda yüzü ona özgü o sakin ve rahat ifadeye 
bürünüverdi.

“Akıllıca, Alyoşa,” dedi bariton sesiyle yüzbaşı. “Ye-
meğini ye ve üstüne bir kadeh de atıver.”

“Canım yemek istemiyor.”
O anda odadan çıkan iki subaya bakarak alayla, “Ya-

pışık ikizler,” diye ekledi Yaşvin. Sandalyeye göre çok 
uzun olan dar külot pantolon içindeki bacaklarını baldı-
rına kadar iyice büküp Vronski’nin yanına oturdu. “Dün 
Krasnenski Tiyatrosu’na niye gelmedin? Numerova hiç 
fena değildi! Sen neredeydin?”

“Tverski’lerdeydim,” diye yanıtladı Vronski.
“Ya!” diye karşılık verdi Yaşvin.
Kumarbaz, zevk düşkünü, hiçbir kural tanımayan 

ama kendine özgü ahlak dışı kuralları olan Yaşvin, Vrons
ki’nin alaydaki en iyi dostuydu. Vronski onun fıçı gibi 
içip hiç uyumadan aynı şekilde devam edişiyle gösterdi-
ği o olağanüstü fiziki gücünü, hem korku hem de saygı 
yaratarak üstleri ve arkadaşlarıyla ilişkilerindeki yüksek 
ahlaki gücünü, o kadar içmesine karşın en iyi oyuncu 
sayıldığı İngiliz kulübündeki on bin rublelik oyunlarda 
kendine hâkim rahatlığını severdi. Özellikle de Yaşvin’in 
kendisini, adı ve zenginliği için değil kendisi olduğu için 
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sevdiğini hissettiğinden onu sever ve sayardı... Bu kadar 
insanın arasında Vronski aşkını yalnızca onunla konuşa-
bilirdi. Vronski’nin artık bütün yaşamını kaplayan o güç-
lü tutkuyu, her türlü duygudan nefret ediyormuş gibi 
görünmesine karşın yalnızca Yaşvin’in anlayabileceğini 
düşünüyordu. Bundan başka Yaşvin’in dedikodu ve skan
dallardan artık zevk almadığından ve bu duyguyu oldu-
ğu gibi anlayacağından yani bu aşkın bir şaka ya da eğ-
lence olmadığına, ciddi ve önemli bir duygu olduğuna 
inanacağından kesinlikle emindi.

Vronski ona aşkıyla ilgili hiçbir şey söylememişti 
ama Yaşvin’in bildiğini ve gerektiği gibi anladığını biliyor-
du ve bunları onun gözünde okumak hoşuna gidiyordu.

Vronski’nin Tverski’lerde olduğunu söylemesine, 
“Ha, evet,” dedi ve kara gözlerinden ışıklar saçarak, ap-
talca alışkanlığıyla bıyığının sol tarafını tutup ağzına sok-
maya başladı.

“Ee, sen ne yaptın dün? Kazandın mı?” diye sordu 
Vronski.

“Sekiz bin. Ama üçü biraz zor, vereceklerini sanmam.”
“Öyleyse benim yüzümden kaybedebilirsin,” dedi 

Vronski. (Yaşvin, Vronski üstüne büyük bahse girmişti.)
“Hiçbir şekilde kaybetmem.”
“Bir tek Mahotin tehlikeli.”
Sonunda konuşma Vronski’nin artık düşüneceği tek 

konu olan bugünkü yarışlardan beklentilere geldi.
“Gidelim, bitirdim,” dedi Vronski ve kalkıp kapıya 

yöneldi. Yaşvin de o kocaman bacaklarını ve uzun sırtını 
gererek kalktı.

“Öğle yemeğim için daha erken ama içki vakti geldi. 
Hey, şarap getir!” diye bağırdı komutanlar arasındaki o 
ünlü, camları titreten gür sesiyle. “Hayır, kalsın,” diye ba-
ğırdı ardından. “Eve gideceksen ben de seninle geleyim.”

Vronski’yle birlikte çıktılar.
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XX

Vronski ikiye bölünmüş geniş ve temiz bir Çuhna1 
evinde oturuyordu. Petritski alayda da onunla kalıyordu. 
Vronski ile Yaşvin içeri girdiklerinde Petritski uyuyordu.

Yaşvin bölmenin ardına geçip burnunu yastığa göm-
müş, saçları karmakarışık Petritski’yi omzundan sarsa-
rak, “Kalk, yeter uyuduğun,” dedi.

Petritski birden yerinden fırladı, dizlerinin üstünde 
durup etrafa bakmaya başladı. 

“Ağabeyin buradaydı,” dedi Vronski’ye. “Lanet olsun, 
beni uyandırdı, yeniden geleceğini söyledi,” diye ekledik
ten sonra battaniyeye sarınarak yeniden yastığa gömül-
dü. “Rahat bırak Yaşvin,” dedi battaniyeyi çekiştiren Yaş
vin’e kızarak. “Bırak!” Yüzünü dönüp gözünü açtı. “Sen 
en iyisi ne içeceğimi söyle, ağzımın içi berbat...”

“En iyisi votka,” dedi Yaşvin bas sesiyle. “Tereşçenko! 
Beye votka ve hıyar turşusu!” diye bağırdı anlaşılan sesi-
ni duymaktan hoşlanıyordu.

“Votka diyorsun yani? Ha?” diye sordu Petritski yü-
zünü buruşturup gözlerini silerken. “Sen de içecek mi-
sin? Birlikte içelim! Vronski içecek misin?” diye ekledi 
kalkıp kaplan postu battaniyeye koltuklarının altından 
sarınarak.

Bölmeden çıktı ve elini kaldırıp Fransızca şarkı söy-
lemeye başladı: “Thule’de bir kral vardı.2 Vronski içecek 
misin?”

Uşağın uzattığı redingotu giyen Vronski, “Çekil ba-
şımdan,” dedi.

“Nereye böyle?” diye sordu Yaşvin. “İşte troyka da 
geldi,” diye ekledi yaklaşan arabayı görünce.

1.NovgorodçevresindeyaşayanFin,EstonveSetlerineskiadı.(Ç.N.)
2.Goethe’nin“DerKöniginThule”(ThuleKralı)şiirinden.(Ç.N.)
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“Tavlaya, bir de atlarla ilgili olarak Bryanski’ye uğra-
mam gerek,” dedi Vronski.

Vronski gerçekten de Peterhof’a on verst kadar 
uzaklıktaki Bryanski’ye uğramaya söz vermiş ve atların 
parasını getireceğini söylemişti ve oraya yetişmek isti-
yordu. Ama arkadaşları ânında, yalnızca oraya gitmedi-
ğini anlamışlardı.

Şarkıya devam eden Petritski sanki, biz bu Bryanski’ 
nin kim olduğunu iyi biliriz der gibi gözünü kırpıp du-
daklarını şişirdi.

“Bak, geç kalma!” dedi Yaşvin konuyu değiştirmek 
istercesine. “Nasıl benim gri at, işe yarıyor mu?” diye sor-
du kendi sattığı atı kastederek.

“Dur!” diye bağırdı Petritski, Vronski’ye. “Ağabeyin 
sana bir mektupla bir not bıraktı. Bekle, nerede bunlar?”

Vronski durdu.
“Eee, nerede hani?”
“Soru da bu ya, neredeler?” dedi Petritski işaretpar-

mağını burnunun üstüne koyarak.
“Söylesene, saçmalama artık!” dedi Vronski gülerek.
“Şömineyi yakmadım, demek ki buralarda bir yerde.”
“Kes palavrayı! Mektup nerede?”
“Hayır, gerçekten unuttum. Yoksa rüyamda mı gör-

düm? Dur, dur! Ne kızıyorsun! Sen de dün benim gibi 
adam başı dört şişe içseydin nerede yattığını bile unutur-
dun. Dur, şimdi anımsarım.”

Petritski bölmenin arkasına geçip yatağına yattı.
“Dur! Ben böyle yatıyordum o da şurada duruyor-

du. Evet, evet, evet... İşte burada.”
Petritski mektubu sakladığı yerden, yatağın altından 

çıkardı.
Vronski mektubu ve ağabeyinin notunu aldı. Bekle-

diği şeydi, uğramadığı için sitemlerde bulunan annesinin 
mektubu ve konuşmak istediğini söyleyen ağabeyinin 
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notu. Vronski ikisinin de aynı konuda olduğunu biliyor-
du. “Onlara neyse!” diye düşündü ve yolda dikkatle oku-
mak için mektubu katlayıp redingotunun düğmelerinin 
arasına sıkıştırdı. Evin girişinde iki subayla karşılaştı, biri 
kendi alayından, diğeri başka bir alaydandı.

Vronski’nin evi her zaman bütün subayların uğrak 
yeriydi.

“Nereye?”
“Peterhof’a gitmeliyim.”
“Tsarskoye’den at geldi mi?”
“Geldi ama daha görmedim.”
“Mahotin’in Gladyatör’ünün topalladığı söyleniyor.”
“Saçma! Yalnız bu çamurda nasıl yarışacaksınız?” 

diye sordu diğeri.
Karşısında elinde votka ve hıyar turşusu tepsisiyle 

emir eri duran Petritski içeri girenleri görünce, “İşte kur-
tarıcılarım!” diye bağırdı. “Yaşvin ayılmam için içmemi 
emretti.”

“Dün canımıza okudunuz zaten,” dedi birisi. “Bütün 
gece uyutmadınız.”

“Hayır, hayır ama nasıl bitirdik!” diye anlatmaya baş-
ladı. “Volkov dama çıkmış, üzgün olduğunu söylüyordu. 
Ben de, ‘Müzik çalın, cenaze marşı!’ deyip duruyordum. 
O da cenaze marşı eşliğinde çatıda uyuyup kaldı.”

“İç, iç şu votkayı hemen, ardından da bol limonlu bir 
şişe Selter,” dedi Yaşvin, çocuğuna ilaç içiren bir anne gi
bi Petritski’nin başında durarak. “Sonra da biraz şampan-
ya, şöyle bir şişe kadarcık.”

“İşte bu akıllıca. Dur, Vronski, içelim.”
“Hayır, hoşça kalın beyler, bugün içmiyorum.”
“Ne olacak yani, kilo mu alacaksın? Biz de yalnız 

içeriz. Selter’le limon getir.”
“Vronski!” diye bağırdı biri artık dışarı çıktığında.
“Ne var?” 
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“Saçlarını kestirsene, ağırlık yapar. Özellikle de ke-
lindekiler.”

Vronski’nin saçları gerçekten de zamanından önce 
dökülmeye başlamıştı. İnci dişlerini göstererek neşeyle 
gülümsedi, şapkasını kelinin üstüne iyice yerleştirip ara-
baya bindi.

“Tavlaya!” dedi ve okumak için mektubu aldı ama 
daha sonra atı incelerken dikkati dağılmasın diye vazgeç-
ti. “Sonra!”

XXI

Derme çatma ahşap bir kulübe olan geçici tavla, hi-
podromun yanına yapılmıştı, Vronski’nin atının da dün 
oraya getirilmesi gerekliydi. Vronski henüz atı görmemiş
ti. Son günlerde kendisi binmemiş, antrenör görevlendir-
mişti; dolayısıyla şimdi atının ne durumda olduğunu bil-
miyordu. Arabadan iner inmez arabasını uzaktan tanıyan 
seyis yamağı denen çocuk hemen antrenörü çağırmıştı. 
Uzun çizmeli, kısa ceketli, çenesinde bir tutam sakal bı-
rakmış zayıf İngiliz, dirseklerini yana açarak jokeylere öz
gü beceriksiz yürüyüşüyle sallana sallana geldi.

“FruFru1 nasıl?” diye sordu Vronski İngilizce.
“All right sir, her şey yolunda efendim” dedi İngiliz 

gırtlağının içinden. Şapkasını kaldırırken, “Yanına gitme-
seniz daha iyi,” diye ekledi. “Şimdi gem taktım, huysuz-
landı. Gitmeseniz daha iyi, atı sinirlendiriyor.”

“Hayır, gidelim. Görmek istiyorum.”

1.HenriMeilhacveLudovicHalévy’ninodönemmodaolanoyunlarındaye-
rindeduramayankahramanıntakmaadı.(Ç.N.)
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“Gidelim,” diye yanıtladı İngiliz yine ağzını açma-
dan ve yüzünü ekşiterek. Dirsekleri açık, gevşek yürüyü-
şüyle öne düştü.

Barakanın önünden avluya girdiler. Temiz bir ceket 
giymiş, şık görünümlü, olduğundan sıkı görünen genç 
nöbetçi elinde süpürgeyle onları karşıladı ve arkalarından 
yürüdü. Barakadaki duraklarda beş at vardı, Vronski, en 
büyük rakibi Mahotin’in yüksek yapılı, al donlu atı 
Gladyatör’ün de o gün getirileceğini biliyordu. Üstelik 
kendi atından ziyade şimdiye dek hiç görmediği Gladya
tör’ü görmek istiyordu ama at yarışlarının geleneklerine 
göre rakibinin atını görmeyi bırakın, onun hakkında soru 
sormak bile yadırganacak bir davranıştı. Koridorda yürür-
ken, delikanlı soldan ikinci durağın kapısını açtı ve Vrons
ki ayaklarının uçları beyaz, iri atı gördü. Bunun Gladya-
tör olduğunu biliyordu ama başkasının açık mektubunu 
gören bir insanın yaptığı gibi başını çevirip FruFru’nun 
durağına yaklaştı. 

İngiliz, tırnağı kir içindeki parmağıyla Gladyatör’ün 
durağını omzunun üstünden göstererek, “Mak... Mak... 
adını bir türlü söyleyemiyorum. Onun atı burada,” dedi.

“Mahotin mi? Evet en ciddi rakibim,” dedi Vronski.
“Eğer ona binseydiniz,” dedi İngiliz. “Sizin üstünüze 

oynardım.”
“FruFru sinirli ve daha güçlü,” dedi Vronski binici-

liğinin övülmesinden memnun gülümseyerek.
“Engelli koşuda her şey binicilik ve pluck,” dedi İngi-

liz.
Kendinde yeterince pluck yani enerji ve cesaret his-

setmesinin yanında daha da önemlisi Vronski, dünyada 
hiç kimsede onda olduğu kadar pluck olmadığına da ke-
sinlikle emindi.

“Daha fazla terletmeye gerek olmadığına emin misi-
niz?”
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“Gerek yok,” diye yanıtladı İngiliz. “Lütfen yüksek 
sesle konuşmayın. At huylanıyor,” diye ekledi önünde 
durdukları ve içeriden samanın üstünden atın ayak ses-
lerinin geldiği kapısı kapalı durağı işaret ederek. 

Kapıyı açtı ve Vronski küçük bir pencereyle aydınla-
tılan loş durağa girdi. Durakta gem takılmış, taze saman-
ların üzerinde ayak değiştirip duran doru bir at duruyor-
du. Durağın loş aydınlığında çevreye bakan Vronski, sev-
gili atının bütün dış özelliklerini istemsiz bir bakışla kav-
rayıverdi. FruFru orta boylu ve pek kusursuz denemeye-
cek bir attı. İnce kemikliydi, göğüskafesi ileri doğru çıkık 
olmasına karşın oldukça dardı. Sağrısı birazcık sarkıktı ve 
ön ayaklarıyla özellikle de arka ayaklarında belli olacak 
şekilde içe büküklük vardı. Arka ve ön ayaklarındaki kas-
lar geniş değildi ama atın şimdi üstü örtülü terlemeye 
bırakılmış haliyle bile oldukça enli bir yapıya sahip gö-
rünmesi insanı şaşırtıyordu. Önden bakınca dizlerinin 
altından ayak kemikleri neredeyse bir parmak kalınlığın-
daydı ama yandan bakınca olağanüstü derecede geniş gö-
rünüyorlardı. Sanki kaburgaları dışında tüm gövdesi yan-
dan bastırılmış ve içe çekilmiş gibiydi. Ama bütün eksik-
liklerini unutturan bir niteliği vardı; “kan”, İngilizlerin 
dediği gibi “kendini gösteren kan.” İnce, kıpır kıpır ve at-
las gibi pürüzsüz derisinin içine ağ gibi yayılmış damarla-
rının altından fark edilen kasları kemik gibi sağlam görü-
nüyordu. İleri fırlamış, parlak, sevecen gözleriyle zayıf 
kafası, her homurtusunda kan dolu damarları görünen 
burun deliklerine doğru genişliyordu. Bütün vücudunda, 
özellikle de başında hissedilir bir enerji ve zarif bir ifade 
vardı. Galiba ağızlarının mekanik yapısı elvermediği için 
konuşamayan hayvanlardan biriydi.

En azından Vronski’ye her şeyi anlıyormuş gibi geli-
yordu ve şimdi onu seyrederken, atın kendisini anladığı-
nı hissediyordu.
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Vronski içeri girer girmez derin bir soluk almış ve 
ağzındaki gemi zorlayarak, esnek hareketlerle ayak değiş-
tirerek ve fırlak gözlerinin akına kan dolacak denli gözle-
rini döndürerek ters taraftan içeri girenlere bakmıştı.

“Gördünüz mü nasıl da huysuzlandı,” dedi İngiliz.
“Şişşt, güzelim, şişşşt!” dedi Vronski sakinleştirmeye 

çalışıp ata yaklaşırken.
Ama yaklaştıkça at daha fazla huysuzlandı. Başına 

doğru yöneldiğinde sakinleşti, ince ve zarif tüylerinin al-
tındaki kasları oynamaya başladı. Vronski onun güçlü 
boynunu okşadı, sert ensesinde diğer yana dökülmüş ye-
lesini düzeltti ve yüzünü yarasanın kanatları gibi açılıp 
kapanan ince burun deliklerine yanaştırdı. At gergin bu-
run deliklerinden ses çıkararak soluk alıp verdi, kulakla-
rını indirdi ve sanki kolundan yakalamak istiyormuş gibi 
güçlü, siyah dudaklarını Vronski’ye doğru uzattı. Ama 
gemi anımsayarak dudaklarını sallayıp yeniden o ince 
ayaklarını peşi sıra değiştirmeye başladı. 

Vronski eliyle sağrısını okşayarak, “Sakin ol yavrum, 
sakin ol!” dedi ve atının iyi durumundan memnun bir 
şekilde duraktan çıktı. 

Atın heyecanı Vronski’ye de geçmişti, kanının yüre-
ğine döküldüğünü hissediyor ve atın da istediği gibi ha-
reket etmek ve bir şeyleri ısırmak istiyordu. Hem ürkü-
tücü hem de keyifli bir şeydi.

“Size güveniyorum,” dedi İngiliz’e. “Altı buçukta ya-
rış yerinde.”

“Tabii ki,” diyen İngiliz hemen hemen hiç kullanma-
dığı “my Lord” sözcüğünü katarak, “Siz ne tarafa gidiyor-
sunuz lordum?” diye sordu.

Vronski şaşkınlıkla başını kaldırdı, sorudaki cürete 
hayret ederek İngiliz’in gözlerine değil alnına baktı. Ama 
İngiliz’in bu soruyu efendisine değil bir jokeye sorduğu-
nu anlayarak yanıt verdi:
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“Bryanski’ye gitmem gerek, bir saat sonra evde olu-
rum.”

“Bugün ne çok sordular bana bu soruyu!” dedi kendi 
kendine ve ender rastlanır şekilde kızardı.

İngiliz dikkatle ona bakıyordu. Sanki Vronski’nin 
nereye gittiğini anlamış gibi ekledi:

“At binmeden önce yapılacak ilk şey sakin olmaktır. 
Keyfinizi kaçırmayın ve sinirlenmeyin.”

“All right!” diye yanıtladı Vronski gülerek. Arabaya 
binip Peterhof’a gitmesini söyledi.

Birkaç adım gitmişti ki sabahtan beri yağmur tehdi-
di taşıyan bulutlar hareketlendi ve bardaktan boşanırca-
sına bir yağmur başladı.

“Kötü!” diye düşündü Vronski arabanın körüğünü 
kaldırırken. “Zaten her taraf çamurdu şimdi iyice batak-
lık olacak.” Kapalı arabada yalnız başına otururken anne-
sinin mektubuyla ağabeyinin notunu çıkarıp okudu.

Evet, hep aynı şeylerdi. Annesi de, ağabeyi de onun 
gönül işlerine karışmayı gerekli sayıyorlardı. Bu karışma 
çabası, ender olarak hissettiği öfkeye kapılmasına neden 
oldu. “Onlara ne? Neden herkes benimle ilgilenmeyi va-
zife sayıyor? Neden üstüme düşüyorlar? Bunun anlaya-
madıkları bir şey olduğundan mı? Eğer bu, sıradan aşağı-
lık bir sosyete ilişkisi olsaydı beni hiç rahatsız etmezler-
di. Bunun başka bir şey olduğunu, oyuncak olmadığını, 
bu kadının hayatımdan değerli olduğunu hissediyorlar. 
Anlamadıkları için de canları sıkılıyor. Yazgımız neyse ve 
ne olacaksa biz karar verdik ve bundan pişman değiliz,” 
dedi içinden “biz” sözcüğünde Anna ile kendisini birleş-
tirerek. “Ama hayır, mutlaka bize nasıl yaşamamız gerek-
tiğini öğretecekler. Oysa mutluluğun ne olduğundan 
zerre kadar haberleri yok, bu aşk olmadan bizim için 
mutluluğun da, mutsuzluğun da hatta hayatın da olma-
yacağını bilmiyorlar.”



258

Ruhunun derinliklerinde onların haklı olduklarını 
hissettiği için bütün bu karışma çabalarına kızıyordu. An
na’yla kendisini birleştiren aşkın, ne birinin ne de diğeri-
nin yaşamında iyi ve kötü anıların dışında bir şey bırakıp 
geçip giden sosyete aşkları gibi bir anlık bir heves olma-
dığını hissediyordu. Kendisinin ve Anna’nın içinde bu-
lundukları durumunun verdiği acıyı, sosyetenin gözleri-
nin önündeyken aşklarını saklamanın, yalan söylemenin, 
aldatmanın zorluğunu, onları birleştiren tutku o denli 
güçlüyken, aşklarından başka her şeyi ve herkesi unut-
muşlarken yalan söylemenin, aldatmanın, kurnazlık et-
menin ve sürekli olarak başkalarını düşünmenin imkân
sızlığını hissediyordu.

Onun doğasına ters olan yalan ve aldatmaya başvur-
mak zorunda kaldıkları gittikçe artan olayları olanca 
canlılıklarıyla anımsadı. Özellikle bu yalan ve aldatma 
zorunluluğunun Anna’da her seferinde yarattığı utanç 
duygusunu canlı biçimde anımsadı. Anna’yla ilişkisi baş-
ladığından beri zaman zaman onu saran o tuhaf duygu-
yu hissetti. Bu bir şeyden iğrenme duygusuydu; Aleksey 
Aleksandroviç’ten mi, kendisinden mi, bütün dünyadan 
mı, tam olarak bilmiyordu. Ama her seferinde bu tuhaf 
duyguyu uzaklaştırmayı başarıyordu. Şimdi de kendine 
gelip düşüncelerine dalmaya devam etti.

“Evet, önceleri mutsuzdu ama gururlu ve huzurluy-
du oysa şimdi ne kadar da belli etmese, ne huzurlu ne de 
saygıdeğer olması mümkün. Evet, bu işi bir an önce bi-
tirmeli,” diye karar verdi.

Bu yalana bir an önce son verme düşüncesi tüm 
açıklığıyla ilk kez aklına gelmişti. “Her şeyi bırakıp aşkı-
mızla bir başımıza kalacağımız bir yere gitmeliyiz,” dedi 
kendi kendine.
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XXII

Sağanak uzun sürmedi, Vronski, yandaki atları diz-
ginsiz bir şekilde çamurun içinde sürükleyen ana atın 
tırısıyla Petrohof’a yaklaştığında güneş yeniden yüzünü 
göstermiş, yazlıkların çatılarıyla anacaddenin iki yanına 
sıralanan bahçelerdeki yaşlı ıhlamurlar ıslak bir parıltıyla 
kaplanmıştı; yağmur suları dallardan neşeyle damlıyor, 
çatılardan oluk oluk akıyordu. Artık sağanağın hipodro-
mu berbat ettiğini düşünmüyordu, şimdi bu yağmurun 
sayesinde Anna’yı büyük olasılıkla evde yalnız yakalaya-
cağına seviniyordu, çünkü kısa süre önce kaplıcalardan 
dönen Aleksey Aleksandroviç’in henüz Petersburg’dan 
çıkmadığını biliyordu.

Anna’yı yalnız bulacağını uman Vronski, dikkat 
çekmemek için her zaman yaptığı gibi, köprüden önce 
arabadan inip yürüdü. Sokağa açılan ön kapıya yönelme-
den avluya girdi.

“Beyefendi geldi mi?” diye sordu bahçıvana.
“Hayır, hanımefendi evde. Ön kapıdan buyurun, bi-

rileri var kapıyı açarlar.”
“Hayır, bahçeden geçerim.”
Anna’nın yalnız olduğundan emin olunca, bugün 

uğrayacağını bilmediği için, daha doğrusu yarış öncesin-
de geleceğini aklına getirmeyeceği için onu habersiz ya-
kalama isteğiyle, bahçeye açılan terasın iki yanı da çiçek-
lerle bezeli kum yolundan kılıcını tutarak dikkatli adım-
larla yürüdü. Vronski artık yol boyunca, durumunun ağır-
lığı ve zorluğu hakkındaki düşüncelerin hepsini unut-
muştu. Şimdi düşündüğü tek şey, biraz sonra onu yalnız-
ca hayalinde değil canlı olarak, gerçekte olduğu gibi gö-
recek olmasıydı. Ses çıkarmamak için terasın eğimli ba-
samaklarına bütün tabanıyla basarak çıkarken birden her 
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zaman unuttuğu ve Anna’yla ilişkilerindeki en yürek 
dağlayıcı konu olan, Vronski’ye soru dolu ve düşmanca 
gelen bakışlarıyla Anna’nın oğlunu anımsadı.

Çocuk, ilişkilerinde diğer herkesten daha büyük bir 
engeldi. Çocuk yanlarındayken ne Vronski ne de Anna 
bırakın milletin yanında yinelemeyecekleri sözleri söyle-
meyi, çocuğun anlayamayacağı şeyleri ima yoluyla bile 
konuşmuyorlardı. Bu konuyu hiç konuşmamışlardı ama 
kendiliğinden böyle bir düzen oluşmuştu. Çocuğu aldat-
mayı kendi kendilerine hakaret gibi görüyorlardı. Çocu-
ğun yanında iki tanıdık gibi konuşuyorlardı. Bunca dik-
kate karşın Vronski sık sık çocuğun kendisine dikilen 
dikkatli ve şaşkın bakışlarını fark ediyor ve çocuğun ken-
disine yönelik tuhaf çekingenliğini, kararsızlığını, kâh 
sevecenliğini kâh soğukluğunu ve utangaçlığını görüyor-
du. Sanki çocuk, bu adamla annesi arasında kendisinin 
ne anlama geldiğini bilmediği önemli bir ilişki olduğunu 
hissediyordu.

Gerçekten de çocuk bu ilişkiyi anlayamayacağını his-
sediyor, anlamaya çabalıyor ve bu adama karşı nasıl bir 
duygu beslemesi gerektiğini kestiremiyordu. Babası, da-
dısı, mürebbiyesi, hemen herkesin hakkında hiç konuş-
mamalarına karşın Vronski’yi sevmek bir yana ona tik-
sinti ve korkuyla baktıklarını, annesinin ise ona en yakın 
arkadaşı gibi baktığını, çocuklara özgü o duyarlılıkla gö-
rüyordu.

“Bu ne demek? Kim bu adam? Onu nasıl sevmeli? 
Anlamıyorsam benim suçum, ya aptalın tekiyim ya da kö
tü bir çocuğum,” diye düşünüyordu çocuk. Onun incele-
yen, soran ve zaman zaman kötü bakışı, Vronski’yi rahat-
sız eden çekingenliği ve kararsızlığı da bundan kaynak la
nıyordu. Çocuğun varlığı, Vronski’de her seferinde kaçı
nılmaz olarak o son zamanlarda hissettiği nedensiz iğren-
me duygusunu çağrıştırıyordu. Çocuğun varlığı Vrons ki 
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ve Anna’da, pusulasına bakınca tutması gerekli rotadan 
hızla saptığını fark eden ama eski rotasına dönmeye de 
gücü olmayan, geçen her dakika kendi yolundan gittikçe 
daha da uzaklaşan ve yolundan sapmayı kabul etmenin 
ölümü kabul etmekten farksız olduğunu gören bir deniz-
cinin hissettiğine benzer duygular uyandırıyordu.

Hayata saf gözlerle bakan bu çocuk, bildikleri ama 
bilmek istemedikleri bir şeyden ne kadar saptıklarını on-
lara gösteren bir pusulaydı.

Seryoja bu sefer evde değildi, gezmeye çıkan ve sa-
ğanağa yakalanan oğlunun dönüşünü bekleyen Anna te-
rasta tek başına oturuyordu. Anna oğlunun peşine bir 
uşakla hizmetçi kızı yollamış, dönmelerini bekliyordu. 
Üstünde geniş kesimli beyaz bir elbise olan Anna terasın 
köşesinde, çiçeklerin arkasında oturuyordu, Vronski’nin 
geldiğini duymadı. Siyah kıvırcık saçlı başını eğmiş, alnı-
nı trabzanın üzerinde duran soğuk, süzgeçli çiçek kova-
sına yaslamış ve Vronski’nin çok yakından bildiği yüzük-
lerle süslü güzel elleriyle kovayı tutuyordu. Vücut hatla-
rı, başı, boynu, elleri her seferinde beklenmedik biçimde 
Vronski’yi hayran bırakıyordu. Ona hayranlıkla bakarak 
durdu. Tam ona yaklaşmak için bir adım atacakken 
Anna, Vronski’nin gelişini hissetti, kovayı iteleyip alev 
alev yüzünü Vronski’ye çevirdi.

Vronski ona yaklaşırken, “Neyiniz var? Hasta mısı-
nız?” diye Fransızca sordu. Anna’ya doğru atılmak istedi 
ama yabancı birileri olabileceğini anımsayıp balkon kapı-
sına baktı ve kıpkırmızı kesildi. Çekinmek ve etrafı kolla-
mak zorunda olduğunu her hissettiğinde kızarıyordu.

“Hayır, iyiyim,” dedi yerinden kalkıp ona uzatılan eli 
içtenlikle sıkarken. “Seni... beklemiyordum.”

“Tanrım! Elleriniz ne kadar soğuk!”
“Beni korkuttun,” dedi Anna. “Yalnızım ve Seryoja’yı 

bekliyorum, gezmeye çıkmıştı. Şu taraftan gelecekler.”
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Sakin olmaya çalışmasına karşın dudakları titriyordu.
Vronski birbirlerine hitap ederken o anlamsız ve so-

ğuk Rusça “siz” ve tehlikeli “sen” sözcüğünden kaçınmak 
istediği zamanlarda hep yaptığı gibi Fransızca devam 
etti.

“Bağışlayın beni, sizi görmeden bugünü geçiremez-
dim.”

“Bağışlamak ne kelime! Çok memnun oldum!”
Vronski, Anna’nın elini bırakmadan ve ona doğru 

eğilerek, “Ama siz ya hasta ya da üzgünsünüz,” diye de-
vam etti. “Ne düşünüyorsunuz?”

“Hep aynı şeyi,” diye yanıtladı Anna gülümseyerek.
Doğruyu söylüyordu. Her an, her dakika ona ne dü-

şündüğünü sorsalar hiç yanılmadan aynı yanıtı verebilir-
di: tek bir şey, mutluluğunu ve mutsuzluğunu. Vronski 
şimdi onu bu halde bulduğunda da, başkaları için örne-
ğin Betsi için (Betsi’nin herkesten gizlediği Tuşkeviç’le 
ilişkisini biliyordu) bu denli kolay da kendisi için neden 
bu denli acı verici olduğunu düşünüyordu. Bu düşünce 
bazı açılardan şimdi daha çok içini acıtıyordu. Vronski’ye 
yarışları sordu. Anna’nın heyecanlandığını görünce onu 
eğlendirmeye çalışarak yalın bir tonla, yarış hazırlıkları-
nın ayrıntılarını anlatmaya başladı. 

“Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi?” diye düşünü-
yordu Anna, Vronski’nin sakin ve sevecen gözlerine ba-
karken. “Öyle mutlu ve yarışlara o kadar kaptırmış ki 
kendini, bunu gerektiği gibi anlayamaz, bu olayın ikimiz 
için de anlamını tam kavrayamaz.”

“Ama ben geldiğimde ne düşündüğünüzü söyleme-
diniz,” diye sordu Vronski sözünü yarıda keserek. “Lüt-
fen söyleyin!”

Anna yanıt vermedi ve başını hafifçe öne eğip uzun 
kirpiklerinin arasından parıldayan gözleriyle soru sorarca-
sına yan yan baktı. Kopmuş bir yaprakla oynayan eli titri-
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yordu. Vronski bunu gördü ve yüzünde Anna’yı baştan 
çıkaran o boyun eğme ve kölece bağlılık ifadesi belirdi.

“Bir şey olduğunu görüyorum. Benim paylaşmadı-
ğım bir acı içinizi yakarken bir an bile sakin olabilir mi-
yim! Tanrı aşkına söyleyin!” dedi yalvarırcasına.

Anna, Vronski’ye aynı şekilde bakmaya devam eder-
ken, yaprakla oynayan elinin gittikçe daha çok titrediğini 
hissediyor ve, “Eğer bunun önemini anlamazsa onu af-
fetmem. En iyisi anlatmamak, sınamaya gerek yok,” diye 
düşünüyordu.

“Tanrı aşkına!” diye yineledi Anna’nın elini tutarak.
“Söyleyeyim mi?”
“Evet, evet, evet...”
“Hamileyim,” dedi sessiz ve yavaşça.
Elindeki yaprak daha şiddetli titriyordu ama Anna 

onun bu haberi nasıl karşılayacağını görmek için gözleri-
ni Vronski’den ayırmıyordu. Vronski sarardı, bir şeyler 
söylemek istedi, durdu ve Anna’nın elini bırakıp başını 
eğdi. “Evet, olayın bütün önemini anladı,” diye düşünen 
Anna, onun elini minnetle sıktı.

Ama Vronski’nin bu haberin önemini kendisi gibi, 
bir kadının kavradığı gibi anladığı konusunda yanılıyor-
du. Vronski bu haberi duyunca, birilerine karşı hissettiği 
o içindeki tiksinti duygusunun on kat güçlüsünü hissetti 
ama bununla birlikte istediği krizin artık gelip çattığını, 
artık kocasından saklamanın gereksiz olduğunu, öyle ya 
da böyle bu anormal duruma son vermek gerektiğini de 
anladı. Ancak Anna’nın heyecanı fiziksel olarak ona da 
geçmişti. Vronski ona duygu dolu ve boyun eğer bir ifa-
deyle baktı, elini öptü ve hiçbir şey söylemeden kalkıp 
terasta yürümeye başladı.

“Evet,” dedi kararlı bir şekilde Anna’nın yanına gele-
rek. “Ne siz ne de ben ilişkimize bir eğlence gibi baktık, 
şimdi yazgımız belli oldu. İçinde yaşadığımız, –etrafa ba-
karak devam etti– bu yalanı mutlaka bitirmemiz gerek.”
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“Bitirmek mi? Nasıl bitireceğiz Aleksey?” dedi ya-
vaşça.

Anna artık sakinleşmişti, yüzü sevecen gülümseme-
siyle parlıyordu.

“Kocanı bırakıp hayatımızı birleştirerek.”
“Zaten birleşmiş durumda,” dedi Anna duyulur du-

yulmaz bir sesle.
“Tam değil, tam öyle değil.”
“Peki nasıl, Aleksey, anlat bana, nasıl?” diye sordu 

hüzünlü bir gülümsemeyle içinden çıkılamayacak duru-
muyla alay edercesine. “Bu durumdan bir çıkış var mı ki? 
Ben kocamın karısı değil miyim?”

“Her durumdan bir çıkış vardır. Karar vermek ge-
rek,” dedi Vronski. “Her şey, içinde bulunduğun durum-
dan daha iyidir. Sosyetenin, kocanın, oğlunun önünde 
nasıl acı çektiğini görmüyor muyum?”

“Ah, bir tek kocam acıtmıyor içimi,” dedi sade bir 
gülümsemeyle. “Onu tanımıyor ve onu düşünmüyorum. 
Benim için öyle biri yok.”

“İçten konuşmuyorsun. Seni tanıyorum. Onun için 
de acı çekiyorsun.”

“Evet, o bilmiyor da,” dedi Anna ve bir anda yüzü 
kıpkırmızı oldu, boynu, alnı, yanakları kızardı ve gözleri-
ne utanç gözyaşları doldu. “Hem ondan bahsetmeyelim.”

XXIII

Vronski şimdiki kadar kararlı olmasa da daha önce 
birkaç kez Anna’nın içinde bulunduğu durumunu tartış-
maya çalışmış ve her seferinde onun biraz önceki teklifi-
ne gösterdiği yüzeysellik ve hafiflikle karşılaşmıştı. Sanki 
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bunda Anna’nın kendine açıklayamadığı ya da açıkla-
mak istemediği bir şey vardı, sanki bu konuda konuşma-
ya başlar başlamaz, o, gerçek Anna içinde bir yerlere sak-
lanıyor ve Vronski’nin hiç sevmediği, korktuğu ve ken-
disine sürekli karşı koyan tuhaf, yabancı, başka bir kadın 
ortaya çıkıyordu. Ama bugün her şeyi söylemeye karar 
vermişti.

Vronski her zamanki kararlı ve sakin sesiyle, “Onun 
bilip bilmemesi bizi ilgilendirmiyor,” dedi. “Biz yapa... 
Siz, özellikle şimdi bu halde kalamazsınız.”

“Size göre ne yapmalı?” diye sordu aynı hafif alaycı-
lıkla. Vronski’nin, hamileliğini kolayca kabullenemeyece-
ğini düşünen Anna’nın, şimdi onun bundan bir şeyler 
yapmak gerektiği sonucunu çıkarmasından canı sıkılmıştı.

“Ona her şeyi açıklayıp terk etmek.”
“Çok güzel. Diyelim ki dediğini yaptım,” dedi Anna. 

“Sonunda ne olacağını biliyor musun? Size peşin peşin 
söyleyeyim,” dedi ve bir dakika önceki sevecen gözlerin-
de kötü bir ışık belirdi. “‘Ya, demek başkasını seviyorsu-
nuz ve onunla suç sayılan bir ilişkiye girdiniz? (Anna ko-
casını taklit ederken, aynı Aleksey Aleksandroviç gibi 
“suç” sözcüğüne özel vurgu yapıyordu.) Sizi bunun din, 
toplum ve aile ilişkileri açısından sonuçları hakkında 
uyarmıştım. Beni dinlemediniz. Şimdi kendi adıma... –ve 
oğlumun adına diyecekti ama oğluyla dalga geçemezdi– 
leke sürdüremem.’ İşte buna benzer bir şeyler daha,” 
diye ekledi. “Genel olarak kendi devlet görevlisi tavrıyla 
net ve açık olarak, beni kesinlikle bırakmayacağını ama 
skandal olmaması için de alabileceği bütün gerekli ön-
lemleri alacağını söyleyecek. Söylediklerini de sakin ve 
dikkatli biçimde gerçekleştirecek. İşte olacaklar bunlar.” 
Bütün ayrıntılarıyla Aleksey Aleksandroviç’in vücut hat-
larını, konuşma biçimini ve karakterini anımsayarak ve 
kocasına karşı işlediği korkunç suçun nedenini tamamen 



266

kocasında bularak ve kendisini suçlu bulduğu bu işin 
müsebbibi olduğundan dolayı kocasını kesinlikle affet-
meyerek, “O bir insan değil bir makine, kızdığı zaman ise 
kindar bir makinedir,” diye ekledi.

Vronski yumuşak, inandırıcı sesiyle Anna’yı sakin-
leştirmeye çalışarak, “Ama Anna,” dedi. “Yine de ona söy-
lemek ve sonra da onun davranışına göre hareket etmek 
gerek.”

“Ne yani, kaçmak mı?”
“Niye olmasın ki? Bunu devam ettirme olanağı gör-

müyorum. Kendim için değil, sizin acı çektiğinizi görü-
yorum.”

“Kaçalım ve sizin kapatmanız olayım, öyle mi?” dedi 
kızgınlıkla.

“Anna!” dedi Vronski tatlı bir sitemle.
“Evet,” diye devam etti. “Kapatmanız olmak ve her 

şeyi, herkesi mahvetmek...”
Yine “oğlumu” demek istedi ama bu sözcüğü söyle-

yemedi.
Vronski, Anna’nın o güçlü ve dürüst doğasıyla yalan-

la dolu bu duruma nasıl katlanabildiğini ve bu durum-
dan neden kurtulmak istemediğini anlayamıyordu. Ama 
Vronski bunların başlıca nedeninin Anna’nın bir türlü 
söylemediği “oğlum” sözcüğü olduğunu tahmin edemi-
yordu. Anna, oğlunu ve onun babasını terk eden anne-
siyle gelecekteki ilişkisini düşündüğünde, sonunu hesap-
lamadan yaptığı şeyden öylesine dehşete kapılıyordu ki 
her şeyin eskisi gibi kalması ve o korkunç, oğluna ne ola-
cağı sorusunu unutabilmek için bir kadın olarak kendini 
yalnızca yalan düşünceler ve sözlerle rahatlatmaya çalı-
şıyordu.

Vronski’nin elini tutup birden içten, sevecen bam-
başka bir ses tonuyla, “Rica ediyorum, sana yalvarıyo-
rum,” dedi. “Bu konuyu bana bir daha kesinlikle açma.”
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“Ama Anna...”
“Hiçbir zaman. Bana bırak. Durumumun bütün al-

çaklığını, bütün korkunçluğunu biliyorum ama bunu 
çözmek öyle senin düşündüğün gibi kolay değil. Bana 
bırak ve beni dinle. Benimle bu konuyu bir daha da ko-
nuşma. Söz mü? Hayır, hayır, söz ver!”

“Hepsine söz veriyorum ama söylediğin şeyden son-
ra sakin olamam. Sen sakin olamıyorken ben sakin ola-
mam...”

“Ben!” diye tekrarladı Anna. “Evet, bazen acı çekiyo-
rum ama benimle bu konuyu hiçbir zaman konuşmaz-
san bu acılar geçecek. Benimle bunları konuştuğun süre-
ce bu konular beni üzecek.”

“Anlamıyorum,” dedi Vronski.
“Biliyorum,” diye sözünü kesti Anna. “Yalan söyle-

menin senin dürüst yapına ne kadar ağır geldiğini biliyo-
rum ve sana üzülüyorum. Sık sık benim için hayatını 
mahvettiğini düşünüyorum.”

“Şimdi ben de aynı şeyi düşünüyordum,” dedi Vrons-
ki. “Benim yüzümden her şeyi feda ettin. Mutsuz oldu-
ğun için kendimi hiç affedemiyorum.”

Anna, Vronski’ye yaklaşıp heyecan dolu bir gülü-
cükle ona bakarak, “Ben mi mutsuzum?” dedi. “Ben, yi-
yecek verilen aç biri gibiyim. Üşüyordur, elbiseleri yırtık 
pırtıktır, utanıyordur belki ama mutsuz değildir. Ben mi 
mutsuzum? Hayır, işte benim mutluluğum...”

Gelen oğlunun sesini duydu ve terasa hızlıca göz 
atıp birden ayağa kalktı. Bakışı Vronski’nin bildiği o ateş-
le tutuştu, hızlı bir hareketle yüzüklerle dolu o güzel el-
lerini açtı, Vronski’nin başını tuttu, uzun uzun yüzüne 
baktı, gülümseyen aralık dudaklarıyla yüzünü yanaştırıp 
çabucak dudağından ve iki gözünden öptükten sonra ken-
dinden uzaklaştırdı. Anna gitmek isteyince Vronski onu 
durdurdu.
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“Ne zaman?” diye sordu fısıltıyla.
“Bugün saat birde,” diye fısıldadı ve zorlukla iç çekip 

hafif ve hızlı adımlarıyla oğlunu karşılamaya gitti.
Yağmur Seryoja’yı büyük bahçede yakalamıştı ve da-

dısıyla kameriyede oturmuşlardı.
“Tamam, görüşmek üzere,” dedi Vronski’ye. “Şimdi 

hemen yarışlara gitmek gerek. Betsi beni almaya söz ver-
mişti.”

Vronski saatine bakıp aceleyle çıktı.

XXIV

Vronski, Karenin’lerin balkonunda saatine baktığın-
da öyle heyecanlı ve düşünceleriyle öyle doluydu ki saatin 
kadranındaki akrep ve yelkovanı görmesine karşın saatin 
kaç olduğunu anlayamamıştı. Yola çıkıp çamurlara dik-
katle basarak arabasına doğru yürüdü. Bütün ruhu öyle-
sine Anna’yla doluydu ki saatin kaç olduğunu, Bryans
ki’ye gitmek için zamanı kalıp kalmadığını düşünemi-
yordu. Sıklıkla olduğu gibi, belleğinin yalnızca, hangi iş-
ten sonra neyin yapılması gerektiğini gösteren zahirî me-
lekesi kalmıştı. Sık yapraklı ıhlamur ağacının artık uzan-
mış gölgesinde oturduğu yerde uyuklayan arabacısına 
yaklaştı, terli atların üstünde uçuşan küme küme küçük 
sineklere hayran hayran baktı ve arabacısını uyandırıp 
arabaya atladı, Bryanski’ye gitmesini emretti. Yedi verst 
kadar gittikten sonra saatine bakacak kadar kendine gel-
miş ve saatin beş buçuk olduğunu, artık geç kaldığını 
anlamıştı.

O gün birkaç yarış vardı. Atlı muhafızların yarışı, 
sonra iki verstlik subay yarışı ile onun da katılacağı dört 
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verstlik yarış. Kendi yarışına yetişebilirdi ama Bryans
ki’ye uğrarsa zar zor yetişecek ve o gidene kadar bütün 
saray yerini almış olacaktı. Bu da hiç iyi bir şey değildi. 
Ama Bryanski’ye geleceğine dair söz vermişti, arabacısı-
na atları acımadan sürmesini emredip yoluna devam et-
meye karar verdi.

Bryanski’ye uğradı, orada beş dakika kalıp geri dön-
dü. Bu hızlı yolculuk onu yatıştırdı. Anna’yla ilişkilerin-
deki bütün güçlükler ve konuşmalarından sonra kalan 
belirsizlikler kafasından silinmişti, şimdi artık heyecan 
ve zevkle yarışı, yarışa yetişebileceğini düşünüyor ve bu 
geceki buluşmanın vereceği mutluluk beklentisi haya-
linde ara sıra pırıl pırıl parıldıyordu.

Yazlıklardan ve Petersburg’dan yarışa giden arabala-
rı geçip giderken, yarışın atmosferine gittikçe daha çok 
giriyor ve biraz sonraki yarışın heyecanı onu iyiden iyiye 
sarıp sarmalıyordu.

Evinde kimse kalmamıştı, herkes yarışlardaydı, uşa-
ğı da onu kapıda bekliyordu. Vronski üstünü değiştirir-
ken uşağı, ikinci yarışın başladığını, bir sürü kişinin onu 
sorduğunu ve tavladan bir çocuğun iki kez geldiğini söy-
ledi.

Giysilerini değiştiren Vronski hiç acele etmeden 
(Hiçbir zaman acele etmez ve kendini kaybetmezdi) 
arabacısına barakalara gitmesini söyledi. Barakaların ora-
dan hipodromu çevreleyen araba, yaya, asker denizini ve 
insan kaynayan tribünleri görebiliyordu. Galiba ikinci 
koşu yapılıyordu; çünkü barakaya girdiğinde zil sesi duy-
muştu. Tavlaya yaklaşırken Mahotin’in üstüne mavili 
turuncu hasa bezi örtülmüş ve mavi süsleri yüzünden 
olduğundan daha büyük görünen kulakları dikkat çeken 
beyaz ayaklı, al atı Gladyatör’le karşılaştı. Hipodroma 
götürüyorlardı.

“Cord nerede?” diye sordu seyise.
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“İçeride, atı eyerliyor.”
FruFru kapısı açık durakta eyerlenmiş bekliyordu. 

Götürmeye hazırlanıyorlardı.
“Gecikmedim ya?”
“All right! All right! Her şey yolunda, her şey yolun-

da,” dedi İngiliz. “Telaşlanacak bir şey yok.”
Vronski bütün gövdesiyle titreyen atının o güzel, ha-

rika dış görünüşüne bir kez daha göz attı ve bu muhte-
şem manzaradan zar zor ayrılarak barakadan çıktı. Hiç 
kimsenin dikkatini çekmeyecek bir ânı kollayıp tribünle-
re doğru gitti. İki verstlik yarış yeni bitmişti ve tüm göz-
ler potayı önce geçmek için atlarını olanca güçleriyle koş-
turan öndeki muhafız subayıyla arkasındaki süvari suba-
yına çevrilmişti. Seyredenlerin hemen hepsi potaya doğru 
sıkışıyordu; muhafız kıtasının askerleri ve subayları, arka-
daşlarının ve subaylarının bu beklenen zaferinden duy-
dukları sevinci bağıra çağıra kutluyorlardı. Vronski yarı-
şın bittiğini haber veren zil sesinin duyulduğu ve birinci 
gelen uzun boylu, yüzü gözü çamur içinde kalmış muha-
fız subayının atından inerek terden rengi koyulaşmış, zor-
lukla soluk alan gri aygırının dizginlerini bıraktığı anda 
hiç kimseye fark ettirmeden kalabalığa karıştı.

Adım atmakta zorlanan aygır, iri gövdesiyle yürüyü-
şünü yavaşlattı, muhafız subayı da derin bir uykudan 
yeni uyanmış gibi etrafına bakınıp zoraki gülümsedi. Ar-
kadaş ve seyirci kalabalığı onu kuşatıverdi.

Vronski tribünlerin önünde ölçülü ve serbestçe ha-
reket edip sohbete koyulan seçkin yüksek sosyete kalaba-
lığından özellikle uzak durmuştu. Karenina’nın da, Bet
si’nin de, ağabeyinin karısının da orada olduğunu gördü 
ve oyalanmamak için yanlarına özellikle gitmedi. Ama 
karşısına çıkan tanıdıklar mütemadiyen onu durduruyor 
ve yarışın ayrıntılarını anlatıyor ve neden geciktiğini so-
rup duruyorlardı. 



271

Yarışa katılanlar ödüllerini almak üzere tribüne çağ-
rıldıklarında herkes o tarafa yönelmişken, Vronski’nin or
ta boylu, aynı onun gibi tıknaz ama ondan daha yakışık-
lı ve güzel, sarhoşlara özgü kırmızı burunlu ve samimi 
yüzlü ağabeyi Aleksandr albay üniforması ve kordonuyla 
yanına geldi.

“Notumu aldın mı?” dedi. “Seni bulmak mümkün 
değil.”

Eğlenceye, özellikle de içki âlemine düşkünlüğüyle 
tanınmasına karşın Aleksandr Vronski tam bir saray ada-
mıydı.

Şimdi onun için oldukça zor bir konuda kardeşiyle 
konuşurken, birçok gözün üzerlerinde olduğunu bildiği 
için sanki kardeşiyle havadan sudan konuşuyormuş gibi 
gülümseyen bir yüz ifadesi takınmıştı.

“Aldım ama işin doğrusu ‘senin’ neden endişelendi-
ğini anlamıyorum,” diye cevap verdi Aleksey.

“Daha biraz önce burada olmadığını fark ettiğim ve 
pazartesi günü seni Peterhof’ta görenler olduğu için en-
dişeleniyorum.”

“Bazı konular onu doğrudan ilgilendiren kişilerle 
konuşulur ve senin endişelendiğin konu da bunlardan 
biri...”

“Evet ama görevleri...”
“Senden tek ricam, bu işe karışmaman.”
Aleksey Vronski’nin asık suratı bembeyaz oldu, çok 

ender zamanlarda olduğu gibi öne doğru çıkık altçenesi 
titredi. Çok iyi yürekli bir insan olarak çok seyrek kızardı 
ama kızdığında ve hele altçenesi titrediğinde onun tehli-
keli olduğunu Aleksandr Vronski de biliyordu. Alek-
sandr Vronski neşeyle gülümsedi.

“Yalnızca annemin mektubunu iletmek istemiştim. 
Ona cevap ver ve yarış öncesi canını sıkma. Bonne chance,” 
diye ekledi ve gülümseyerek kardeşinin yanından ayrıldı. 
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Ama onun hemen arkasından yine dostça bir ses 
Vronski’yi durdurdu.

“Ne o, dostunu tanımazdan mı geliyorsun! Merhaba 
mon cher!” dedi Stepan Arkadyiç. Burada, Moskova’dan 
hiç de geri kalmayan Petersburg şatafatı içinde de pem-
be yüzü ve briyantinli favorileriyle pırıl pırıl parlıyordu. 
“Dün geldim, senin zaferini göreceğim için de çok mut-
luyum. Ne zaman görüşürüz?”

“Yarın lokale gelsene,” dedi ve özür dilercesine Ste-
pan Arkadyiç’in paltosunun kolunu çekiştirerek, atların 
engelli büyük yarış için getirildiği hipodromun ortasına 
doğru yöneldi.

Yarıştan yeni çıkan terli ve yorgun atlar seyislerin 
eşliğinde hipodromdan çıkarılıyor, başlayacak yarışa ka-
tılacak olan dingin atlar, özellikle de üzerlerindeki hasa 
bezleri ve sıkıştırılmış karınlarıyla tuhaf, büyük kuşlara 
benzeyen İngiliz atları peş peşe alana geliyorlardı. Esnek 
ve oldukça uzun bacaklarının üstünde yaylanıyormuş gi
bi yürüyen zarif ve muhteşem FruFru’yu sağ tarafa doğ-
ru götürdüler. Onun biraz ilerisinde uzun kulaklı Glad
yatör’ün hasa bezini çıkarıyorlardı. Harika sağrısı ve alı-
şık olunmadığı kadar kısa ve toynaklarına oturmuş gibi 
görünen bilekleriyle iri, olağanüstü ve kesinlikle çok 
düzgün yapısıyla Vronski’nin dikkatini ister istemez 
üzerine çekiyordu. Kendi atının yanına gitmek için adım 
attığında yine bir tanıdığı durdurdu.

“A, işte Karenin!” dedi birden konuşurlarken. “Karı-
sını arıyor, ama karısı tribünün ortalarında bir yerde. 
Onu görmediniz mi?”

“Hayır, görmedim,” diye yanıtlayan Vronski, Kareni
na’nın oturduğu söylenen yere bile bakmadan atının ya-
nına gitti.

Yarışçılar çıkış sıra numarası çekmek için tribüne 
çağrıldıklarından eyerini gözden geçirme ve gerekli dü-
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zeltmeleri yapmaları için emir verme zamanı bile bula-
madı. Ciddi, sert ve çoğu bembeyaz suratlı on yedi su-
bay tribüne yanaşıp sıralarını çektiler. Vronski’ye yedi 
numara çıktı. “At bin!” komutu duyuldu.

Bütün gözlerin diğer yarışçılarla birlikte oluşturdu-
ğu gruba yöneldiğini hisseden ve gerilen Vronski, bu tür 
durumlarda hep yaptığı gibi sakin ve yavaş hareketlerle 
atının yanına geldi. Cord yarışların şerefine tören giysisi-
ni giymişti: Düğmeli siyah bir redingot, yanaklarına da-
yanmış kolalı yakalıklar, simsiyah yuvarlak bir şapka ve 
uzun çizmeler. Her zaman olduğu gibi soğukkanlı ve 
ağırbaşlıydı, atın önünde duruyor ve dizginin iki kayışını 
da kendisi tutuyordu. FruFru sıtmaya tutulmuş gibi tit-
remeye devam ediyordu. Alev saçan gözleri yanına yak-
laşan Vronski’ye doğru eğrildi. Vronski parmağını kola-
nın altına soktu. At iyice eğrildi, kulağını kıstı ve dişleri-
ni gösterdi. İngiliz, eyerleme biçiminin denetlenmesine 
güldüğünü ifade edercesine dudaklarını büzdü.

“Binin, daha az heyecanlanırsınız...”
Vronski rakiplerine son kez baktı. At üstündeyken 

onları görmeyeceğini biliyordu. İkisi start alacakları yere 
doğru gidiyordu. Dostu ve ciddi rakiplerinden biri olan 
Galtsin, üstüne binmesine izin vermeyen doru aygırın 
çevresinde dönüp duruyordu. Dar bir pantolon giymiş 
ufak tefek bir süvari subayı, İngilizlere öykünerek kedi 
gibi kamburunu çıkarıp atın üstüne eğilmiş, dörtnala gi-
diyordu. Yüzü bembeyaz Knyaz Kuzovlev, Grabovski ha-
rasından çıkma safkan kısrağının üstünde oturuyordu. 
Kısrağın dizginlerini bir İngiliz tutuyordu. Vronski ve bü-
tün arkadaşları Kuzovlev’i tanıyor ve sinirlerinin oldukça 
“zayıf” ve onuruna son derece düşkün olduğunu biliyor-
lardı. Her şeyden korktuğunu, güçlü bir ata binmekten 
korktuğunu biliyorlardı. Ama şimdi zor bir yarış olduğu-
nu, insanların düşerek boyunlarını kırdıklarını bilmesine 
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karşın her engelde bir doktor, üzerinde haçıyla bir revir 
arabası ve hemşire durduğunu bildiğinden bu yarışa katıl-
maya karar vermişti. Göz göze geldiler, Vronski ona dost-
ça ve takdir edercesine göz kırptı. Bir tek en büyük raki-
bini, Gladyatör’ün binicisi Mahotin’i göremedi.

“Acele etmeyin,” dedi Cord, Vronski’ye. “Bir tek şeyi 
aklınızdan çıkarmayın: Engellerin önünde atı ne dizginle-
yin ne de hızlandırın, bırakın kendisi nasıl istiyorsa yapsın.”

“Tamam, tamam,” dedi Vronski dizginleri alarak.
“Yapabilirseniz öne geçin ama arkada kalırsanız da 

son dakikaya kadar umutsuzluğa kapılmayın.”
Vronski esnek ve güçlü bir hareketle çentikli çelik 

üzengiye ayağını koyup rahat bir şekilde tıknaz gövdesini 
eyerin gıcırdayan derisinin üstüne bırakırken at kımılda-
yacak zaman bile bulamadı. Sağ ayağını da üzengiye ge-
çirip alışık olduğu şekilde parmakları arasındaki ikili diz-
gini dengelediğinde Cord da atı bıraktı. FruFru sanki 
hangi ayağını atacağını önce bilmiyormuş gibi, uzun boy-
nuyla dizginleri gererek ve üstündeki biniciyi sarsarak 
yaylanır gibi harekete geçti. Cord adımlarını hızlandıra-
rak onların yanında yürüyordu. Huylanan at, binicisini 
kandırmaya çalışarak dizginleri kâh bir tarafa kâh diğer 
tarafa doğru geriyordu, Vronski de boş yere sesiyle ve 
eliyle onu sakinleştirmeye çalışıyordu. 

Start yerine doğru yönelmişler ve önüne set çekilmiş 
dereye yaklaşıyorlardı. Yarışçıların bazısı önde bazısı da 
arkadaydı. Vronski birden arkadan çamurun içinden dört-
nala gelen atın sesini duydu ve beyaz bacaklı, uzun ku-
laklı Gladyatör’ün üstündeki Mahotin onu geçti. Maho-
tin iri dişlerini göstererek gülümsedi, Vronski ona kızgın-
lıkla baktı. Onu zaten sevmezdi ama şimdi onu en tehli-
keli rakibi sayıyordu. Yanından dörtnala geçerek atını 
huysuzlandırması canını sıktı. FruFru sol ayağıyla dört-
nala kalktı, iki kez sıçradı, gergin dizginlerine sinirlenerek 
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binicisini zıplatan bir tırısa geçti. Cord da suratını astı ve 
Vronski’nin ardından o da tırısa kalkmış gibi koşmaya 
başladı.

XXV

Toplam on yedi subay yarışa katıldı. Yarış, tribünün 
önündeki dört verstlik elips şeklindeki bir çemberde ko-
şulacaktı. Bu çemberin üstünde dokuz engel yapılmıştı; 
dere, tribünün tam önünde iki arşınlık büyük bir engel, 
kuru bir hendek, su dolu bir hendek, dik bir yamaç, İr-
landa bariyeri (arkasında atların görmediği bir hendek 
daha olan çalı çırpıyla doldurulmuş bir yükseltiden olu-
şan bu engel en zor olanıydı, atlar ya iki engeli birden 
geçecek ya da düşüp sakatlanacaklardı) sonra biri kuru, 
biri su dolu iki hendek. Yarış tribünün önünde bitecekti. 
Ama yarış çemberden değil yüz sajen dışından başlaya-
caktı; start yerinden hemen yüz sajen sonra da binicile-
rin atlarını ister atlatarak ister yürüterek geçirecekleri üç 
arşın genişliğinde bir dereden oluşan ilk engel vardı. 

Yarışçılar üç kez sıraya girmişler ama her seferinde 
içlerinden birinin atı sırayı bozmuş ve yeniden sıra yapıl-
mak zorunda kalınmıştı. Çıkış sorumlusu Albay Sestrin 
artık kızmaya başlamıştı, sonunda dördüncü kez “Başla!” 
komutuyla biniciler ileri atıldı.

Biniciler hazırlanırken bütün gözler, bütün dürbün-
ler bu alacalı bulacalı gruba yönelmişti.

Epeyce süren sessizlikten sonra, “Çıktılar! Koşuyor-
lar!” sesleri dört bir yandan duyulmaya başlandı. Seyirci-
ler de kâh tek tek kâh gruplar halinde daha iyi görebile-
cekleri yerlere koşuşturmaya başladılar. İlk anda bir ara-
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ya gelen biniciler ayrılmaya başladılar, birbirlerinin peşi 
sıra ikili üçlü gruplar halinde dereye yaklaşmaya başladı-
lar... Seyircilere sanki hepsi bir arada koşuyorlarmış gibi 
geliyordu ama biniciler için aralarındaki bir saniye bile 
çok büyük bir mesafe demekti.

Huysuz ve sinirli FruFru ilk fırsatı kaçırmış ve bir-
kaç at öne geçmeyi başarmıştı ama dizginlere asılmış atı-
nı bütün gücüyle tutan Vronski daha dereyi geçmeden 
üç biniciyi geçmiş ve önünde yalnızca neredeyse burnu-
nun dibinde sağrısı düzgün ve rahat hareketlerle salla-
nan Mahotin’in al atı Gladyatör ve en önde sağ mı ölü 
mü belli olmayan Kuzovlev’i taşıyan muhteşem Diana 
kalmıştı.

İlk dönemlerde Vronski ne kendine ne de ata hâ
kimdi. İlk engel olan dereye kadar atın hareketlerini yö-
netemedi.

Gladyatör ve Diana hemen hemen aynı anda dere-
nin üstünde yükseldiler ve aynı anda diğer tarafa uçtular, 
onların ardından da FruFru hiç fark ettirmeden uçarca-
sına yükseldi, Vronski kendini havadaymış gibi hissettiği 
o anda, atının ayaklarının altında derenin öbür kıyısında 
Diana’yla birlikte yere çakılan Kuzovlev’i gördü. (Kuzov-
lev atladıktan sonra dizginleri bırakmış ve atla birlikte 
tepetaklak olmuştu.) Vronski ayrıntıları daha sonra öğ-
renmişti, şimdi ise gördüğü tek şey, Diana’nın başı ya da 
ayaklarının tam da FruFru’nun ayaklarını basacağı yere 
düştüğüydü ama FruFru yüksekten düşen bir kedi gibi 
havadayken ayakları ve sırtıyla bir hamle yaparak yerdeki 
atı geçip daha ileriye ayak bastı.

“Canım benim!” diye geçirdi içinden Vronski.
Dereden sonra Vronski, atı tamamen denetimine al

dı ve büyük engeli Mahotin’in ardından atlayıp hemen 
sonraki neredeyse iki yüz sajen’lik engelsiz alanda da onu 
geçmeyi düşünerek atını zapt etmeye başladı.
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Büyük engel tam çar tribününün önündeydi. Haş-
metmeap, bütün saray erkânı ve halk, herkes, şeytana 
yaklaştıklarında (büyük engele böyle diyorlardı) onlara 
bakıyordu, ona ve bir at boyu önde olan Mahotin’e bakı-
yordu. Vronski dört bir yandan ona yönelen bu bakışları 
hissediyordu ama atının kulakları ve boynundan, altında 
kayıp giden topraktan ve iyi bir hamleyle onun önüne 
geçip hep aynı mesafeyi koruyan Gladyatör’ün sağrısıyla 
beyaz ayaklarından başka bir şey görmüyordu. Gladya-
tör bir şeylere çarpmadan yükseldi, kısa kuyruğunu sal-
layıp Vronski’nin gözlerinin önünden kayboldu.

“Bravo,” diye bağırdı biri.
Aynı anda Vronski’nin tam gözlerinin önünden en-

gelin tahtaları görünüp kayboldu. At hareketlerinde hiç-
bir değişiklik olmadan engelin üstünde havalandı, tahta-
lar gözden kayboldu ve yalnızca arkadan bir çarpma sesi 
duyuldu. Önünde koşan Gladyatör’e sinirlenen at zama-
nından önce yükselmiş ve arka toynağıyla engele dokun-
muştu. Ama gidişi değişmemişti ve yüzüne bir parça 
çamur gelen Vronski de Gladyatör’le aralarındaki mesa-
fenin yine aynı olduğunu anlamıştı. Yine önünde Gladya
tör’ün sağrısını, kısa kuyruğunu ve hızla atılan ama arayı 
bir türlü açamayan beyaz ayaklarını görüyordu.

Vronski yine aynı anda artık Mahotin’i geçmesi ge-
rektiğini düşündü, Vronski’nin ne düşündüğünü anlayan 
FruFru da binicisinin herhangi bir şey yapmasına gerek 
kalmadan iyice hızlandı ve Mahotin’e en uygun taraftan, 
sınır ipinin yanından yaklaşmaya başladı. Mahotin içeri-
ye girmesine izin vermedi. FruFru ayak değiştirip dışarı-
ya yönelince Vronski dışarıdan da geçebileceğini düşün-
dü. Terden artık koyulaşmaya başlayan FruFru’nun om
zu, Gladyatör’ün sağrısıyla aynı hizaya gelmişti. Birkaç 
adım yan yana koştular. Ama dışarıdan daha fazla adım 
atmak istemeyen Vronski yaklaştıkları engelin öncesinde 
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dizginlerle oynamaya başladı ve yamaçta Maho tin’i hızlı 
bir şekilde geçti. Vronski bir an Mahotin’in çamura bu-
lanmış yüzünü gördü. Sanki gülüyormuş gibiydi. Vrons-
ki, Mahotin’i geçmişti ama şimdi tam arkasında hissedi-
yor ve Gladyatör’ün düzgün koşusunu ve burun delikle-
rinden çıkan taze soluğunu tam sırtında duyuyordu.

Sonraki iki engel, hendek ve yamaç çok kolay geçil-
di ama Vronski, Gladyatör’ün soluğunu ve ayak seslerini 
daha yakından duymaya başlamıştı. Atını hızlandırdı ve 
atın rahat bir şekilde hızlandığını memnuniyetle hissetti, 
Gladyatör yine eski mesafedeydi.

Vronski yarışı kendi istediği ve Cord’un söylediği 
taktiği yaparak idare ediyordu ve artık kazanacağına 
emindi. Heyecanı, sevinci ve FruFru’ya duyduğu sevgi 
gittikçe artıyordu. Geriye bakmak istedi ama buna cesa-
ret edemedi. Bir yandan kendini yatıştırmaya bir yandan 
da Gladyatör’de kaldığını düşündüğü gücün kendi atın-
da da kalması için onu fazla zorlamamaya çalışıyordu. 
En zor engel kalmıştı geriye, bu engeli diğerlerinin önün-
de geçerse birinci olacaktı. İrlanda bariyerine sürdü. Fru
Fru ile birlikte daha uzaktan görmüştü engeli, ikisi de 
birden, hem at hem de Vronski bir anlığına endişelendi-
ler. Atın kulaklarından kararsızlığını fark edince kamçıyı 
havaya kaldırdı ama hemen endişesinin yersiz olduğunu 
anladı. At ne yapması gerektiğini biliyordu. Hızlandı, öl-
çülü ve tam da Vronski’nin düşündüğü gibi yükseldi, 
ayakları yerden kesildi ve kendini hendeğin ilerisine in-
direcek o durgunluğa bırakıverdi ve sonra FruFru hava-
landığı ayağıyla koşuya devam etti.

“Bravo Vronski!” sesleri geldi kulağına. Alayının ve 
arkadaşlarının bu engelin yanında durduklarını biliyor-
du, zaten Yaşvin’in sesini ayırt etmemesi mümkün değil-
di, sesini duydu ama kendini göremedi.

“Güzelim benim!” diye aklından geçirdi, arkada ka-
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lan seslerini işitirken. “Atladı!” dedi içinden, arkasından 
gelen Gladyatör’ün ayak seslerini duyunca. İki arşınlık 
su dolu bir hendek kalmıştı geriye. Vronski engele bak-
mıyordu bile, uzak ara birinci gelme isteğiyle atın başını 
yarışın gidişatına uygun olarak kâh indirip kâh kaldırarak 
dizginlerle oynamaya başladı. Atın son gücüyle koştuğu-
nu hissediyordu. Yalnızca boynu ve omzu değil, sırtı ve 
kafası da ter içindeydi, sivri kulaklarını ter basmıştı. 
Vronski ne olursa olsun bu gücün geri kalan iki yüz sa
jen’e yeteceğini biliyordu çünkü kendini yere daha yakın 
hissediyor ve atın yumuşak hareketlerinden hızını iyice 
artırdığını biliyordu. Hendeği hiç fark etmeden atladı, 
bir kuş gibi uçarcasına geçti ama o anda, atın hareketine 
ayak uyduramadığını hisseden Vronski korkunç bir şey 
yapıp nasıl olduğunu hiç anlamadan, affedilmez bir ha-
reketle bütün ağırlığıyla eyere oturdu. Birden durumu 
değişmiş ve korkunç bir şey olduğunu anlamıştı. Ne ol-
duğunun daha farkına varamadan Gladyatör’ün beyaz 
ayaklarını gördü ve Mahotin dörtnala gelip geçiverdi. 
Vronski’nin bir ayağı yere değiyor ve at bu ayağın üstüne 
devriliyordu. Ayağını zar zor kurtardığı anda, at bir yan-
dan ağır ağır hırıldayarak bir yandan da terli ve ince boy-
nuyla boş yere ayağa kalkmaya çabalayarak yana devril-
di. Vronski’nin ayaklarının dibinde vurulmuş bir kuş gibi 
çırpınmaya başladı. Vronski’nin yaptığı o beceriksizce 
hareket atın belini kırmıştı. Vronski bunu çok sonra an-
ladı. Şimdi yalnızca Mahotin’in yıldırım gibi uzaklaştığı-
nı, kendisinin de çamur içinde öylesine sendeleyerek dur-
duğunu görüyordu. Önünde ise zar zor nefes alan Fru
Fru yatıyor, başını ona döndürmüş, o güzel gözüyle ken-
disine bakıyordu. Ne olduğunu hâlâ anlayamayan Vrons ki 
dizginleri çekti. FruFru yine bir balık gibi çırpınmaya 
başladı ve eyeri sarsarak ön ayaklarının üstünde doğrul-
maya çalıştı ama sağrısını kaldıramadı, gücü tükendi ve 
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yana devrildi. Hırsından yüzü çirkinleşmiş, sararmış ve 
altçenesi titremeye başlamış Vronski, ökçesiyle atın kar-
nına vurdu ve yeniden dizginleri çekmeye başladı. Ama 
FruFru hareket bile etmedi, burnunu toprağa soktu ve 
çok şey anlatan gözünü sahibine dikti.

“Ahhh!” diye bağırdı Vronski başını ellerinin arasına 
alıp. “Ahh! Ne yaptım böyle! Yarışı da kaybettim! Utanı-
lacak, affedilmeyecek bir hata! Üstelik bu zavallı, güzel 
atı da mahvettim! Ahhh! Ben ne yaptım!”

Seyirciler, doktor, sağlık memuru ve alayının subay-
ları ona doğru koşmaya başladılar. Sağlam ve sağlıklı ol-
duğuna üzüldü. Atın beli kırılmıştı, öldürülmesine karar 
verildi. Vronski ne sorulara yanıt verebilecek ne de kim-
seyle konuşacak durumdaydı. Başından düşen şapkasını 
almadan arkasını döndü ve nereye gittiğini bilmeden hi-
podromdan uzaklaşmaya başladı. Kendini mutsuz hisse-
diyordu. Hayatında ilk kez böylesine büyük, böylesine 
telafi edilemez bir şanssızlıkla karşı karşıya kalmıştı ve 
üstelik bunun nedeni de kendisiydi.

Şapkasını yerden alan Yaşvin onu yakalayıp evine 
götürdü. Yarım saat sonra Vronski kendine geldi. Ama 
bu yarışın anısı, hayatının en ağır ve en acı verici anısı 
olarak yüreğinde uzun süre yaşadı. 

XXVI

Aleksey Aleksandroviç’in karısıyla ilişkisi dışarıdan 
bakıldığında eskisi gibiydi. Aradaki tek fark, işine eskisin-
den daha fazla gömülmesiydi. Eski yıllarda olduğu gibi 
bahar gelince kışın fazla çalışmaktan bozulmaya yüz tut-
muş sağlığını düzeltmek için yine yurtdışına kaplıcalara 
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gitmiş ve yine her zamanki gibi temmuzda dönmüş ve 
artan enerjisiyle kendini işlere vermişti. Her zamanki gibi 
karısı yazlığa gitmiş, kendi de Petersburg’da kalmıştı.

Knyaginya Tverskaya’nın evindeki o geceden sonra 
kuşkuları ve kıskançlığı üzerine Anna’yla yaptığı o konuş
maya bir daha dönmemiş ve her zamanki davranış biçi-
mi karısıyla şimdiki ilişkilerinde çok işe yaramıştı. Karı-
sına biraz soğuk davranıyordu. Karısının üstüne alınma-
dığı o geceki konuşma yüzünden sanki küçük bir hoş-
nutsuzluk duyuyor gibiydi. Karısıyla ilişkisinde bir hüzün 
gölgesi var gibiydi, hepsi o kadar. “Benimle konuşmak 
istememen,” diyordu içinden sanki karısına hitap eder-
mişçesine, “senin için kötü. Artık sen konuşmak isteye-
ceksin ama ‘ben’ yanaşmayacağım. Senin için daha kötü 
olacak.” Bir yangını söndürmek için yaptığı nafile uğraş-
lara kızan ve, “İşte gör gününü! Yan bakalım!” diyen biri 
gibi içinden konuşuyordu. 

İşinde bu denli akıllı ve zarif biri olan Aleksey Alek-
sandroviç, karısına takındığı bu çılgın tavrı anlamıyordu. 
Bunu anlayamıyordu çünkü içinde bulunduğu durumu 
kavramak oldukça korkunçtu ve içinde karısıyla oğluna 
beslediği duygular olan yüreğindeki o kutuyu kapatmış, 
kilitlemiş ve mühürlemişti. Dikkatli bir baba olmasına 
karşın bu kışın sonundan beri oğluna soğuk davranıyor ve 
karısına da takındığı o zoraki tavırla sürdürüyordu ilişki-
sini. “Ooo! Genç adam!” diye hitap ediyordu oğluna.

İşlerinin diğer yıllarda hiç olmadığı kadar çok oldu-
ğunu düşünen ve bunu dile getiren Aleksey Aleksandro-
viç, bu yılki işlerin çoğunu kendisinin başına açtığını, ka-
rısı ve ailesine beslediği duyguların içinde olduğu o kutu-
yu açmamak için bu yolu seçtiğini kendine bile söylemi-
yor ve bu duyguların kapalı kalmasının daha da kö tü so-
nuçlar doğuracağını anlamıyordu. Aleksey Aleksan dro
viç’e karısının tavrıyla ilgili soru sorma hakkına sahip bi-
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risi olsaydı, uysal ve sakin Aleksey Aleksandroviç hiç yanıt 
vermez ve soruyu sorana kızardı. Karısının sağlığını sor-
duklarında Aleksey Aleksandroviç’in yüzünde beliren o 
sert ve gurur dolu ifade de bu duygudan kaynaklanıyor-
du. Aleksey Aleksandroviç karısının duygu ve davranışla-
rını düşünmek istemiyor ve gerçekten de düşünmüyordu.

Aleksey Aleksandroviç’in daimi yazlığı Peterhof’tay
dı ve Kontes Lidiya İvanovna da genellikle yazları onlara 
komşuluk yapar ve Anna’yla sürekli görüşürdü. Kontes 
Lidiya İvanovna bu yıl Peterhof’a gitmek istememiş, An
na Arkadyevna’ya bir kere bile uğramamış ve Aleksey 
Aleksandroviç’e karısının Betsi ve Vronski’yle yakınlığı-
nın uygunsuzluğunu ima etmişti. Aleksey Aleksandroviç 
sert bir ifadeyle onu susturmuş, karısının her türlü kuş-
kunun üzerinde olduğunu söylemiş ve o günden beri de 
Kontes Lidiya İvanovna’yla karşılaşmaktan kaçınmaya 
başlamıştı. Sosyetede artık birçoklarının karısına yan 
gözle baktığını görmek istemiyor ve görmüyordu. Karı-
sının neden Betsi’nin oturduğu ve Vronski’nin de alayı-
na yakın olan Tsarskoye’ye gitmek için bu denli ısrar et-
tiğini anlamak istemiyor ve anlamıyordu. Bunları düşün-
mek istemiyor ve düşünmüyordu ama yine de yüreğinin 
derinliklerinde kendisine asla söylememesine ve bu ko-
nuda hiçbir kanıtı, hatta hiçbir kuşkusu olmamasına kar-
şın kendisinin aldatılmış bir koca olduğunu kesinlikle 
biliyor ve bundan derin bir mutsuzluk duyuyordu. 

Aleksey Aleksandroviç karısıyla mutlu geçen sekiz 
yıllık hayatında, aldatılan kocalara ve aldatan kadınlara 
her baktığında kendi kendine, “Buna nasıl izin veriyor-
lar? Bu çirkin durumu neden bitirmiyorlar?” demişti. 
Ama şimdi aynı felaket başına geldiğinde, bu durumdan 
çıkmayı düşünmek şöyle dursun bilmek bile istemiyor-
du, bu durum fazlasıyla korkunç, fazlasıyla anormal ol-
duğu için özellikle bilmek istemiyordu.
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Aleksey Aleksandroviç yurtdışından döndükten son-
ra iki kez yazlığa gitti. Birisinde yalnızca öğle yemeği ye-
miş, ikincisinde de dostlarıyla bir akşam geçirmişti ama 
eski yıllarda genellikle yaptığının aksine gece yazlıkta kal-
mamıştı. 

Yarış günü Aleksey Aleksandroviç çok meşguldü 
ama daha sabah erkenden gününü planlamış ve erken 
yiyeceği öğle yemeğinden hemen sonra yazlığa, karısına 
ve oradan da bütün saray katılacağı için kendisinin de 
bulunması gereken yarışlara gitmeyi kararlaştırmıştı. Ka-
rısına, haftada bir kez nezaketen uğramaya karar verdiği 
için gidiyordu. Bundan başka hep olduğu gibi, ayın on 
beşinde, masraflar için karısına para bırakmalıydı. 

Düşüncelerinin üstündeki o her zamanki hâkimiye
tiy le karısı hakkında her şeyi düşündükten sonra bu dü-
şüncelerin dallanıp budaklanmasına izin vermedi. 

Sabah Aleksey Aleksandroviç’in çok işi vardı. Bir 
gün önce Kontes Lidiya İvanovna, Çin’e yaptığı geziyle 
tanınan, şimdi Petersburg’da bulunan, çeşitli açılardan 
oldukça ilginç ve gerekli bir adam olan gezgini kabul et-
mesi için adam hakkındaki elkitabıyla birlikte mektup 
yollamıştı. Kitapçığı akşam okumaya fırsat bulamayan 
Aleksey Aleksandroviç sabahleyin okuyup bitirmişti. 
Sonra işi olanlar akın etmiş, raporlar, kabuller, atamalar, 
görevden uzaklaştırmalar, mükâfatların dağıtımı, emek-
lilik işlemleri, şikâyetler, yazışmalar yani zamanının ço-
ğunu alan ve Aleksey Aleksandroviç’in günlük dediği iş-
ler peş peşe yığılmıştı. Sonra kendi işlerini yaptı. Dokto-
runu ve kâhyasını kabul etti. Kâhya fazla zamanını alma-
dı. Aleksey Aleksandroviç gerekli olan parayı verdi, bu 
yıl özel seyahatler dolayısıyla çok para harcandığından 
açık verildiği için pek iyi olmayan durum hakkında kısa-
ca bilgi verdi. Aleksey Aleksandroviç’in arkadaşı da olan 
Petersburglu ünlü doktor çok zamanını aldı. Aleksey 
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Aleksandroviç doktoru bugün beklemiyordu ve gelişine 
hele hele doktorun sağlığı hakkında sorular sormasına, 
göğsünü dinlemesine, karaciğerini yoklayıp eliyle vur-
masına şaşırmıştı. Sağlık durumunun bu yıl iyi olmadığı-
nı fark eden arkadaşı Lidiya İvanovna’nın doktoru arayıp 
Aleksey Aleksandroviç’i muayene etmesini söylediğini 
bilmiyordu. Kontes Lidiya İvanovna, “Bunu lütfen benim 
için yapın!” demişti doktora.

“Bunu Rusya için yaparım,” diye yanıtlamıştı doktor.
“Siz harika bir insansınız,” demişti Kontes Lidiya 

İvanovna.
Doktor, Aleksey Aleksandroviç’in durumundan hiç 

memnun olmadı. Karaciğerini çok büyümüş, beslenme-
sini yetersiz, kaplıca tedavisini de etkisiz buldu. Müm-
kün olduğunca çok fiziksel hareket verdi, mümkün ol-
duğunca az zihinsel gerilim önerdi ve en önemlisi ise 
Aleksey Aleksandroviç için soluk almaması gibi nere-
deyse imkânsız olan her türlü üzüntüden uzak durması-
nı tavsiye etti. Aleksey Aleksandroviç’i içinde kötü ve 
iyileştirilemez bir şey olduğu duygusuyla bırakıp gitti.

Aleksey Aleksandroviç’in yanından çıkan doktor, dış 
merdivenlerde Aleksey Aleksandroviç’in çok iyi tanıdığı 
Özel Kalem Müdürü Slüdin’le karşılaştı. Üniversiteden 
arkadaştılar ve pek görüşmeseler de birbirlerine saygı du-
yarlardı ve aralarında iyi bir ilişki olduğundan doktor, 
hastayla ilgili düşüncelerini hiç kimseye Slüdin’e söyledi-
ği gibi açıkça söyleyemezdi. 

“Onu muayene etmenize nasıl memnun oldum,” 
dedi Slüdin. “Bana kalırsa da iyi değil... Neyi var?”

Doktor, Slüdin’in başı üzerinden eliyle arabacısını 
çağırarak, “Nesi mi var? İşte şu...” dedi güderi eldiveninin 
bir parmağını beyaz elleriyle gererek. “Teli germeden ko-
parmak neredeyse imkânsızdır ama sonuna kadar gerdi-
ğinizde parmağınızın küçük bir dokunuşuyla o gergin tel 
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kopar gider. Aleksey Aleksandroviç de işine olan bağlılığı 
ve titizliği nedeniyle son haddine kadar gerilmiş durum-
da, ayrıca dışarıdan da baskı var, hem de büyük bir baskı 
var,” diye bitirdi kaşlarını anlamlı anlamlı kaldırarak. “Ya-
rışlara gelecek misiniz?” diye ekledi gelen arabasına yöne-
lirken. Slüdin’in söylediği ama kendisinin tam duymadığı 
söze karşılık, “Evet, evet, kuşkusuz çok zaman alır,” dedi.

Epeyce zamanını alan doktordan sonra ünlü gezgin 
geldi ve Aleksey Aleksandroviç daha yeni okuduğu ki-
tapçıktan öğrendikleri ve önceden bildiklerinden yarar-
lanarak bu konudaki bilgisinin derinliği ve görüşünün 
enginliğiyle gezgini hayran bıraktı. 

Gezgin içeri girerken Petersburg’da bulunan ve ko-
nuşmak zorunda olduğu bir vilayetinin yöneticisinin gel-
diğini de haber verdiler. O da gittikten sonra özel kalem 
müdürüyle günlük işleri bitirmesi ve sonra da oldukça 
önemli ve ciddi bir sorunla ilgili önemli birini ziyaret et-
mesi gerekiyordu. Aleksey Aleksandroviç ancak yemek 
saati olan saat beşe doğru dönebildi, öğle yemeğini özel 
kalem müdürüyle yiyip onu yazlığa ve yarışlara çağırdı.

Aleksey Aleksandroviç hiç farkında olmadan karı-
sıyla görüşmelerinde üçüncü bir kişinin olması için fırsat 
yaratıyordu.

XXVII

Anna girişteki çakıltaşlarını ezen teker seslerini duy-
duğunda yukarıda aynanın karşısında, Annuşka’nın yar-
dımıyla elbisesinin son kurdelesini takıyordu. 

“Betsi için daha erken,” diye düşündü ve pencereye 
bakınca arabayı ve arabadan dışarı uzanan siyah şapkayla 
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Aleksey Aleksandroviç’in tanıdık kulaklarını gördü. “Al 
sana, gece kalır mı ki?” diye düşündü ve bunun ne denli 
korkunç ve kötü sonuçlar doğurabileceği aklına gelince 
bir an bile düşünmeden, artık tanıdık bir duygu olan ya-
lan ve ihaneti hissederek neşeli ve pırıl pırıl bir yüzle 
kocasını karşılamaya çıktı, kendini bu duyguya tamamen 
teslim ederek, ne söyleyeceğini kendi de bilmeden ko-
nuşmaya başladı.

“Ooo, ne güzel!” dedi kocasına elini uzatırken, aynı 
anda neredeyse aileden biri olan Slüdin’e gülümseyerek 
selam verdi. İhanet duygusunun söylettiği ilk söz, “Uma-
rım gece kalırsın?” oldu. “Artık birlikte gideriz. Yazık, 
Betsi’ye söz vermiştim. Beni almaya gelecekti.”

Betsi’nin adını duyan Aleksey Aleksandroviç’in yü
zü buruştu.

“Yoo, ben ayrılmayanları ayırmayayım,” dedi her za-
manki şakacı tonuyla. “Biz Mihail Vasilyeviç’le gideriz. 
Doktorlar da yürümemi söylüyor. Yürürken de kendimi 
kaplıcada hayal ederim.”

“Acele etmeyin,” dedi Anna. “Çay ister misiniz?” di
ye ekleyip zili çaldı.

“Çay getirin ve Seryoja’ya Aleksey Aleksandroviç’in 
geldiğini söyleyin. Ee, sağlığın nasıl? Mihail Vasilyeviç, bu-
raya ilk kez geliyorsunuz, bir baksanıza balkonumuz ne 
kadar güzel,” dedi kâh birine kâh diğerine hitap ederek.

Çok sade, doğal ama oldukça çok ve oldukça hızlı 
konuşuyordu. Bunu kendi de hissediyordu ve üstelik Mi
hail Vasilyeviç’in meraklı bakışında onun kendisini izli-
yormuş gibi bir hava fark etti.

Mihail Vasilyeviç hemen terasa çıktı.
Anna kocasının yanına oturdu.
“Hiç iyi görünmüyorsun,” dedi.
“Evet,” diye yanıtladı Aleksey Aleksandroviç. “Bugün 

doktor geldi, tam bir saatimi aldı. Sanırım dostlarımdan 
biri yolladı, sağlığıma değer veren biri...”
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“Ne dedi doktor?”
Kocasının sağlığını, işlerini soruyor, dinlenmesi ve 

yanına gelmesi için ikna etmeye çalışıyordu.
Bütün bunları neşeyle, hızlı hızlı ve gözlerinde özel 

bir parıltıyla söylüyordu ama Aleksey Aleksandroviç artık 
onun bu ses tonuna hiçbir anlam vermiyordu. Onu yal-
nızca dinliyor ve sözcüklere kendi anlamları dışında hiç-
bir anlam yüklemiyordu. Şakayla karışık olmasına karşın 
yalın yanıtlar veriyordu. Bütün bu konuşmada özel hiçbir 
şey yoktu ama Anna daha sonraları, bu kısa sahneyi, utan-
cın o acı veren acısını duymadan hiç anımsamadı.

Seryoja mürebbiyesinin önünden içeri girdi. Eğer 
Aleksey Aleksandroviç gözlemleyebilseydi, Seryoja’nın 
babasına ve annesine nasıl çekingen ve nasıl şaşkın bak-
tığını fark ederdi. Ama Aleksey Aleksandroviç görmek 
istemiyordu ve görmüyordu.

“Ooo! Genç adam! Epey büyümüş. Gerçek bir er-
keğe dönüşüyor. Merhaba genç adam.”

Sonra elini, çekinen Seryoja’ya uzattı.
Zaten önceden de babasına çekingen davranan Ser-

yoja, babasının ona genç adam diye hitap etmeye başla-
dığı günden ve Vronski’nin dost mu düşman mı olduğu 
düşüncesi kafasına yerleştiğinden beri babasına iyice ya-
bancılaşmıştı. Yardım istercesine annesine baktı. Bir tek 
annesiyleyken rahattı. Bu arada mürebbiyeyle konuşan 
Aleksey Aleksandroviç oğlunun omzunu tutuyordu ve 
Seryoja o denli rahatsız olmuştu ki Anna oğlunun nere-
deyse ağlayacağını fark etti.

Oğlu girdiğinde kızaran Anna, Seryoja’nın rahatsız 
olduğunu görünce çabucak kalktı ve oğlunun omzunu 
Aleksey Aleksandroviç’in elinden kurtardı, onu öptükten 
sonra terasa çıkardı ve hemen döndü.

“Vakit de geldi,” dedi saatine bakarak. “Bu Betsi de 
nerede kaldı?”
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“Evet,” dedi Aleksey Aleksandroviç ve ayağa kalkıp 
ellerini uzatıp çıtlattı. “Sana para getirmek için de uğra-
mıştım, ne de olsa masal karın doyurmaz,” dedi. “İhtiya-
cın olduğunu sanıyorum.”

“Hayır, ihtiyacım yok... evet, var,” dedi ona bakma-
dan, saçlarının dibine kadar kızararak. “Umarım yarıştan 
sonra buraya gelirsin.”

“A, evet!” diye yanıtladı Aleksey Aleksandroviç. “İşte 
Peterhof güzeli Knyaginya Tverskaya,” diye ekledi pen-
cereden oturma yeri hayli yüksek yapılmış İngiliz tarzı 
arabanın gelişini görünce. “Bu ne şaşaa! Olağanüstü! 
Neyse biz de gidelim artık.” 

Knyaginya Tverskaya arabadan inmedi. Ayağında 
uzun konçlu çizmeleri, pelerini ve siyah şapkasıyla uşağı 
kapının önünde arabadan atladı.

“Ben gidiyorum,” dedi Anna ve oğlunu öpüp Alek-
sey Aleksandroviç’e yaklaştı, elini uzattı. “Gelmekle ne 
iyi ettin.”

Aleksey Aleksandroviç karısının elini öptü.
“Hadi hoşça kal. Çaya geleceksin demek, çok iyi,” 

dedikten sonra pırıl pırıl parlayarak neşeyle çıktı. Ama 
kocası arkada kaldığında, kocasının dudaklarının değdiği 
elindeki o noktayı hissetti ve tiksintiyle irkildi.

XXVII

Aleksey Aleksandroviç yarışlara geldiğinde Anna 
bütün sosyetenin toplandığı tribünde Betsi’yle oturu-
yordu. Kocasını daha uzaktan fark etti. İki erkek, kocası 
ve sevgilisi onun için hayatın iki ayrı merkeziydi ve dışa-
rıdan bir etki olmaksızın da onların yakınlığını hissedi-
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yordu. Anna daha uzaktan kocasının yaklaştığını hisset-
mişti ve hareket ettiği kalabalığın arasında ister istemez 
onu izliyordu. Kocasının tribüne yaklaştığını kâh dalka-
vukça verilen selamlara yüksekten bakarcasına cevap ve-
rişini kâh onunla aynı konumdakilerle dalgın dalgın dost-
ça selamlaştığını kâh güçlüler dünyasının bakışlarını 
özenle kollayıp kulaklarının uçlarına dek oturan büyük, 
yuvarlak şapkasını kaldırışını görüyordu. Bütün bu dav-
ranışları çok iyi biliyordu ve hepsinden iğreniyordu. “Tek 
düşüncesi makam, mevki ve başarılı olmak, yüreğindeki 
tek şey bu,” diye düşündü. “Büyük düşünceler, eğitim 
aşk, din, bunların hepsi başarmak için birer silah.” 

Kocasının kadın tribününe bakışlarından (doğrudan 
Anna’ya bakıyordu ama bu şifon, kurdele, tüy, şemsiye 
ve çiçek denizinde karısını tanıyamamıştı) kendisini ara-
dığını anlamıştı ama bilerek onu görmemiş gibi yaptı.

“Aleksey Aleksandroviç!” diye bağırdı Knyaginya 
Betsi. “Gerçekten karınızı görmüyorsunuz, işte burada!”

Aleksey Aleksandroviç o soğuk gülümsemesiyle ya-
nıt verdi.

“Buradaki her şey o denli pırıl pırıl ki gözleri kama-
şıyor insanın,” dedi ve tribüne girdi. Daha yeni gördüğü 
karısıyla karşılaştığında bir kocanın yapması gerektiği 
gibi karısına gülümsedi, herkese gerektiği gibi davrana-
rak yani kadınlarla şakalaşıp erkeklerle karşılıklı selamla-
şarak knyaginya ve diğer tanıdıklarla merhabalaştı. Tri-
bünün yanında, aşağıda, Aleksey Aleksandroviç’in saygı 
duyduğu zekâsı ve eğitimiyle tanınmış bir general yaver 
duruyordu. Aleksey Aleksandroviç onunla konuşmaya 
başladı. 

Yarış arası olduğu için konuşmalarını engelleyecek 
bir şey yoktu. General yaver yarışları eleştiriyor, Aleksey 
Aleksandroviç ise ona karşı çıkarak yarışları savunuyor-
du. Anna hiçbir sözcüğü kaçırmadan onun ince ve tek-
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düze sesini dinliyor, kocasının her sözcüğü yapmacık 
geliyor ve kulağını acıyla tırmalıyordu.

Dört verstlik engelli yarış başladığında Anna ileri 
doğru eğildi, gözlerini ayırmadan atına doğru yürüyen ve 
binen Vronski’ye bakmaya başladı ama kocasının o sus-
mak bilmeyen ve tınısını çok iyi tanıdığı ince sesi daha 
çok acı vermeye başladı.

“Ben aptal, mahvolmuş bir kadınım,” diye düşünü-
yordu, “ama yalan söylemeyi sevmem, katlanamam, oysa 
‘onun’ (kocasının) her şeyi yalan. Her şeyi biliyor ve gö-
rüyor; böyle sakin sakin konuştuğuna göre ne hissediyor 
ki? Beni öldürse, Vronski’yi öldürse ona saygı duyardım. 
Ama hayır, ona yalnızca yalan ve nezaket gerek,” diyordu 
kendi kendine, kocasından tam olarak ne istediğini ve 
onun nasıl olmasını istediğini bilmeden. Aleksey Aleksan
droviç’in onu böylesine kızdıran şimdiki bu özel konuş-
kanlığının, kocasının iç endişelerinin ve huzursuzluğu-
nun bir yansıması olduğunu anlamıyordu. Bir yerini in-
citen çocuğun hoplayıp zıplayarak acısını azaltmak için 
kaslarını harekete geçirmeye çalıştığı gibi Aleksey Alek-
sandroviç için de bu akıl gösterileri, karısının ve Vrons
ki’nin bulunduğu ortamlarda Vronski adı her yinelendi-
ğinde karısıyla ilgili akla gelebilecek düşünceleri dağıt-
mak için gerekliydi. Bir çocuk için hoplayıp zıplamak 
nasıl doğalsa güzel ve akılcı konuşmak da onun için o 
denli doğaldı. Şöyle diyordu:

“Süvari ve diğer askerlerin koşularında tehlike, ya-
rışların gerekli koşuludur. İngiltere, süvari birliklerinin 
askerlik tarihinde göstermiş oldukları başarılardan söz 
edebiliyorsa bunu, tarihsel olarak hayvan ve insan gücü-
nü içinde geliştirmesine borçludur. Bana göre spor ol-
dukça önemlidir ama her zamanki gibi biz yalnızca yü-
zeysel bakıyoruz.”

“Yüzeysel değil,” dedi Knyaginya Tverskaya, “dedik-
lerine göre subayın biri iki kaburgasını kırmış.”
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Aleksey Aleksandroviç’in yüzüne yalnızca dişlerini 
ortaya çıkaran ve başka hiçbir anlam taşımayan gülüm-
semesi yayıldı.

“Varsayalım knyaginya, bu yüzeysel değil,” dedi, “ama 
içsel. Ama asıl konu şu...” Yeniden ciddiyetle konuştuğu 
generale döndü. “Unutmayın, yarışlara bu işi meslek ola-
rak seçmiş askerler katılıyor ve kabul buyurursunuz ki 
her meslekte madalyonun diğer yüzü de vardır. Bu, aske-
rin yükümlülüklerinden biridir. Anlamsız boks sporunda 
ya da İspanyolların boğa güreşlerinde barbarlık izleri var-
dır ama uzmanlaşarak yapılan spor bir gelişmenin netice-
sidir.”

“Hayır, bir daha gelmem, beni fazlasıyla heyecan-
landırıyor,” dedi Knyaginya Betsi. “Öyle değil mi Anna?”

“Heyecanlandırıyor ama kopmak da mümkün de-
ğil,” dedi başka bir kadın. “Romalı olsaydım arenada hiç-
bir şeyi kaçırmazdım.”

Anna hiçbir şey söylemeden ve gözündeki dürbünü 
indirmeden tek bir noktaya bakmaya devam ediyordu.

Bu sırada uzun boylu bir general yanlarından geçti. 
Aleksey Aleksandroviç lafını kesip aceleyle ama gerekti-
ği gibi kalktı ve bu askeri eğilerek selamladı.

“Siz yarışmıyor musunuz?” diye sordu general şa-
kayla.

“Benim yarışlar daha zor,” diye yanıtladı saygıyla 
Aleksey Aleksandroviç.

Verilen yanıtın hiçbir anlamı olmamasına karşın as-
ker, akıllı bir adamdan akıl dolu bir yanıt aldığını ve la 
pointe de la sauce’u1 anladığını ima edercesine davrandı.

“Bu işin iki tarafı var,” diye devam etti Aleksey Alek-
sandroviç. “Yarışçılar ve izleyiciler. Bu seyre duyulan aş-

1.(Fr.)İncenoktayı.(Ç.N.)
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kın, seyircilerin düşük gelişim düzeylerinin kesin bir gös-
tergesi olduğu düşüncesini paylaşıyorum ama...”

Aşağıdan Betsi’ye hitap eden Stepan Arkadyiç’in 
sesi duyuldu:

“Knyaginya, bahse var mısınız? Kimi tutuyorsunuz?”
“Anna’yla biz Knyaz Kuzovlev’ciyiz,” diye yanıtladı 

Betsi.
“Ben de Vronski’yi tutuyorum. Bir çift eldivenine.”
“Tamam.”
“Ne kadar güzel değil mi?”
Aleksey Aleksandroviç yanında konuşurlarken sus-

tu, sonra kaldığı yerden konuşmaya başladı:
“Paylaşıyorum ama erkek oyunları...” diye devam 

edecekti.
Ama tam o anda yarış başladı ve bütün konuşmalar 

kesildi. Aleksey Aleksandroviç de sustu, herkes ayağa 
kalkıp dereye yoğunlaştı. Aleksey Aleksandroviç yarış-
larla ilgilenmiyordu ve bu nedenle de yarışçıları izlemi-
yor, yorgun gözlerle dalgın dalgın izleyicilere bakıyordu. 
Bakışları Anna’ya takıldı.

Yüzü sert ama solgundu. Anlaşılan tek bir kişinin 
dışında ne kimseyi ne de bir şeyi görüyordu. Elindeki 
yelpazeyi sıkı sıkıya tutuyor, neredeyse soluk bile almı-
yordu. Aleksey Aleksandroviç, Anna’ya baktı ve hemen 
bakışını çevirip diğer yüzleri incelemeye başladı.

“İşte şu kadın da diğerleri de çok heyecanlılar, bu 
çok doğal bir şey,” dedi kendi kendine. Anna’ya bakmak 
istemiyordu ama bakışları istemsizce ona kayıyordu. Bu 
yüzde açıkça belli olan şeyi okumamaya çalışıyordu, hiç 
de öğrenmek istemediği bu şeyi iradesi dışında, korkuyla 
Anna’nın yüzünde okuyor ve ona bakmaktan kendini 
alıkoyamıyordu.

Kuzovlev’in deredeki düşüşü herkesi heyecanlandır
dı ama Aleksey Aleksandroviç, Anna’nın solgun ve mu-
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zaffer yüzünden onun baktığı kişinin düşmediğini açık 
biçimde anladı. Aleksey Aleksandroviç, Mahotin ve 
Vronski’nin büyük engeli atlamalarından sonra arkala-
rından gelen subayın başı üzerine ölümcül bir şekilde 
düşüşüyle toplulukta meydana gelen dehşet fısıldaşma-
larını bile Anna’nın fark etmediğini ve çevresinde konu-
şulanları zar zor anladığını görüyordu. Ama giderek daha 
sık ve inatla karısının yüzüne bakıyordu. Yarışan Vrons
ki’yi izlemeye kendini kaptıran Anna, yan taraftan ona 
yönelen kocasının soğuk bakışlarını hissetti.

Anna bir anlığına soru dolu bakışlarla kocasına bak-
tı, hafifçe yüzünü buruşturup yeniden döndü.

Sanki, “Umurumda bile değil,” demiş ve bir daha da 
kocasına bakmamıştı.

Yarış çok kötü geçmiş ve on yedi yarışçının neredey-
se yarısından fazlası düşerek yaralanmıştı. Yarışın sonuna 
doğru heyecan, haşmetmeabın hoşnutsuzluğuyla had 
safhaya yükselmişti.

XXIX

Herkes hoşnutsuzluğunu yüksek sesle ifade ediyor 
ve kimin tarafından söylendiği bilinmeyen, “Bir tek as-
lanlı sirk eksik,” sözünü tekrarlıyordu. Herkes öylesine 
dehşete kapılmıştı ki Vronski düştüğünde Anna’nın ne-
redeyse bağırarak ah çekmesinde bile olağanüstü bir du-
rum görmemişlerdi. Ama daha sonra Anna’nın yüzünde 
beliren değişiklik kesinlikle yakışıksız bir hal almıştı. 
Anna tamamen kendini kaybetmişti. Yakalanmış bir kuş 
gibi çırpınıyordu, kâh kalkıp gitmek istiyor kâh Betsi’ye 
bir şeyler söylüyordu. 
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“Gidelim, gidelim,” diyordu.
Ama Betsi onu duymuyordu. Aşağıya doğru eğilmiş, 

oraya gelen generali dinliyordu.
Aleksey Aleksandroviç, Anna’ya yaklaştı ve nazik 

bir şekilde elini uzattı.
“İsterseniz gidelim,” dedi Fransızca ama generalin ne 

söylediğine dikkat kesilen Anna, kocasını fark etmedi.
“Onun da ayağını kırdığını söylüyorlar,” dedi gene-

ral. “Öyle ki hiçbir şeye benzemez.”
Kocasına yanıt vermeyen Anna dürbünü kaldırdı ve 

Vronski’nin düştüğü yere bakmaya başladı. Ama orası 
hem uzak olduğundan hem de bir sürü kişi toplandığın-
dan neler olduğunu anlayamadı. Dürbünü indirdi, git-
mek istedi ama tam o sırada dörtnala gelen bir subay 
haşmetmeaba olan biteni anlatmaya başladı. Anna bir 
şeyler duymak için ileriye doğru sokuldu.

“Stiva! Stiva!” diye bağırdı kardeşine.
Ama kardeşi onu duymadı. Anna yeniden çıkıp git-

mek istedi.
“Gitmek istiyorsanız size bir kez daha elimi uzatı-

yorum,” dedi Aleksey Aleksandroviç karısının eline do-
kunarak.

Anna tiksintiyle uzaklaştı yanından ve yüzüne bile 
bakmadan:

“Hayır, hayır, bırakın beni, kalacağım.”
Vronski’nin düştüğü yerden bir subayın tribüne 

doğru koştuğunu gördü. Betsi subaya mendilini sallaya-
rak işaret veriyordu.

Subay, biniciye bir şey olmadığını ama atın belinin 
kırıldığı haberini verdi.

Bunu duyan Anna yerine oturdu ve yelpazeyi yüzü-
ne kapattı. Aleksey Aleksandroviç onun ağladığını, bıra-
kın gözyaşlarını tutmayı, göğsünü indirip kaldıran hıçkı-
rıklarına bile engel olamadığını gördü. Aleksey Alek-
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sandroviç, kendini toplamasına zaman yaratmak için vü
cudunu Anna’ya siper etti.

“Size elimi üçüncü kez uzatıyorum,” dedi bir süre 
sonra karısına. Anna ne diyeceğini bilemeden kocasına 
baktı. Knyaginya Betsi yardımına yetişti.

“Hayır, Aleksey Aleksandroviç! Anna’yı ben getir-
dim geri de getiririm,” diye müdahale etti.

“Bağışlayın beni, knyaginya,” dedi nazikçe gülümseye
rek ama doğrudan gözlerinin içine bakarak. “Anna’nın iyi 
olmadığını görüyor ve benimle gelmesini arzu ediyorum.”

Anna endişeyle etrafına bakındı, uysalca kalktı ve 
kocasının koluna girdi.

“Birini yollar, ne olduğunu öğrenir ve sana haber ve-
ririm,” dedi fısıltıyla Betsi.

Aleksey Aleksandroviç tribünün çıkışında her za-
man olduğu gibi karşılaştıkları insanlarla konuştu, Anna 
da her zaman olduğu gibi yanıt verip konuşmak zorunda 
kaldı ama kendinde değildi ve kocasının kolunda sanki 
uykudaymış gibi yürüyordu.

“Yaralandı mı yaralanmadı mı? Haberler doğru mu? 
Akşam gelecek mi? Bugün onu görecek miyim?” diye 
düşünüyordu.

Aleksey Aleksandroviç’in arabasına sessizce oturdu 
ve hiç konuşmadan kalabalığın arasından çıktılar. Gör-
düğü her şeye karşın Aleksey Aleksandroviç karısının bu 
halini düşünmemeye çalışıyordu. Yalnızca bazı işaretler 
görmüştü. Karısının yakışıksız davrandığını görmüş ve 
bunu ona söylemeyi bir borç olarak değerlendirmişti. 
Ama yalnızca bunu dile getirip daha fazla bir şey söyle-
memesi çok zordu. Anna’nın ne denli yakışıksız davran-
dığını söylemek için ağzını açtı ama istemsizce bambaş-
ka bir şey söyledi.

“Bu tür acımasız seyirlere ne kadar da düşkünüz,” 
dedi. “Görüyorum ki...”
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“Ne? Anlamıyorum,” dedi Anna küçümser bir tavırla.
Gururu kırıldı ve söylemek istediği şeyi söylemeye 

başladı.
“Size söylemeliyim ki,” dedi.
“İşte açıklama başlıyor,” diye düşündü Anna ve kor-

kuya kapıldı.
“Bugün çok yakışıksız davrandığınızı söylemek zo-

rundayım,” dedi Fransızca.
Anna başını kocasına çevirip doğrudan gözlerinin içi-

ne bakarak artık bir şeyleri gizlemeye çalışan o neşeli 
haliyle değil, duyduğu korkuyu zar zor sakladığı kararlı 
bir görünüşle yüksek sesle, “Niye yakışıksız davranmışım?” 
dedi. 

“Unutmayın,” dedi Aleksey Aleksandroviç arabacıya 
bakan açık pencereyi göstererek. Yerinden kalktı ve camı 
yukarı kaldırdı.

“Neyi yakışıksız buldunuz?” diye yineledi.
“Binicilerden birinin düşüşüyle gizlemeyi becere-

mediğiniz umutsuzluğu.”
Karısının itiraz edeceğini bekliyordu ama Anna ba-

şını eğmiş susuyordu.
“Toplum içindeki zehirli dillerin size zarar vereme-

yeceği biçimde davranmanızı rica etmiştim. Kendi ilişki-
lerimizden bahsettiğimiz zamanlar da oldu, şimdi onlar-
dan bahsetmiyorum. Şimdi dışarıyla olan ilişkilerden 
bahsediyorum. Yakışıksız davrandınız ve bunun tekrar-
lanmamasını arzu ediyorum.”

Kocasını yarım yamalak dinliyor, ondan korkuyor ve 
Vronski’ye bir şey olup olmadığını düşünüyordu. Binici-
ye bir şey olmadığını, atın belinin kırıldığını söylemişler-
di, ondan mı bahsediyorlardı? Kocası sözünü bitirdiğin-
de yapmacık ve alaycı biçimde gülümsedi, ne dediğini 
duymadığı için de cevap vermedi. Aleksey Aleksandro-
viç cesurca başlamıştı ama ağzından çıkan sözlerin neyle 
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ilgili olduğunu anladığı an, Anna’yı saran o korku kendi-
ne de bulaştı. Karısının bu gülümsemesini gördü ve tu-
haf bir yanılgıya kapıldı.

“Benim kuşkularıma gülüyor. Evet, şimdi o zaman 
söylediklerini tekrar edecek. Kuşkularımın asılsız ve gü-
lünç olduğunu söyleyecek.”

Şimdi artık her şey gün gibi açığa çıkmak üzereyken 
Anna’nın daha önce olduğu gibi, alayla karışık, kuşkula-
rının gülünç ve asılsız olduğunu söylemesinden başka 
bir şey istemiyordu. Bildiği şey o kadar korkunçtu ki ar-
tık her şeye inanmaya hazırdı. Ama Anna’nın ürkmüş, 
asık yüz ifadesi, bir yalan dahi vaat etmiyordu.

“Belki yanılıyorum,” dedi. “Eğer öyleyse beni bağış-
lamanızı rica ederim.”

“Hayır, yanılmıyorsunuz,” dedi yavaşça, kocasının 
soğuk yüzüne umutsuzca bakarak. “Yanılmadınız. Umut-
suzluk içindeydim, olmamam da olanaksız zaten. Şimdi 
sizi dinliyorum ama onu düşünüyorum. Onu seviyorum, 
onun sevgilisiyim, tahammül edemiyorum, korkuyo-
rum, sizden nefret ediyorum... Bana ne isterseniz yapın.”

Arabanın köşesine sığınıp elleriyle yüzünü kapata-
rak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Aleksey Aleksand-
roviç hiç kımıldamadı, bakışlarının yönünü değiştirme-
di. Ama yüzü birden bir ölününki gibi kaskatı kesildi ve 
bu ifade yazlığa kadar değişmedi. Eve yaklaşırken aynı 
ifadeyle karısına döndü ve, “Demek öyle!” dedi. “Ama 
onurumu koruyacak önlemleri alıncaya ve bunları size 
iletinceye dek, –burada sesi titredi– dışarıya karşı neza-
ket kurallarını gözetmenizi istiyorum.”

Arabadan indi, Anna’nın inmesine yardım etti. Çalı-
şanların yanında hiçbir şey söylemeden elini sıktı ve ara-
baya binip Petersburg’a gitti.

Onun arkasından gelen Knyaginya Betsi’nin uşağı 
Anna’ya bir not getirdi.
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“Aleksey’in durumunu öğrenmek için birini yolla-
dım, iyi olduğunu ama hayal kırıklığı yaşadığını yazıyor.”

“Demek ki gelecek!” diye düşündü. “Ne iyi ettim de 
her şeyi ona söyledim.”

Saate baktı. Daha üç saat vardı ve son buluşmaları-
nın anıları kanını yakıp tutuşturmaya başladı.

“Tanrım ne kadar aydınlık! Onun yüzünü görmeyi 
de bu fantastik ışığı da seviyorum, ne korkunç bir şey 
bu... Kocam! Ah, evet... Tanrı’ya şükür, neyse ki onunla 
ilgili her şey bitti.”

XXX

İnsanların bir araya geldiği her yer gibi Şçerbats-
ki’lerin geldikleri küçük Alman kaplıcalarında da her 
üyesine belli ve değişmez bir yer belirleyen toplumdaki 
o olağan kristalleşme gerçekleşmişti. Su damlası soğukta, 
değişmez ve kaçınılmaz olarak nasıl o bilinen kar krista-
line dönüşüyorsa kaplıcaya gelen her yeni yüz de aynı 
şekilde kendine özgü yerine yerleşiveriyordu.

Fürst Şçerbatski sammt Gemahlin und Tochter1 hem 
tuttukları daireye hem adlarına hem de orada buldukları 
tanıdıklarına uygun olarak kristalleşip kendi konumları-
na uygun yerlerini buldular.

Bu yıl kaplıcalarda gerçek bir Alman fürstin2 vardı 
ve dolayısıyla toplumun kristalleşmesi daha coşkulu ol-
muştu. Knyaginya prensese kızını bir an önce takdim 
etmek istedi ve tören hemen ikinci gün gerçekleştirildi. 

1.(Alm.)KnyazŞçerbatskikarısıvekızıyla.(Ç.N.)
2.(Alm.)Prenses.(Ç.N.)
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Kiti, Paris’ten ısmarlanmış “çok sade” yani çok şık yazlık 
elbisesiyle zarif bir reverans yaptı. Prenses, “Umarım bu 
güzel yüzde, kısa sürede güller yeniden açar,” dedi ve o 
anda Şçerbatski’ler için artık bir daha ayrılamayacakları 
yaşam biçimi kesin olarak belirlenmiş oldu. Şçerbatski’ler 
bir İngiliz leydisinin ailesiyle, bir Alman kontesiyle ve 
onun savaşta yaralanan oğluyla, bir İsveçli bilginle ve M. 
Canut ve onun kız kardeşiyle tanıştılar. Ama Şçerbats-
ki’lerin asıl grubu ister istemez, Moskovalı Marya Yev-
genyevna Rtişçeva, kadının tıpkı kendisi gibi aşk acısın-
dan hasta olduğu için Kiti’nin hiç hoşlanmadığı kızı ve 
Kiti’nin daha çocukken üniforma ve apoletleriyle tanıdı-
ğı, şimdi burada küçük gözleri ve rengârenk kravat bağ-
ladığı açık boynuyla fazlasıyla gülünç ve atlatılması zor 
olduğu için sıkıcı olan Moskovalı bir albaydan oluşmuş-
tu. Bütün bunlar yerli yerine oturunca Kiti çok sıkılma-
ya başladı, üstelik knyaz, Karlsbad’a gitmiş ve Kiti anne-
siyle yalnız kalmıştı. Onlardan yeni bir şey çıkmayacağı-
nı hissettiğinden tanıdıklarıyla pek ilgilenmiyordu. Kap-
lıcalardaki en önemli ve içten uğraşı, tanımadığı insanla-
rı gözlemlemek ve tahminler yapmaktı. Kiti karakterine 
uygun olarak, insanlarda özellikle de tanımadığı insan-
larda her zaman iyi şeyler olduğunu varsayardı. Şimdi de 
kim kimdir, aralarındaki ilişki nedir, nasıl insanlardır diye 
tahmin yürütürken onlara en iyi ve en şaşılacak karak-
terleri uygun görüyor ve onları gözlemlerken bunlara 
dair ipuçları bulmaya çalışıyordu.

Bu kişilerin içinde onu en çok ilgilendiren kişi ise 
Madam Stahl dedikleri hasta bir Rus kadınıyla kaplıcala-
ra gelen bir Rus kızıydı. Yüksek sosyeteden olan Madam 
Stahl yürüyemeyecek kadar hastaydı ve yalnızca çok en-
der, güzel havalarda tekerlekli sandalyeyle kaplıcaya ge-
tiriliyordu. Knyaginyanın açıkladığına göre Madam Stahl 
hastalığından değil gururundan diğer Ruslarla görüşmü-
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yordu. Madam Stahl’a refakat eden Rus kızı, Kiti’nin 
fark ettiği gibi, kaplıcada oldukça çok sayıda olan ağır 
hastalara da bakıyor ve onlarla içtenlikle ilgileniyordu. 
Kiti’nin gözlemlerine göre bu Rus kızı, Madam Stahl’ın 
akrabası değildi ve üstelik parayla tutulmuş bir bakıcı da 
değildi. Madam Stahl kıza Varenka diye hitap ederken, 
diğerleri “Matmazel Varenka” diyordu. Bu kızın Madam 
Stahl ve diğer tanımadığı insanlarla ilişkilerinin Kiti’nin 
gözlem çerçevesine girmesinin yanı sıra Kiti, çoğu za-
man ol duğu gibi açıklamayacağı bir biçimde bu Matma-
zel Varen ka’ya sempati duyuyor ve karşılaşan bakışların-
dan kızın da kendisinden hoşlandığını hissediyordu.

Matmazel Varenka ilkgençliğini geçirmiş birinden 
ziyade sanki gençliği olmayan biri gibiydi. Ona on doku-
zunda da denebilirdi, otuzunda da. Dış görünüşüne bakı-
lacak olursa, yüzünün hastalıklı rengi dışında çirkinden 
çok güzel sayılırdı. Vücudu aşırı derecede zayıf ve orta 
boyuna oranla oldukça büyük kafası olmasa vücudu da 
güzel sayılabilirdi ama erkeklerin dikkatini çekecek biri 
değildi. Taçyaprakları dökülmemiş olsa da sararmaya yüz 
tutmuş, kokusuz güzel bir çiçeğe benziyordu. Bundan 
başka, Kiti’de son derece fazla olan yaşam ateşi ve kendi 
çekiciliğinin farkında olma duygusunun kızda bulunma-
ması erkekler için çekici olmamasının nedenlerinden bi-
riydi.

Kuşku götürmeyecek bir şekilde sürekli kendi işiyle 
uğraştığı için başka bir şeyle ilgilenmeyecekmiş gibi geli-
yordu. Bu çelişki nedeniyle Kiti’nin dikkatini daha çok 
çekiyordu. Kiti, onun bu yaşam tarzında kendisinin acı 
içinde aradığı örneği bulacağını hissediyordu. Kiti’nin 
nefret ettiği ve şimdi alıcısını bekleyen malların utanç 
verici bir sergisi olarak gördüğü kızların, erkeklerle olan 
sosyetik ilişkisi dışında başka bir şey, hayatı yaşanmaya 
değer bulma ve hayata karşı bir ilgi bulacağını hissedi-
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yordu. Kiti bu meçhul dostunu ne denli çok izlerse, bu 
kızın, kendisinin varsaydığı gibi mükemmel bir varlık 
olduğuna o kadar çok inanıyor ve onunla bir an önce 
tanışmak istiyordu. 

İki kız günde birkaç kez karşılaşıyorlar ve her karşı-
laştıklarında Kiti’nin gözleri şöyle diyordu: “Kimsiniz? 
Nesiniz? Benim tahmin ettiğim gibi harika bir varlık mı-
sın gerçekten? Ama Tanrı aşkına,” diye devam ediyordu, 
“sizi tanışmaya zorladığımı düşünmeyin. Size hayranım 
ve sizi seviyorum, hepsi bu.” “Ben de sizi seviyorum, siz 
çok ama çok sevimlisiniz. Zamanım olsaydı sizi daha çok 
sevmek isterdim,” diye yanıtlıyordu meçhul kızın bakış-
ları. Gerçekten de Kiti onun sürekli meşgul olduğunu 
görüyordu. Ya bir Rus ailenin çocuklarını kaplıcadan ge-
tiriyor ya hasta biri için battaniye getiriyor ve kadını sa-
rıp sarmalıyor ya kızgın birini yatıştırmaya çalışıyor ya 
da başka biri için kahvenin yanına bisküvi seçip alıyordu.

Şçerbatski’lerin gelişinden kısa bir süre sonra sabah 
banyolarında, genel bir hoşnutsuzluk yaratmalarıyla dik-
kat çeken iki kişi daha ortaya çıktı. Çok uzun boylu, hafif 
kambur, saf ve aynı zamanda korkunç kara gözlü, koca-
man elli ve boyuna göre oldukça kısa eski bir palto giy-
miş bir erkekle kötü ve zevksiz giyinmiş, çiçekbozuğu 
yüzlü sevimli bir kadın. Kiti yeni gelenlerin Rus oldukla-
rını varsayarak hayalinde onlar için güzel ve dokunaklı 
bir hikâye yazmaya başlamıştı bile. Ama gelenlerin Niko-
lay Levin ve Marya Nikolayevna olduklarını kurlis te’den1 
öğrenen knyaginya, bu Levin’in ne denli kötü biri oldu-
ğunu Kiti’ye söyleyince, onun bu ikiliye bütün ilgisi kay-
boldu. Annesinin anlattıklarından çok bu adamın Kons
tantin’in ağabeyi olması yüzünden bu ikili bütünüyle 

1.(Alm.)Kaplıcalistesi.(Ç.N.)
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itici gelmeye başlamıştı. Bu Levin, başını oynatma tikiyle 
onda dayanılmaz bir iğrenme duygusu uyandırmıştı.

Kiti’ye, Levin’in kendisini inatla izleyen büyük ve 
korkunç gözlerinde sanki bir alay ve kin varmış gibi geli-
yordu ve onunla karşılaşmamaya özen gösteriyordu.

XXXI

O gün hava kötüydü, sabahtan beri yağmur yağıyor-
du, hastalar da ellerinde şemsiyelerle, iki yandaki galeri-
lerde toplanmışlardı.

Kiti, annesi ve Frankfurt’tan hazır dikim aldığı Av-
rupai redingotuyla hayli şık görünen Moskovalı albayla 
birlikte yürüyordu. Galerinin diğer tarafında yürüyen Le
vin’le karşılaşmamak için ters taraftan yürüyorlardı. Ko
yu renk elbiseli ve kenarları aşağı inik siyah şapkasıyla 
Varenka, kör bir Fransız kadınla galeri boyunca yürüyor 
ve Kiti’yle her karşılaşmalarında dostça bakışıyorlardı.

Meçhul dostunu izleyen ve kızın kaynağa doğru git-
tiğini ve orada buluşabileceklerini düşünen Kiti, “Anne 
onunla konuşabilir miyim?” diye sordu.

“O kadar çok istiyorsan önce hakkında bilgi topla-
yıp ben konuşayım,” diye yanıtladı annesi. “Ne buldun ki 
onda? Bakıcının biri olmalı. İstiyorsan Madam Stahl’la 
tanışayım. Onun belle sœur’ünü tanırdım,” diye ekledi 
knyaginya başını gururla kaldırarak.

Kiti, Madam Stahl’ın onunla tanışmaktan kaçınıyor-
muş gibi davranmasından dolayı knyaginyanın kırgın ol-
duğunu biliyordu. Bu nedenle üstelemedi.

“Muhteşem, ne kadar sevimli!” dedi Kiti, Fransız ka-
dına bir bardak uzatan Varenka’ya bakarken. “Bakın, her 
şey nasıl da sade ve içten.”
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“Senin bu engouements’lerin1 bana fazlasıyla komik 
geliyor,” dedi knyaginya. Alman doktorla yüksek sesle ve 
kızgın kızgın bir şeyler konuşan Levin ve yanındaki kadı-
nın karşıdan geldiklerini fark edince, “Hayır, en iyisi geri 
dönelim,” diye ekledi.

Tam geriye dönerlerken birden yüksek sesle bir ko-
nuşma değil bir çığlık duydular. Levin orada durmuş ba-
ğırıyordu, doktor da sinirlenmişti. Etraflarında hemen 
bir kalabalık oluştu. Knyaginya ve Kiti aceleyle oradan 
uzaklaştılar, albay ise ne olduğunu anlamak için kalaba-
lığa karışıverdi. 

Birkaç dakika sonra albay onlara yetişti.
“Ne olmuş orada?” diye sordu knyaginya.
“Yüz karası, rezalet!” diye yanıtladı albay. “Yurtdışın-

da Ruslarla karşılaşmaktan hep korkacaksın. Şu uzun boy-
lu adam doktorla ağız dalaşı yapıyor, kendisini gerektiği 
gibi tedavi etmedikleri için doktora veryansın ediyor ve 
elindeki bastonla üstüne yürüyordu. Rezaletin daniskası!”

“Ne kadar kötü!” dedi knyaginya. “E, nasıl bitti?”
“Neyse ki şu kız, mantar şapkalı olan müdahale etti. 

Galiba o da Rus,” dedi albay.
“Matmazel Varenka mı?” diye sordu sevinçle Kiti.
“Evet, evet. Hepimizden daha atik davrandı ve uzun 

boyluyu koluna girip götürdü.”
“Gördünüz mü anneciğim, bir de hayran oluyorum 

diye şaşıyorsunuz.”
Ertesi gün meçhul arkadaşını izleyen Kiti, Matma-

zel Va renka’nın Levin ve yanındaki kadınla da, diğer 
proté gé’leriyle2 aynı tür bir ilişki kurduğunu fark etti. Va-
renka onların yanına gidiyor, sohbet ediyor, hiçbir yaban
cı dil bilmeyen kadına çevirmenlik yapıyordu.

1.(Fr.)Hayranlık.(Ç.N.)
2.(Fr.)Birkişininkoruyuculuğualtındaolankimse.(Ç.N.)
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Kiti, Varenka’yla tanışmasına izin vermesi için anne-
sine daha çok yalvarmaya başladı. Niye kibirli olduğu an-
laşılmayan Madam Stahl’la tanışmak için sanki ilk adımı 
atıyormuş gibi olmak knyaginyanın hiç hoşuna gitmese 
de Varenka hakkında bilgi topladı, bu tanışıklıktan iyi bir 
şeylerin az çıkacağını ama kötü bir şey de beklenmeyece-
ğini ortaya koyan kızın hakkındaki ayrıntıları öğrendik-
ten sonra Varenka’ya önce kendisi gitti ve onunla tanıştı.

Knyaginya, Kiti’nin kaynağa doğru yürüdüğü ve 
Varenka’nın da fırının önünde durduğu bir ânı seçip kı-
zın yanına yaklaştı.

“Sizinle tanışmama izin verir misiniz,” dedi o saygılı 
gülümsemesiyle. “Kızım size âşık oldu. Belki beni tanı-
mıyorsunuzdur. Ben...”

“Karşılıklı olmaktan da öte bir şey bu, knyaginya,” 
diye aceleyle yanıtladı Varenka.

“Dün bizim zavallı yurttaşımıza ne büyük iyilik 
yapmışsınız!” dedi knyaginya.

Varenka kızardı.
“Anımsamıyorum, sanırım hiçbir şey yapmadım,” 

dedi Varenka.
“Nasıl olur, şu Levin’i büyük bir rezaletten kurtar-

mışsınız...”
“Evet, sa compagne1 beni çağırdı, ben de yatıştırma-

ya çalıştım. Çok hasta ve doktordan memnun değil... 
Ben bu hastalarla daha rahat iletişim kuruyorum.”

“Sizin Menton’da teyzeniz Madam Stahl’la birlikte 
kaldığınızı duydum. Onun belle sœur’ünü tanırdım.”

“Hayır, teyzem değil. Ben ona maman diyorum ama 
öz kızı değilim, evlatlığıyım,” diye yanıt veren Varenka 
yeniden kızardı.

1.(Fr.)Kızarkadaşı.(Ç.N.)
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Bu sözler öyle yalın söylenmiş ve yüzünün dürüst 
ve açık ifadesi öyle sevimliydi ki knyaginya, Kiti’nin bu 
Varenka’yı neden sevdiğini hemen anlamıştı.

“Ne yapacak şimdi şu Levin?” diye sordu knyaginya.
“Gidecek,” diye yanıtladı Varenka.
O anda annesi meçhul dostuyla tanıştığı için sevinç-

ten yüzü parlayan Kiti kaynaktan dönmüş ve yanlarına 
gelmişti.

“Kiti, işte tanışmaya can attığın matmazel...”
“Varenka,” dedi gülümseyerek. “Beni herkes böyle 

çağırır.”
Sevinçten kıpkırmızı olan Kiti, hiç karşılık görmese 

de yeni dostunun elini uzun süre hiç konuşmadan sıktı. 
Varenka’nın eli öylesine duruyordu Kiti’nin avucunun 
içinde. Eli karşılık vermiyordu ama Matmazel Varenka’nın 
yüzü yalın, sevinç dolu ve hatta birazcık hüzünlü de olsa, 
iri ama güzel dişlerini ortaya koyan bir gülümsemeyle ay-
dınlanmıştı.

“Ben de çoktandır tanışmak istiyordum,” dedi.
“Ama öyle meşgulsünüz ki...”
“Yoo, tam tersi, hiçbir işim yok,” dedi Varenka ama 

tam o anda bir Rus hastanın küçük iki kızı koşarak yanı-
na geldiği için yeni tanışlarından ayrılmak zorunda kaldı.

“Varenka, annem çağırıyor!” diye bağırdılar...
Varenka da peşlerinden gitti.

XXXII

Knyaginyanın Varenka’nın geçmişi, Madam Stahl’la 
ilişkisi ve Madam Stahl’ın kendisi hakkında öğrendiği ay-
rıntılar şöyleydi:
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Bazılarının dediğine göre Madam Stahl kocasını 
bıktırmış, diğerlerine göre de ahlaksızca davranışlarıyla 
kocası Madam Stahl’ı bezdirmişti ama her halükârda 
Madam Stahl hastalıklı ve delidolu biriydi. Kocasından 
ayrıldıktan sonra doğurduğu ilk çocuğu doğumun hemen 
ardından ölmüştü. Madam Stahl’ın duygusallığını çok 
iyi bilen ve bu haberin onu öldüreceğinden korkan ya-
kınları, Petersburg’da aynı gece aynı evde doğan saray 
aşçısının kızını yanına koymuşlardı. Bu çocuk Varenka’ 
ydı. Daha sonraları Varenka’nın kendi kızı olmadığını 
öğrenen Madam Stahl onu büyütmeye devam etmişti. 
Zaten kısa süre sonra da Varenka’nın yakınlarından hiç 
kimse hayatta kalmamıştı.

Madam Stahl, Rusya’ya hiç dönmeden on yıldan 
fazladır yurtdışında, güneyde bir yerde yataktan hiç çık-
madan yaşıyordu. Bazıları Madam Stahl’ın kendini ta-
mamen hayır işlerine adayıp dine sarıldığını söylüyorlar, 
diğerleri ise onun aynı dışarıdan göründüğü gibi yakınla-
rının iyiliği için yaşayan yüksek ahlaklı bir insan olduğu-
nu anlatıyorlardı. Kimse onun Katolik mi Protestan mı 
Ortodoks mu olduğunu bilmiyor, hangi dine inandığını 
söyleyemiyordu. Ama bütün kiliselerin ve inançların en 
üst düzeydeki temsilcileriyle dostça bir ilişkisi olduğu da 
kuşku duyulmayacak bir durumdu.

Varenka onunla sürekli olarak yurtdışında yaşıyordu 
ve Madam Stahl’ı tanıyan herkes, Matmazel Varenka 
diye hitap ettikleri kızı tanıyor ve seviyordu.

Bütün bu ayrıntıları öğrenen knyaginya, kızının Va
ren ka’yla yakınlaşmasında hiçbir sakınca görmedi; üstelik 
Varenka’nın davranışları da terbiyesi de çok iyiydi, Fran-
sızca ve İngilizceyi çok iyi konuşuyordu ve en önemlisi de 
Madam Stahl’dan, hastalığı nedeniyle knyaginyayla tanı-
şamamaktan üzüntü duyduğu mesajını getirmişti.

Varenka’yla tanışan Kiti, arkadaşına gün geçtikçe 
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daha fazla hayranlık duymaya ve hemen her gün onda 
yeni bir iyi nitelik bulmaya başlamıştı.

Varenka’nın çok iyi şarkı söylediğini duyan knyagin-
ya, akşam kendilerine gelip şarkı söylemesini rica etmişti.

“Kiti piyano çalar, bizim evde iyi olmasa da bir tane 
var, gelirseniz büyük mutluluk verirsiniz,” dedi knyagin-
ya o kendine özgü yapmacık gülümsemesiyle. Gülücüğü 
özellikle şimdi Kiti’ye daha çok itici gelmişti çünkü Va
renka’nın şarkı söylemek istemediğini fark etmişti. Ama 
Varenka akşam yine de gelmiş ve yanına nota defterini 
de almıştı. Knyaginya, albayı, Marya Yevgenyevna ve kı-
zını da davet etmişti.

Orada hiç tanımadığı insanlar olmasını tamamen göz 
ardı eden Varenka hemen piyanonun başına geçti. Piyanoy
la kendine eşlik etmeyi beceremiyordu ama harika şar kı 
söylüyordu. İyi piyano çalan Kiti de ona eşlik ediyordu.

“Ender bir yeteneğiniz var,” dedi knyaginya, Varenka 
ilk parçayı müthiş bir şekilde bitirdikten sonra.

Marya Yevgenyevna ve kızı da teşekkür edip övdüler.
“Bakın,” dedi albay pencereyi göstererek. “Sizi dinle-

mek için nasıl bir kalabalık toplanmış.” Gerçekten de pen-
cerenin altında oldukça büyük bir kalabalık toplanmıştı.

“Sizi memnun edebildiysem ne mutlu,” diye yanıt-
ladı Varenka.

Kiti arkadaşına gururla bakıyordu. Kiti onun sanatı-
na, sesine ve yüzüne hayran olmuştu ama en çok da 
Varenka’nın davranışlarına, şarkı söylemesi hakkında hiç 
düşünmemesine, yapılan övgülere kayıtsız kalmasına hay-
ran kalmıştı, sanki şarkıya devam edeyim mi, yeter mi, 
diye soruyor gibiydi.

“Ben olsaydım,” diye düşünüyordu Kiti. “Bununla 
nasıl da gurur duyardım! Pencerenin altında biriken ka-
labalığa bakıp nasıl da sevinirdim! Oysa onun umurunda 
bile değil. Yalnızca maman’ı kırmamak ve gönlünü hoş 
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tutmak için yapıyor. Onda nasıl bir şey var? Hiç kimseyi 
umursamamayı, bağımsız olmayı ve bu rahatlığı sağla-
yan güç ne? Bunu bilmeyi ve ondan öğrenmeyi ne çok 
isterdim,” diye düşünüyordu bu sakin yüze bakarken. 
Knyaginya bir parça daha okumasını istedi, Varenka da 
piyanonun başında durup zayıf ve esmer parmaklarıyla 
tempo tutarak başka bir şarkıyı yine aynı düzgünlükte, 
tane tane ve güzel bir biçimde söyledi.

Defterindeki bir sonraki parça bir İtalyan şarkısıydı. 
Kiti prelüdü çalıp Varenka’ya baktı.

“Bunu geçelim,” dedi Varenka kızararak. Kiti endişe 
ve soru dolu bakışlarını Varenka’nın yüzünde sabitledi.

Bu şarkıyla ilgili bir şeyler olduğunu anlayıp sayfaları 
hızlı hızlı çevirmeye başladı, “Tamam, başka bir şey,” dedi.

“Hayır,” dedi Varenka elini notaların üstüne koyup 
gülümseyerek. “Onu söyleyelim.” 

Sonra bu şarkıyı da aynı öncekiler gibi sakin, soğuk 
ve güzel biçimde söyledi.

Bitirince herkes teşekkür etti ve çay içmeye gittiler. 
Kiti, Varenka’yla birlikte evin yanındaki küçük bahçeye 
çıktı.

“Bu şarkıyla ilgili gerçekten bir anınız mı var?” dedi 
Kiti. “Anlatmanıza gerek yok,” diye ekledi aceleyle. “Yal-
nızca söyleyin, var mı?“

“Niye anlatmayayım? Söyleyeyim,” dedi sakince Va-
renka, Kiti’nin yanıtını beklemeden. “Evet, bir zamanlar 
ağır bir anısı vardı. Birini sevmiştim. Bu şarkıyı ona söy-
lerdim.”

Kiti gözleri faltaşı gibi açık, hiçbir şey söylemeden 
dokunaklı bakışlarla Varenka’ya bakıyordu. 

“Ben onu sevdim o da beni. Ama annesi beni iste-
medi, o da başkasıyla evlendi. Şimdi bize yakın bir yerde 
oturuyor, ara sıra görüyorum. Benim de âşık olabileceği-
mi hiç düşünmediniz mi?” dedi ve güzel yüzünde, Ki
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ti’nin bir zamanlar onu bütünüyle sardığını hissettiği bir 
ışığın pırıltısı gezindi. 

“Nasıl düşünmem! Erkek olsaydım sizi tanıdıktan 
sonra başka hiç kimseyi sevemezdim. Ama annesini kıra-
mayıp sizi unutmasını ve sizi mutsuz etmesini anlayamı-
yorum, kalpsiz biriymiş.”

“Yo, hayır, çok iyi bir insandır ve üstelik ben mutsuz 
değilim. Tam tersine çok mutluyum. Ne dersiniz, bugün 
başka şarkı söyleyecek miyiz?” diye ekledi eve yönelirken.

“Ne kadar iyisiniz, ne kadar iyisiniz,” diye bağıran 
Kiti kızı durdurup öptü. “Keşke azıcık size benzeyebil-
seydim!”

“Neden başkasına benzeyesiniz ki? Siz bu halinizle 
de iyi birisiniz,” dedi Varenka kısa ve yorgun gülümse-
mesiyle.

“Hayır, hiç de iyi değilim. Ama söyleyin bana... Du-
run, biraz daha oturalım,” dedi Kiti onu yanına oturta-
rak. “Söyleyin, birisinin aşkınıza aldırmayıp sizi isteme-
diğini gururunuz kırılmadan düşünmek mümkün mü?”

“Aldırmazlık etmedi ki, beni sevdiğine inanıyorum 
ama o uysal bir evlat...”

“Peki annesinin isteğiyle değil de kendisi yapsaydı?” 
dedi Kiti ve sırrını ele verdiğini ve utançtan alev alev 
yanan yüzünün bu sırrı bütünüyle açıkladığını hissetti.

Artık kendisinin değil Kiti’nin söz konusu olduğunu 
anlayan Varenka, “O zaman kötü davranmış olurdu ve 
onu sevmezdim,” diye yanıt verdi.

“Ya aşağılama?” dedi Kiti. “Aşağılanma unutulmaz 
ki, unutulmamalı,” diye ekledi o son baloda müzik dur-
duğundaki bakışlarını anımsayarak.

“Ne aşağılanması? Kötü davranan siz değildiniz ki?”
“Kötüden de beter, utanç verici.”
Varenka başını salladı ve elini Kiti’nin elinin üstüne 

koydu.
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“Utanç bunun neresinde?” dedi. “Size kayıtsız kalan 
birine onu sevdiğinizi söylemezdiniz herhalde?”

“Kuşkusuz söyleyemezdim. Hiçbir zaman bu konuda 
bir şey söylemedim ama o biliyordu. Hayır, hayır, bakış-
lar var, davranışlar var. Yüz yıl yaşasam unutmam müm-
kün değil.”

“Ne olmuş peki? Anlamıyorum. Önemli olan onu 
şim di sevip sevmediğiniz,” dedi Varenka konuyu iyice 
açarak.

“Nefret ediyorum, kendimi asla bağışlamayacağım.”
“Peki ne var bunda?”
“Utanç, aşağılanma.”
“Ah, herkes sizin gibi böyle duygusal olsaydı,” dedi 

Varenka. “Bu duyguyu tatmayan bir kız bile yoktur. Üs-
telik fazlasıyla önemsiz bunlar.”

“Peki önemli olan ne?” diye sordu Kiti arkadaşının 
yüzüne merak dolu bir şaşkınlıkla bakarak.

“Ah, bir sürü şey,” diye yanıtladı Varenka gülümse-
yerek.

“İyi de ne?”
“Bir sürü şey,” dedi Varenka ne söyleyeceğini bilme-

den. O anda pencereden knyaginyanın sesi duyuldu.
“Kiti, hava soğudu! Ya üstüne bir şal al ya da içeri gir.”
“Doğru, gitme zamanı!” dedi Varenka ayağa kalka-

rak. “Daha Madam Berthe’e uğramalıyım, rica etmişti.”
Kiti, Varenka’nın elini tutuyor ve tutku dolu bir me-

rakla, yalvaran bakışlarla, “Önemli olan nedir, böylesine 
bir huzur veren, önemli olan şey nedir? Biliyorsunuz, 
bana da söyleyin,” diyordu. Ama Varenka, Kiti’nin bakış-
larının ona ne sorduğunu bile anlamadı. Şimdi aklında 
yalnızca Madam Berthe’e uğraması ve saat on ikide ma
man’la çaya yetişmesi vardı. Odaya girdi, notalarını top-
ladı, herkesle vedalaşıp çıkmaya hazırlandı.

“İzin verirseniz, size eşlik edeyim,” dedi albay.
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“Gecenin bu saatinde yalnız gidilir mi?” diye des-
tekledi knyaginya. “Hiç değilse Paraşa’yı yollayayım.”

“Hayır, her zaman yalnız dolaşırım, başıma da bir 
şey gelmez,” dedi şapkasını alırken. Neyin önemli oldu-
ğunu bir türlü söylemeden Kiti’yi bir kez daha öptü ve 
neyin önemli olduğu ve böyle bir huzuru ve erdemi ona 
neyin verdiği sırrını beraberinde götürerek koltuğunun 
altında notaları, dinç adımlarla yaz gecesinin yarı karan-
lığında kayboldu.

XXXIII

Kiti, Bayan Stahl’la da tanıştı ve bu tanışma Varen
ka’ya duyduğu dostlukla birlikte ona yalnızca etki etmek-
le kalmadı, aynı zamanda içindeki acıyı da dindirdi. Kiti 
teselliyi, bu tanışıklığın önünde açtığı, eski dünyasıyla hiç-
bir benzerliği olmayan, daha ulvi ve daha güzel ve yük-
seklerinden geçmişine gönül rahatlığıyla bakabildiği bam-
başka bir yeni dünyada bulmuştu. Kiti’nin şimdiye kadar 
kendini verdiği içgüdüsel bir yaşamdan başka bir yaşam, 
manevi bir yaşam açılmıştı önünde. Bu yaşam önüne din-
le açılmıştı ama çocukluğundan beri bildiği, sabah ayinin-
de, tanıdıklara rastlayabileceğiniz Dullar Evi’nde ki1 ak-
şam duasında ve rahiple birlikte Slav metinlerini ezber-
lemekte kendini yansıtan dinle değil, yalnızca emredildi 
diye değil içinden geldiği için inanabileceğin ve hatta 
sevebileceğin harika duygu ve düşüncelerle dolu daha 
ulvi, daha gizemli olan bir dinle açılmıştı. 

1. 1803yılındaPetersburg veMoskova’da açılan, eşleri devletmemuruve
askerolanyaşlıvekimsesizdullarınbakıldığıkurum.(Ç.N.)
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Kiti bunları sözcüklerden öğrenmedi. Madam Stahl, 
Kiti’yle kendi gençliğini anımsattığını düşünerek keyif 
aldığı sevimli bir çocukla konuşur gibi konuşuyordu ve 
yalnızca bir kez, bütün insani acıların ancak sevgi ve 
inançla geçebileceğini, İsa’nın bize merhamet göstermesi 
için çekilen acının büyük ya da küçük olmasının önemli 
olmadığını söylemiş ve hemen konuyu değiştirmişti. Ama 
Kiti onun her hareketinden, her sözcüğünden, Kiti’nin 
söylemiyle her ilahî bakışından ve özellikle de Varen ka’ 
dan öğrendiği onun yaşamöyküsünden o zamana kadar 
bilmediği o “önemli olan” şeyi öğreniyordu.

Madam Stahl’ın karakteri ne denli yüce, yaşamöykü-
sü ne denli dokunaklı ve konuşması ne denli ulvi ve tatlı 
olursa olsun Kiti elinde olmadan onda kendisini şaşırtan 
bazı özellikler fark ediyordu. Yakınları hakkında sorular 
sorarken Madam Stahl’ın iğrenircesine gülümsemesinin 
Hıristiyanlığa özgü o iyiliğe pek uygun olmadığını dü-
şünmüştü. Evinde Katolik bir papazı gördüğünde Ma-
dam Stahl’ın yüzünü abajurun arkasına saklamaya çalış-
tığını ve özellikle gülümsediğini de fark etmişti. Bu iki 
olay da küçük olmasına karşın onu tedirgin etmiş ve Ma-
dam Stahl’dan kuşkulanmaya başlamıştı. Ama derin bir 
düş kırıklığı yaşamış, hiçbir şey istemeyen, hiçbir şeyden 
yüksünmeyen, anasız babasız, yalnız ve arkadaşsız Varen-
ka, Kiti’nin ancak hayal edebileceği mükemmellikteydi. 
Kendini unutup başkalarını severek huzura kavuşabilece-
ğini ve mutlu olabileceğini Varenka’ya bakarak anlamıştı. 
Kiti de böyle olmak istiyordu. Artık “en önemli şey”in ne 
olduğunu açıkça anladığında buna hayran olmamakla ye-
tinmemiş, bütün ruhuyla önünde açılan bu yeni dünyaya 
kendini bırakmıştı. Kiti artık, Varenka’nın Madam Stahl 
ve isimlerini saydığı diğerlerinin yaptıklarını anlattığı hi
kâyelere göre gelecek yaşamını planlıyordu. O da, Va
renka’nın sürekli anlattığı Bayan Stahl’ın yeğeni Aline 
gibi, nerede olursa olsun, nerede yaşarsa yaşasın mutsuz 
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insanları arayıp bulacak, mümkün olduğunca onlara yar-
dım edecek, İncil dağıtacak, hastalara, suçlulara ve ölüm 
döşeğindekilere İncil okuyacaktı. Aline’in yaptığı gibi 
suçlulara İncil okuma düşüncesi, Kiti’nin özellikle hoşu-
na gitmişti. Ama bütün bunlar ne annesine ne de 
Varenka’ya söylediği gizli hayallerdi.

Bu arada planlarını büyük ölçüde gerçekleştirmek 
için zamanını bekleyen ve Varenka’ya öykünen Kiti, bir-
çok hasta ve mutsuzun olduğu kaplıcada, kolaylıkla ken-
di yeni kurallarını uygulama fırsatı buluyordu.

Knyaginya önceleri, Kiti’nin hem Bayan Stahl hem 
de özellikle Varenka’ya duyduğu, kendi deyimiyle engou
ement’ının fazlasıyla etkisinde olduğunu görüyordu. Kiti’ 
nin yalnızca Varenka’nın hareketlerini taklit etmediğini, 
istemeden onun gibi yürümeye, onun gibi konuşmaya ve 
göz kırpmaya özen gösterdiğini görüyordu. Ama sonra 
knyaginya, kızının, bu hayranlıktan bağımsız olarak ciddi 
bir ruhsal değişim içinde olduğunu fark etti.

Knyaginya akşamları Kiti’nin daha önceleri hiç yap-
madığı bir şeyi yaparak Bayan Stahl’ın verdiği Fransızca 
İncil’i okuduğunu, sosyetedeki tanıdıklarından uzak dur-
duğunu, Varenka’nın himayesindeki hastalara, özellikle 
de ressam Petrov’un yoksul ailesine yakınlaştığını görü-
yordu. Kiti’nin bu aile için yaptığı hayır işlerinden gurur 
duyduğu belli oluyordu. Bütün bunlar güzeldi ve knya-
ginya bunlara karşı çıkmıyordu, üstelik Petrov’un karısı 
oldukça düzgün biriydi ve Kiti’nin bu işlerle uğraştığını 
fark eden Alman prenses de avutucu melek diyerek onu 
övmüştü. Aşırıya kaçmasaydı bütün bunlar çok iyiydi. 
Knyaginya ise kızının aşırıya kaçtığını görüyordu.

“Il ne faut jamais rien outrer,”1 diyordu kızına.

1.(Fr.)Hiçbirzamanaşırıyakaçmamakgerek.(Ç.N.)
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Ama kızı herhangi bir yanıt vermiyor ve içinden Hı-
ristiyanlıkta aşırılıktan bahsetmenin mümkün olmadığını 
düşünüyordu. Bir yanağına vurduklarında diğerini uzat-
mayı, üstündeki kaftanı çekip aldıklarında gömleğini de 
vermeyi buyuran bir öğretinin izlenmesinde nasıl bir aşı-
rılık olabilirdi ki? Ama bu aşırılıklar knyaginyanın hoşuna 
gitmiyordu, Kiti’nin ona yüreğini açmak istemediğini 
hissediyor ve özellikle de bu durum hiç hoşuna gitmiyor-
du. Gerçekten de Kiti yeni görüşlerini ve duygularını an-
nesinden gizliyordu. Annesinin saygı göstermeyeceğin-
den ya da annesini sevmediğinden değil, bu duygu ve 
görüşlerini yalnızca ve yalnızca annesi olduğundan gizli-
yordu. Annesinden başka herkese anlatabilirdi.

“Nedense Anna Pavlovna epeydir bize gelmiyor,” de
di knyaginya ressamın karısını kastederek. “Onu davet et
tim. Ama sanki bir şeylerden memnun değilmiş gibiydi.”

“Hayır, maman, ben bir şey fark etmedim,” dedi Kiti 
kızararak.

“Çok oldu mu onlara gitmeyeli?”
“Yarın dağlara bir gezinti yapmayı düşünüyoruz,” 

dedi Kiti.
“İyi, gidin bakalım,” dedi knyaginya kızının mahcup 

yüzüne bakarak ve bunun nedenini anlamaya çalışarak.
“Kiti, Petrov’larla aranda kötü bir şey olmadı değil 

mi?” diye sordu knyaginya yalnız kaldıklarında. “Çocukla-
rını göndermeyi de kesti, kendi de gelmiyor neden acaba?”

Kiti aralarında hiçbir şey olmadığını ve Anna Pavlov
na’nın öyle bir şey varsa neden gönül koyduğunu kesin-
likle anlamadığını söyledi. Anna Pavlovna’nın kendisine 
yaklaşımındaki değişikliğin nedenini bilmiyor ama tah-
min ediyordu. Kendine bile söylemediği tahminlerini an
nesine hiç söyleyemezdi. Bildiği ama kendine bile söyle-
menin imkânsız olduğu bir şeydi, öyle ki yanılmak çok 
korkunç ve utanç verici olurdu.
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Bu aileyle ilgili bütün anılarını tekrar tekrar gözden 
geçiriyordu. Karşılaştıklarında Anna Petrovna’nın o yu-
varlak, iyilik dolu yüzüne yayılan saf sevinci anımsadı, ça-
lışmasını doktorların kesinlikle yasakladığı hastayı bundan 
uzak tutmak ve gezmeye götürmek için gizli gizli yaptık-
ları planları, ona, “Benim Kiti’m,” diyen ve onsuz yatağa 
girmeyen küçük oğlanın düşkünlüğünü anımsadı. Hepsi 
ne kadar güzeldi! Sonra kahverengi redingotunun içinde 
Petrov’un uzun boynuyla, zapzayıf bedenini, seyrek kıvır 
kıvır saçlarını, ilk zamanlarda Kiti’ye korkunç gelen soru 
dolu mavi gözlerini ve kendisinin yanında dinç ve canlı 
görünme çabalarını anımsadı. İlk zamanlarda bütün ve-
remlilere olduğu gibi ona karşı hissettiği tiksintiyi yenmek 
ve ona söyleyecek bir şeyler bulmak için harcadığı çabala-
rı ve çektiği eziyetleri anımsadı. Petrov’un ona yönelttiği 
o çekingen ve duygulu bakışları, bu bakışlar karşısında 
hissettiği tuhaf merhamet duygusunu ve rahatsızlığı, son-
ra da yaptığı iyiliği kendisinin kavrayışını anımsadı. Hepsi 
ne kadar güzeldi! Ama bütün bunlar ilk zamanlardaydı. 
Şimdiyse birkaç gün önce her şey birden altüst oluverdi. 
Anna Petrovna yapmacık bir nezaketle Kiti’yi karşılıyor 
ve gözünü Kiti’den ve kocasından ayırmıyordu.

Anna Pavlovna’nın soğuk davranmasının nedeni, Pet
rov’un, Kiti’nin gelişiyle ortaya çıkan bu dokunaklı se-
vinci olabilir miydi?

“Evet,” diye anımsadı. “Anna Pavlovna’da doğal ol-
mayan bir şeyler vardı ve üçüncü gün, üzüntüyle, ‘Hep 
si zi bekledi, iyice zayıf düşmesine karşın siz olmadan 
kahvesini içmedi,’ deyişinde onun iyiliğine hiç uygun düş-
meyen bir şey vardı.”

“Evet, belki de kocasına battaniye uzatmam hoşuna 
gitmedi. Çok normal bir şeydi ama Petrov bunu öyle sı-
kıntılı karşıladı, öyle çok teşekkür etti ki ben de rahatsız 
olmuştum. Sonra bir de muhteşem çizdiği şu portrem. 
Asıl önemlisi o utangaç ve sevecen bakışlar! Evet, evet, 
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kesin!” diye korkuyla yineledi içinden. “Hayır, olmaz, 
böyle bir şey olamaz! Zavallı!” dedi kendi kendine.

Bu kuşku yeni yaşamının bütün güzelliğini zehirle-
yiverdi.

XXXIV

Karslbad’dan sonra, kendisinin dediği gibi, Rus ru-
hunu hissetmek için Baden ve Kissingen’deki Rus tanı-
dıklarına uğrayan Knyaz Şçerbatski kaplıca kürünün bit-
mesinden hemen önce ailesinin yanına döndü.

Knyaz ve knyaginyanın yurtdışındaki yaşamla ilgili 
düşünceleri tamamen farklıydı. Knyaginya her şeyi hari-
ka buluyor ve Rus toplumu içindeki o sağlam konumu-
na karşın yurtdışında, Rus soylusu olarak aslında hiç ol-
madığı bir Avrupalı gibi davranmaya çalışıyor ve yapma-
cık davranışları yüzünden çoğu zaman zor duruma dü-
şüyordu. Knyaz ise tam tersine, yurtdışındaki her şeyi 
iğrenç buluyor, Avrupai yaşamdan sıkılıyor, kendi Rus 
alışkanlıklarına sarılıyor ve inadına yurtdışında kendini 
olduğundan da az Avrupalı gibi göstermeye çalışıyordu.

Knyazın yanakları torba torba sarkmış ve zayıfla-
mıştı ama döndüğünde çok neşeli bir ruh hali vardı. Ki
ti’nin tamamen düzeldiğini görünce neşesi daha da art-
mıştı. Bayan Stahl ve Varenka’yla dostluk kurduğu habe-
ri ve knyaginyanın Kiti’de gözlemlediği değişikleri anlat-
ması knyazın canını sıkmış ve kendisinden başka kızını 
cezbeden her şeye duyduğu o olağan kıskançlık ve kızı-
nın baba etkisinden kurtularak kendisine oldukça uzak 
bir alana yöneldiğine dair korku sarmıştı bünyesini. Ama 
bütün bu kötü haberler, onun hep içinde olan ve Karl-
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sbad Kaplıcaları’nda özellikle güçlenen o iyilik ve neşe 
denizinde boğulup gittiler.

Gelişinin ertesi günü knyaz, sırtında uzun paltosu, 
yüzünde Ruslara özgü kırışıklıklar ve kolalı yakasının 
yukarı kaldırdığı tombul yanaklarıyla, en neşeli ruh hali 
içinde kızıyla birlikte kaplıcaya doğru yürümeye başladı.

Sabah çok güzeldi; küçük bahçeleriyle derli toplu, 
güzel evler, biranın neşesiyle çalışan kırmızı yüzlü, kır-
mızı elli Alman hizmetçi kızların görüntüsü ve pırıl pırıl 
güneş insanın içini ısıtıyordu. Ama kaplıcaya yaklaştıkça 
hastalarla daha sık karşılaşıyorlardı ve onların görüntüsü, 
bayındır Alman yaşamının olağan koşullarında daha da 
acıklı görünüyordu. Bu çelişki artık Kiti’yi etkilemiyor-
du. Parlak güneş, otların pırıltısı ve müziğin sesi Kiti için, 
bütün bu tanıdığı insanları ve onlardaki gözlemlediği 
iyiye ya da kötüye gidişi çevreleyen doğal bir çerçeveydi. 
Ama bu güneş, haziran sabahının bu pırıltısı, moda olan 
neşeli bir vals çalan orkestranın çıkardığı sesler ve özel-
likle hizmetçilerin bu sağlıklı görünümleri, Avrupa’nın 
dört bir yanından buraya toplanmış bezgin bezgin hare-
ket eden canlı cenazelerle birleşince knyaza çok kötü ve 
çirkin görünüyordu.

Sanki gençleşmiş gibi sevgili kızıyla kol kola yürümek
ten duyduğu gurura karşın hızlı yürüyüşünden, iri ve yağ-
lı vücudundan rahatsız oluyor, utanıyor gibiydi. Kendini 
toplum içinde çırılçıplak kalmış biri gibi hissediyordu. 

Dirseğiyle kızının kolunu dürterek, “Tanıştır beni, 
yeni arkadaşlarınla beni tanıştır,” deyip duruyordu. “Sana 
bu kadar iyi geldiği için senin bu iğrenç Soden’ini bile 
çok sevdim. Yine de burada yalnızca hüzün var, hüzün. 
Bu kim?”

Kiti, tanısın tanımasın karşılaştıkları insanların adla-
rını sıralıyordu. Bahçenin tam giriş kapısında kör Ma-
dam Berthe ve refakatçisiyle karşılaştılar. Knyaz, Kiti’nin 
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sesini duyduğunda yaşlı Fransız kadının yüzünde beliren 
mutlu ifadeden memnun oldu. Kadın hemen Fransızlara 
özgü o aşırı kibarlıkla knyazla Fransızca konuşmaya baş-
ladı, böyle muhteşem bir kızı olduğu için onu tebrik etti; 
Kiti’yi bir hazine, bir inci, bir avutucu melek diye överek 
göklere çıkarmaya başladı.

“Demek Kiti şimdi ikinci melek,” dedi knyaz gü-
lümseyerek. “Kendisi birinci meleğin Matmazel Varenka 
olduğunu söylüyor.”

“Oh! Matmazel Varenka gerçek bir melektir, allez,1” 
diye sözü kaptı Madam Berthe.

Galeride Varenka’yla da karşılaştılar. Kolunda çok şık, 
kırmızı bir çantayla onlara doğru hızlı hızlı yürüyordu.

“İşte babam geldi!” dedi Kiti.
Varenka sade ve doğal bir şekilde, herkese yaptığı 

gibi reverans yapmakla diz kırmak arası hareketle selam-
ladı ve hemen, herkesle konuştuğu gibi hiç çekinmeden 
sade biçimde knyazla konuşmaya başladı. 

“Kuşkusuz sizi tanıyorum, çok iyi tanıyorum,” dedi 
knyaz gülümseyerek. Kiti babasının bu gülümsemesin-
den arkadaşından hoşlandığını anladı sevinçle. “Nereye 
böyle acele acele?”

“Maman burada,” dedi Varenka, Kiti’ye hitaben. “Bü
tün gece uyumadı, doktor da dışarı çıkarmamızı tavsiye 
etti. El işini götürüyorum.”

“Demek bir numaralı melek bu!” dedi knyaz, Varen-
ka gidince.

Kiti babasının Varenka’yla dalga geçmek istediğini 
anladı ama Varenka hoşuna gittiği için bunu yapamadı-
ğını gördü.

“Hadi bütün arkadaşlarını görelim,” diye ekledi. “Eğer 
beni hatırlama şerefini bahşederse Madam Stahl’ı da.”

1.(Fr.)Gelin.(Ç.N.)
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Madam Stahl dediğinde knyazın gözlerinde çakan 
bir anlık alaycı ışığı görünce, “Onu tanıyor muydun?” 
diye sordu Kiti.

“Kocasını tanırdım, kendisini de daha Pietist1 olma-
dan önce biraz tanırdım.”

Kiti, Bayan Stahl’daki o göklere çıkardığı şeyin bir 
adı olmasından ürkerek, “Pietist ne demek baba?” diye 
sordu.

“Ben de tam bilmiyorum. Yalnızca her şey için, her 
türlü felaket için, hatta kocası öldüğü için bile Tanrı’ya 
şükrettiğini biliyorum. Ama iyi geçinemedikleri için bu 
şükürler biraz gülünç geliyor.”

Bir bankın üstünde oturan kahverengi paltolu ve et-
siz, zayıf bacak kemiklerinin tuhaf kıvrımlar oluşturdu-
ğu beyaz pantolonlu kısa boylu hastayı görünce, “Bu 
kim? Nasıl da zavallı bir yüz!” diye sordu.

Adam, şapka yüzünden hastalık derecesinde kızar-
mış yüksek alnını ortaya çıkararak ender kıvırcık saçları-
nın üstündeki hasır şapkasını hafifçe kaldırdı.

“Bu ressam Petrov,” dedi Kiti kızararak. “Bu da karı-
sı,” diye ekledi, onlar yaklaştığı sıra sanki mahsus yapı-
yormuş gibi küçük çocuğun peşinden koşan Anna Pav
lovna’yı göstererek.

“Nasıl acınası ve nasıl güzel bir yüzü var!” dedi 
knyaz. “Niye yanına gitmedin? Sana bir şeyler söylemek 
istiyordu sanki?”

“Hadi gidelim,” dedi Kiti kararlı bir şekilde dönerek. 
“Sağlığınız bugün nasıl?” diye sordu Petrov’a.

Petrov bastonuna dayanarak ayağa kalktı ve çekine-
rek knyaza baktı.

“Bu benim kızım,” dedi knyaz. “İzninizle tanışalım.”

1.Kiliseninşaşaasınavedogmalarakarşıinsanıniçindekiahlakidürüstlüğüön
plana çıkaranAlmanyakökenli,Rusya’dakiAlmankökenlileri etkilediği gibi
sarayçevresinideetkisinealmışdinîhareket.(Ç.N.)
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Ressam eğilerek selam verdi ve tuhaf tuhaf parılda-
yan dişlerini göstererek gülümsedi.

“Knyajna, sizi dün bekliyorduk,” dedi Kiti’ye.
Bunları söylerken şöyle bir sallandı ama sanki mah-

sus yaptığını göstermek için bir kez daha yineledi.
“Gelmek istedim ama Varenka, Anna Pavlovna’nın 

gitmeyeceğinizi iletmek için onu yolladığını söyledi.”
“Nasıl gitmiyoruz?” diyen Petrov kızardı, öksürme-

ye başladı ve gözüyle karısını aradı. “Aneta, Aneta!” diye 
yüksek sesle seslendi ve ince, beyaz boynundaki kalın 
damarlar bir ip gibi gerildi.

Anna Pavlovna yanlarına geldi.
“Knyajnaya gitmiyoruz diye nasıl haber gönderir-

sin!” dedi kısık sesiyle öfkeli öfkeli.
Daha önceki hitap şekline hiç benzemeyen yapmacık 

bir gülümsemeyle, “Merhaba knyajna!” dedi Anna Petrov-
na. “Tanıştığımıza çok memnun oldum,” diye ekledi knya-
za dönerek. “Sizi uzun zamandır bekliyorduk knyaz.”

Ressam sesinin değişmesine ve bundan dolayı da se-
sinin söylemek istediği tonda çıkmamasına daha çok kı-
zarak öfkeyle dolu bir hırıltıyla tekrarladı:

“Knyajnaya gitmiyoruz diye nasıl haber gönderirsin!”
“Ah, Tanrım! Gitmeyeceğimizi düşünmüştüm,” diye 

yanıtladı üzüntüyle karısı. 
“O zaman, nasıl...” Öksürmeye başladı ve elini salladı.
Knyaz şapkasını hafifçe kaldırıp kızıyla uzaklaştı.
“Offf!” diye derin bir iç çekti knyaz. “Zavallılar!”
“Evet, baba,” dedi Kiti. “Ne bakıcıları var ne de para-

ları, üstelik üç tane de çocuk. Neyse ki akademiden bir 
şeyler alıyor,” diye devam etti Kiti, Anna Pavlovna’nın 
ona davranışındaki tuhaf değişikliğin kendisinde yarattı-
ğı heyecanı bastırmaya çalışarak.

Şemsiyenin altındaki her tarafı yastıklarla beslenmiş 
tekerlekli sandalyede gri ve mavi bir şeylere sarılmış ya-
tan bir şeyi göstererek, “İşte Madam Stahl,” dedi Kiti.
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Bu, Bayan Stahl’dı. Arkasında arabayı süren iriyarı, 
somurtkan Alman uşak duruyordu. Yanında Kiti’nin is-
men tanıdığı İsveçli sarışın kont dikiliyordu. Hastalardan 
bazıları tekerlekli sandalyenin yanında yavaşlıyor ve san-
ki olağandışı bir şeye bakar gibi kadına bakıyorlardı.

Knyaz kadına yaklaştı. Kiti o anda babasının gözle-
rinde, kendini şaşırtan o alaycı ışığı yeniden fark etti. Ma-
dam Stahl’ın yanına yaklaşan knyaz şimdilerde pek az 
kişinin konuşabildiği o muhteşem Fransızcasıyla aşırı de-
recede saygılı ve sevecen bir şekilde konuşmaya başladı. 

“Bilmem beni anımsar mısınız ama kızıma gösterdi-
ğiniz yakınlığa teşekkür etmek için kendimi anımsatmak 
zorundayım,” dedi şapkasını çıkarıp. Şapkayı bir daha da 
takmadı.

“Knyaz Aleksandr Şçerbatski,” dedi Madam Stahl, 
Kiti’nin bir memnuniyetsizlik gördüğü o ulvi gözlerini 
knyaza doğru kaldırarak. “Çok memnun oldum. Kızınızı 
çok sevdim.”

“Sağlığınız hâlâ kötü mü?”
“Artık alıştım,” dedi Madam Stahl ve knyazı İsveçli 

kontla tanıştırdı.
“Siz pek değişmemişsiniz,” dedi knyaza. “Neredeyse 

onon bir yıl oldu sizi görme şerefine erişmeyeli. Eh, 
haçı omuzlarına koyan Tanrı, taşıma gücünü de veriyor. 
Sık sık hayatın niye bu kadar uzun olduğuna şaşırıp ka-
lıyorsun... Diğer taraftan!” diye söylendi ayaklarını bat-
taniyeyle örtmeye çalışan Varenka’ya.

“Sanırım iyilik yapmak için,” dedi knyaz gülen göz-
lerle.

“Bunu yargılamak bize düşmez,” dedi Bayan Stahl, 
knyazın yüzündeki ifadeyi fark edince. “Sevgili kont o 
kitabı bana yollayacak mısınız? Müteşekkir olurum,” dedi 
genç konta hitap ederek.

Yanlarında duran Moskovalı albayı gören knyaz, “A!” 
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diye bağırdı ve Bayan Stahl’a selam verip, kızı ve onlara 
katılan Moskovalı albayla birlikte oradan uzaklaştı.

Bayan Stahl onunla tanışmadığı için şikâyetçi olan 
Moskovalı albay alay etme arzusuyla, “İşte bizim aristok-
rasimiz, knyaz,” dedi.

“Hiç değişmemiş,” diye karşılık verdi knyaz.
“Onu hastalığından önce tanıyor muydunuz knyaz, 

yani yatağa düşmeden önce?”
“Evet, tanıdığım zamanlarda yatağa düşmüştü.”
“On yıldır kalkmadığı söyleniyor.”
“Kalkmaz çünkü bacakları çok kısa. Vücut yapısı da 

çok çirkin.”
“Baba, olamaz!” diye bağırdı Kiti.
“Kem diller böyle diyor küçüğüm. Senin Varenka da 

epey papara yiyordur,” diye ekledi knyaz. “Ah, bu hasta 
hanımcıklar!”

“Hayır ama baba!” diye şiddetle karşı çıktı Kiti. “Va-
renka ona tapıyor. Sonra ne kadar çok iyilik yapıyor. 
Kime istersen sor! Varenka ve Aline Stahl’ı herkes bilir.

“Olabilir,” dedi knyaz dirseğini Kiti’nin koluna bas-
tırarak. “Ama doğrusu, kime sorarsan sor, yaptığın iyiliği 
kimsenin bilmemesi daha iyi olurdu.”

Kiti, söyleyecek bir şeyi olmamasından değil, gizli 
düşüncelerini babasına da açmak istemediğinden sustu. 
Ancak tuhaftır, babasının görüşüne boyun eğmemeye ve 
kutsalına girmesine izin vermemeye kendini hazırlaması-
na karşın, çıkarıp bir köşeye attığımız giysiyi bir an içinde 
biri varmış sanmamız ve onun yalnızca bir elbise olduğu-
nu anlar anlamaz da bu düşüncenin kaybolup gitmesi gi
bi bir ay boyunca içinde taşıdığı o ilahi Bayan Stahl ima-
jının da yok olup gittiğini hissetti. Geriye vücudu biçim-
siz olduğu için yerinden kalkmayan ve battaniyeyi istedi-
ği gibi örtmeyen uysal Varenka’yı azarlayan kısa bacaklı 
bir kadın kaldı. Ne yaparsa yapsın eski Madam Stahl ima-
jını geriye getirmek mümkün olmayacaktı.
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XXXV

Knyazın neşeli ruh hali, ev halkına, tanıdıklarına ve 
hatta Şçerbatski’lerin oturduğu evin Alman sahibine 
geçmişti.

Kiti’yle kaplıcadan dönen ve albayı, Marya Yevgen
yev na’yı ve Varenka’yı kahve içmeye davet eden knyaz, 
bahçeye masa ve koltuk çıkarılmasını ve kahvaltının ora-
ya hazırlanmasını emretti. Knyazın neşesiyle ev sahibi 
de çalışanlar da canlanıverdiler. Onun ne denli cömert 
olduğunu biliyorlardı ve yarım saat sonra üst katta otu-
ran Hamburglu hasta doktor, kestane ağacının altında 
toplanmış bu neşeli ve sağlıklı Rus grubuna kıskanarak 
bakıyordu. Yaprakların yuvarlak şekillerle titreyen gölge-
si altında, üzerine bembeyaz bir örtü serilen ve kahve, 
ekmek, yağ, peynir, soğuk av eti konmuş masanın başın-
da oturan ve saçlarına leylak rengi kurdele takmış knya-
ginya, fincanları ve çeşit çeşit kanepeleri dağıtıyordu. 
Masanın diğer ucunda oturan knyaz bir yandan tıka basa 
yiyor diğer yandan da yüksek sesle neşeli neşeli konuşu-
yordu. Gittiği bütün kaplıcalardan satın aldığı oyma ku-
tular, anahtarlıklar, her çeşidinden mektup açacağını ya-
nına koyan knyaz, bu hediyelikleri, hizmetçi Lieschen 
ve yarım yamalak komik Almancasıyla Kiti’yi kaplıcanın 
değil onun harika yemeklerinin, özellikle de kara erik 
çorbasının iyileştirdiğini söyleyerek dalga geçtiği ev sahi-
bi de dahil herkese armağan ediyordu. Kocasının Rus 
alışkanlıklarıyla dalga geçen knyaginya, kaplıcalarda kal-
dığı sürece hiç olmadığı kadar neşeli ve canlıydı. Albay 
her zamanki gibi knyazın şakalarına gülüyor ama çok iyi 
gözlemlediğini varsaydığı Avrupa konusunda knyaginya-
nın tarafını tutuyordu. İyi yürekli Marya Yevgenyevna, 
knyazın anlattığı komik şeylere katıla katıla gülüyordu. 
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Knyazın şakalarıyla atılan ve pek coşkulu olmasa da her-
kese bulaşan kahkahalarla Varenka da Kiti’nin şimdiye 
kadar hiç görmediği şekilde gevşemişti.

Bütün bunlar Kiti’yi neşelendirmişti ama yine de 
kaygılanmadan duramıyordu. Babasının arkadaşlarına ve 
o sevdiği yaşama gülümseyen bakışıyla istemeden de olsa 
sorduğu o soruya karşılık bulamıyordu. Üstelik bu soruna 
şimdi tüm açıklığı ve tatsızlığıyla ortaya çıkan Petrov’lar-
la ilişkilerindeki değişim de eklenmişti. Herkes neşeliydi 
ama Kiti bir türlü tamamen neşelenemiyor ve bu durum 
ona acı veriyordu. Çocukken ceza olarak odasına kapatıl-
dığında, kardeşlerinin neşeli kahkahalarını duyduğu za-
mandaki duygulara benzer bir şeyler hissediyordu. 

“İyi de bunca ıvır zıvırı niye aldın?” diye sordu güle-
rek knyaginya, kocasına kahve uzatırken.

“Dolaşırken bir dükkâna yaklaşıyorsun, “Erlaucht, 
excellenz, durchlauht,”1 diye bir şeyler satmaya çalışıyor-
lar. Eh, ‘durchlauht’ sözünü duyunca kendimi tutamıyo-
rum ve on taler’i ânında veriyorum.”

“Tamamen can sıkıntısından,” dedi knyaginya.
“Tabii ki can sıkıntısından. Öyle bir sıkıntı ki, ana-

cım, ne yapacağını bilmiyorsun.”
“Almanya’da şimdi bir sürü ilginç şey varken, knyaz, 

insan nasıl sıkılır ki?” dedi Marya Yevgenyevna.
“Evet, bütün ilginçlikleri biliyorum. Kara erik çor-

basını biliyorum, nohutlu salamı biliyorum. Hepsini bi-
liyorum.”

“Ne derseniz deyin ama knyaz, ilgi çekici kurumları 
var,” dedi albay.

“Neymiş o ilginç olan? Hepsi hallerinden memnun, 
herkesi yenmişler. İyi de ben niye memnun olmalıyım? 
Ben kimseyi yenmedim, üstelik çizmeni kendin çıkar, ka-

1.(Alm.)Ekselansları,haşmetmeap,zatıâlileri.(Ç.N.)
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pının arkasına koy. Sabahleyin kalk, hemen giyin, gidip 
berbat bir çay iç. Oysa bizde böyle mi! Acele etmeden 
kalkarsın, bir şeylere kızarsın, biraz dırdırlanıp kendine 
gelirsin, her şeyi etraflıca düşünürsün, acele etmezsin.”

“Ama vakit nakittir, unutmayın,” dedi albay.
“Ne vakti? Zaman olur koca bir ayı on paraya verir-

sin, zaman olur yarım saati dünya kadar paraya alamaz-
sın. Öyle değil mi Katenka? Niye keyfin yok senin?”

“Bir şeyim yok.”
“Nereye? Biraz daha oturun,” dedi Varenka’ya döne-

rek.
“Eve gitmeliyim,” dedi Varenka ayağa kalkarken ve 

yeniden kahkahaya boğuldu.
Kendini toparladıktan sonra herkesle vedalaştı ve 

şapkasını almak için eve girdi. Kiti peşinden gitti. Ona 
Varenka bile şimdi bambaşka geliyordu. Eskisinden kötü 
değildi ama daha önce düşündüğünden çok farklıydı.

“Off, çoktandır böyle gülmemiştim!” dedi Varenka 
çantasını ve şemsiyesini alırken. “Babanız ne kadar se-
vimli!”

Kiti susuyordu.
“Ne zaman görüşürüz?” diye sordu Varenka.
“Maman, Petrov’lara uğramak istiyor. Orada olacak 

mısınız?” dedi Kiti, Varenka’yı sınamak için.
“Evet,” diye yanıtladı Varenka. “Gitmeye hazırlanı-

yorlar, toplanmalarına yardım etmeye söz vermiştim.”
“İyi, ben de gelirim.”
“Siz ne yapacaksınız?”
Kiti, Varenka’nın çıkmasını engellemek için şemsi-

yesini tutup gözlerini iri iri açarak, “Neden? Neden? Ne-
den?” diye sordu. “Hayır, durun, sorun ne?”

“Bir şey yok, babanız burada, hem sizin yanınızda 
çekiniyorlar.”

“Hayır, Petrov’lara sık sık gitmemi neden istemedi-
ğinizi söyleyin. İstemiyorsunuz değil mi? Neden?”
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“Ben öyle bir şey demedim,” diye yanıtladı sakince.
“Hayır, lütfen söyleyin.”
“Her şeyi mi?” diye sordu Varenka.
“Her şeyi, her şeyi,” diye atıldı Kiti.
“Aslında önemli bir şey yok, yalnızca Mihail Alekseye

viç (ressama böyle diyordu) önceleri daha erken dönmek 
isterken şimdi gitmek istemiyor,” dedi Varenka gülerek.

“Yani? Yani?” diye üsteledi Kiti, Varenka’ya asık bir 
suratla bakarak.

“Yanisi şu, Anna Pavlovna, siz burada olduğunuz 
için gitmek istemediğini söylüyor. Bu tabii ki saçma bir 
şey ama bu yüzden, sizin yüzünüzden tartışmışlar. Has-
taların ne kadar sinirli olduklarını bilirsiniz.”

Kiti gittikçe daha çok surat asıyor ve susuyordu, bir 
patlamanın yaklaştığını gören ama gözyaşlarıyla mı söz-
cüklerle mi patlayacağını bilmeyen Varenka da onu yu-
muşatmaya, yatıştırmaya çalışıyordu.

“Dolayısıyla gitmemeniz daha iyi... anlıyorsunuz de
ğil mi, gücenmiyorsunuz ya...”

Varenka’nın elinden şemsiyeyi alan Kiti arkadaşının 
yüzüne bakmadan hızlı hızlı, “İyi oldu bana, hem de 
çok!” dedi.

Varenka arkadaşının çocukça öfkesine gülümsemek 
istedi ama onu incitmekten korktu.

“Ne demek iyi oldu? Anlamıyorum,” dedi.
“Bütün bunlar yapmacık ve uydurma olduğu için, 

içimden gelmediği için iyi oldu. Bana ne elin adamından? 
İşte ne oldu, kimsenin benden yapmamı istemediklerini 
yaptım ve benim yüzümden araları bozuldu. Hepsi yap-
macıklıktan! Yapmacık davranışlar! Yapmacık!”

“İyi de amacı ne bu yapmacık davranışların?” diye 
sordu sessizce Varenka.

“Ah, nasıl da aptalca, nasıl da alçakça! Hiç ihtiyacım 
yokken... Her şey yapmacık!” dedi Kiti şemsiyeyi bir açıp 
bir kapayarak.



327

“Ama hangi amaçla?”
“İnsanların gözünde, kendi gözümde, Tanrı’nın gö-

zünde daha iyi görünmek için, herkesi aldatmak için. 
Hayır, artık buna kendimi kaptırmayacağım. Aptal olu-
rum ama hiç değilse yalancı ve kandırıcı olmam!”

“Kandıran kim?” diye sordu Varenka sitemle. “Öyle 
konuşuyorsunuz ki...”

Ama Kiti bir öfke seline kapılmıştı. Varenka’nın sö-
zünü bitirmesine izin vermedi.

“Sizi kastetmiyorum, kesinlikle sizden bahsetmiyo-
rum. Siz mükemmelsiniz. Evet, evet, sizin mükemmel 
olduğunuzu biliyorum ama ben kötüysem ne yapayım? 
Ben kötü olmasaydım bütün bunlar olmazdı. Olsun, na-
sılsam öyle olacağım, başkası olmaya çalışmayacağım. 
Bana ne Anna Pavlovna’dan! Nasıl istiyorlarsa yaşasınlar, 
ben de kendi bildiğim gibi yaşarım. Başka biri olamam... 
Bunların hiç biri doğru değil!”

“Neymiş doğru olmayan?” dedi Varenka anlamayarak.
“Her şey. Ben yüreğimin sesine göre yaşıyorum, baş-

ka türlü yapamam, siz ise kurallara göre yaşıyorsunuz. 
Ben sizi öylesine sevdim ama siz, beni kurtarmak, bana 
bir şeyler öğretmek için.”

“Hiç adil değilsiniz,” dedi Varenka.
“Başkalarından değil, kendimden bahsediyorum.”
Annesinin sesi duyuldu:
“Kiti! Buraya gel de babana kolyelerini göster.”
Kiti arkadaşıyla barışmadan gururlu bir edayla ma-

sanın üstündeki kutuda duran kolyeleri alıp annesinin 
yanına gitti.

Annesiyle babası neredeyse aynı anda, “Neyin var? 
Niye bu kadar kızardın?” diye sordular.

“Bir şey yok,” diye yanıtladı. “Hemen geliyorum,” di
ye ekleyip yeniden çıktı.

“Hâlâ orada!” diye düşündü. “Tanrım, şimdi ne diye-
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ceğim! Ben ne yaptım, neler dedim! Onu ne için kırdım? 
Ne yapmalıyım? Ona ne söyleyeceğim?” diye düşünen 
Kiti kapının yanında durdu.

Varenka şapkasını takmış, Kiti’nin biraz önce boz-
duğu şemsiyesinin yayına bakarak oturuyordu.

“Varenka, beni affedin, affedin!” diye fısıldadı Kiti 
ona yaklaşırken. “Ne dediğimi anımsamıyorum. Ben...”

“Doğrusu sizi üzmek istememiştim,” dedi Varenka 
gülümseyerek.

Barış sağlanmıştı. Ama babasının gelişiyle Kiti’nin ya-
şadığı dünya bütünüyle değişmişti. Öğrendiklerini yadsı-
mıyordu ama olmak isteği gibi olabileceğini düşünerek 
kendini aldattığını anlamıştı. Sanki bir rüyadan uyanmış 
gibi, yapmacık davranış ve övünme olmadan çıkmak iste
diği o yükseklikte durabilmenin zorluğunu hissetti, bun-
dan başka içinde yaşadığı bu acıların, hastalıkların ve 
ölümlerin dünyasının ağırlığını tümüyle hissetti, bu dün-
yayı sevmek için kendine yaptığı bunca çabanın ona acı 
verdiğini gördü ve bir an önce temiz havaya kavuşmak, 
Rusya’ya dönmek, Dolli’nin çocuklarla birlikte gittiğini 
mektuptan öğrendiği Yerguşovo’ya gitmek istedi.

Ama Varenka’ya duyduğu sevgi azalmamıştı. Veda-
laşırken Varenka’nın Rusya’ya, onlara gelmesi için nere-
deyse yalvardı.

“Düğününüze gelirim,” dedi Varenka.
“Hiçbir zaman evlenmeyeceğim.”
“O zaman ben de hiçbir zaman gelmeyeceğim.”
“Öyleyse sırf senin için evleneceğim. Sözünüzü unut-

mayın!” dedi Kiti.
Doktorların öngörüleri doğru çıkmıştı. Kiti eve, Rus

ya’ya tamamen iyileşmiş olarak döndü. Eskisi kadar kay-
gısız ve neşeli değildi ama huzurluydu ve Moskova acı-
ları anılarında kalmıştı.
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I

Zihinsel faaliyetlerinden yorulan Sergey İvanoviç 
Koznışev, genellikle yaptığı gibi dinlenmek için yurtdışı-
na gideceğine mayısın sonlarına doğru köye, kardeşine 
geldi. Onun düşüncesine göre en iyi yaşam tarzı köydey-
di. Şimdi bu yaşamın keyfini çıkarabilmek için kardeşine 
gelmişti. Artık bu yaz ağabeyi Nikolay’ı beklemeyen 
Konstantin Levin çok memnun oldu. Ama Sergey İvano
viç’e duyduğu sevgi ve saygıya karşın onunla köyde ol-
mak Konstantin Levin için pek kolay değildi. Ağabeyinin 
köyle ilgili düşünceleri ve yaklaşımı onu rahatsız eder, 
hatta bunlardan hoşlanmazdı. Konstantin Levin için köy, 
yaşadığı yerdi yani sevinçlerin, acıların ve işin olduğu 
yerdi. Sergey İvanoviç için ise öncelikle bir tatil yeri, di-
ğer taraftan da ahlak çöküntüsüne karşı yararlarını bile-
rek memnuniyetle aldığı bir panzehirdi. Konstantin Le-
vin için köy, yararlı olduğu kuşku götürmez çalışmaların 
alanı olmasıyla harika bir yerdi, Sergey İvanoviç için ise 
yalnızca hiçbir şey yapmadığı ve yapmak zorunda olma-
dığı için harika bir yerdi. Bundan başka Sergey İvanoviç’in 
köylülere davranışları da Konstantin’i incitirdi. Sergey 
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İvanoviç halkı sevdiğini ve onu tanıdığını söyler, köylü-
lerle sık sık sohbet eder ve bunu hiç yapmacığa kaçma-
dan, hiç nazlanmadan yapar, bu sohbetlerden halkın ya-
rarına olan ve onun halkı tanıdığını kanıtlayan genel yo-
rumlar çıkarırdı. Bu yaklaşım tarzı Konstantin Levin’in 
hoşuna gitmezdi. Konstantin için halk, yalnızca yaratılan 
işin en önemli katılımcısıydı. Köylüye duyduğu bütün 
saygısına ve sütannesinin sütünden bulaşmış olabileceği-
ni söylediği sevgiye karşın, bu ortak işe katılan biri olarak 
bazen bu insanların güçlerinden, yumuşak başlılıkların-
dan ve adaletlerinden şaşkınlığa düşmesine karşın, sıklıkla 
olduğu gibi ortak iş başka nitelikler istediğinde halktaki 
kaygısızlık, özensizlik, sarhoşluk ve yalancılık onu çileden 
çıkarırdı. Halkı sevip sevmediği Konstantin Levin’e so-
rulsaydı, buna ne yanıt vereceği konusunda kararsız ka-
lırdı. İnsanların bazısını sevip bazısını sevmediği gibi, hal-
kı da hem sever hem sevmezdi. Kuşkusuz iyi biri olarak 
insanlara, dolayısıyla da halka duyduğu sevgi daha faz-
laydı. Yalnızca halkla birlikte yaşamasından ya da çıkar-
ları halka bağlı olduğundan değil kendini de halkın bir 
parçası saydığından, gerek kendinde gerekse halkta öy le 
özel nitelikler ve eksiklikler görmediğinden ve kendini 
halkın yerine koyamadığından halkı özel bir şey gibi sev-
mesi ya da sevmemesi mümkün değildi. Bundan başka 
bir çiftlik sahibi ve bir aracı, en önemlisi de akıl danışılan 
biri olarak (köylüler ona inanır ve kırk verst öteden ona 
akıl sormaya gelirlerdi) köylülerle çok yakın ilişkiler için-
de yaşamasına karşın halk hakkında kesin bir yargısı yok-
tu ve halkı tanıyıp tanımadığı sorusuna da ay nı sevgi ko-
nusundaki gibi yanıt vermekte zorlanırdı. Onun için hal-
kı tanıyorum demek, insanları bilirim demekle aynıydı. 
İlginç ve iyi insanlar olduğunu söylediği köylüler de da-
hil her insanı sürekli olarak gözlemliyor, her seferinde 
yeni bir taraflarını keşfediyor, eski düşüncelerini değişti-



333

riyor ve yenilerini oluşturuyordu. Sergey İvanoviç tam 
tersiydi. Sevmediği bir yaşam tarzının karşıtı olduğu için 
köy yaşamını sever ve över, sevmediği insan sınıfının kar-
şıtı olduğu için halkı sever ve halkı da genel olarak insan-
ların karşıtı bir şey gibi bilirdi. Onun metodik aklında, 
halkın yaşamından alınmış ama daha çok karşıtlıklardan 
oluşan belli kalıplar oluşmuştu halkın yaşamıyla ilgili. 
Halkla ilgili düşüncelerini ve halka karşı merhametli 
yaklaşımını hiçbir zaman değiştirmezdi.

Halk konusunu tartışırlarken kardeşler arasında or-
taya çıkan görüş ayrılıklarında, Konstantin Levin’in halk 
konusunda belirli ve değişmez bir görüşü olmadığından 
ve Sergey İvanoviç’in halk konusunda, onun karakteri, 
özellikleri ve zevkleri konusunda belli bir algısı olduğun-
dan dolayı Sergey İvanoviç her seferinde kardeşine üs-
tün gelir ve bu tartışmalarda Konstantin, her seferinde 
kendiyle çelişkiye düşerdi.

Sergey İvanoviç için küçük kardeşi iyi yürekli, düz-
gün, (Fransızca olarak böyle diyordu) anlık izlenimlere 
kapılarak çelişkilere düşmesine karşın kıvrak bir zekâya 
sahip, harika bir çocuktu. Ağabeyliğin verdiği hoşgörüyle 
bazen ona olayların anlamını açıklar ama çok çabuk üs
tün geldiği için kardeşiyle tartışmaya girmekten pek hoş-
lanmazdı.

Konstantin Levin ise ağabeyini çok akıllı ve eğitimli, 
sözcüğün tam anlamıyla asil ve toplum yararı için üstün 
bir çalışma yeteneğine sahip biri olarak değerlendirirdi. 
Ama yaşlandıkça ve ağabeyini daha iyi tanıdıkça kendi-
sinde olmadığına kesinlikle inandığı bu toplum yararına 
çalışma yeteneğinin belki de bir nitelik olmadığı daha sık 
aklına takılıyor, bunun tam tersine bir şeylerin eksikliği, 
iyi, namuslu, asil arzu ve zevklerin eksikliği değil de adına 
yürek denilen yaşam gücünün, insanı önüne çıkan sayısız 
yaşam yolundan birini seçmek ve yalnızca o yolu arzula-
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mak zorunda bırakan isteğin eksikliği olduğunu yüreğinin 
derinliklerinde giderek daha çok düşünüyordu. Ağabeyini 
ne kadar yakından tanırsa Sergey İvanoviç’in de, toplum 
yararına çalışan diğer birçoklarının da bu toplum yararı 
sevgilerinin yürekten olmadığına ve bu işle uğraşmanın 
iyi bir şey olduğuna yalnızca akıllarıyla karar verdiklerine 
ve bu yüzden bu işle uğraştıklarına o kadar emin oluyor-
du. Toplum yararı ve ruhun ölümsüzlüğü gibi konuların 
ağabeyinin yüreğine, bir satranç partisi ya da zekice tasar-
lanan yeni bir makineden daha fazla yakın olmadığını 
fark etmesi de Levin’in bu varsayımını doğruluyordu. 

Konstantin Levin’in köyde ağabeyiyle bulunmaktan 
huzursuz olmasının başka bir nedeni de özellikle yazları 
Levin’in sürekli olarak çiftlik işleriyle meşgul olması ve 
uzun yaz günleri bile gerekli her şeyi yapabilmesi için 
ona yeterli gelmezken Sergey İvanoviç’in yan gelip yat-
masıydı. Ama Sergey İvanoviç şimdi dinleniyor yani ese-
ri üzerinde çalışmıyor olsa da zihinsel çalışmaya öylesine 
alışkındı ki, aklına gelen düşünceleri kısa ve net olarak 
olağanüstü güzellikte sözcüklere dökmeyi ve bunları bi-
rinin dinlemesini seviyordu. En alışılmış ve doğal dinle-
yicisi de kardeşiydi. Bu nedenle aralarındaki ilişkinin ya-
lınlığına karşın ağabeyini yalnız bırakmak Konstantin’i 
huzursuz ediyordu. Sergey İvanoviç güneşin altında ot-
lara uzanıp güneşlenmeyi ve bir yandan da tembel tem-
bel gevezelik etmeyi seviyordu.

“İnanmazsın,” diyordu kardeşine. “Bu hohol1 tembel-
liğine bayılıyorum. Kafamda ne düşünce ne bir şey, 
bomboş.”

Ama Konstantin Levin’e oturup onu dinlemek özel-
likle de köylülerin gübreyi malaza götüreceklerini ve ba-
şında durmadan Tanrı bilir nasıl yığacaklarını, pulluğun 

1.RuslarınUkraynalılariçinkullandıklarıhemalayhemdeaşağılamaiçeren
söz.(Ç.N.)
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bı çağını sıkıştırmayıp tam tersine gevşeteceklerini sonra da 
pulluğun uyduruk bir şey olduğunu ve karasaban Andre
yevna’nın1 daha çok işe yaradığını, buna benzer bir sürü 
şey söyleyeceklerini düşündükçe daha da sıkıcı geliyordu.

“Yeter güneşte dolaşıp durduğun,” diyordu Sergey 
İvanoviç.

“Tamam, bir dakikalığına ofise gidip geleyim,” diyor 
ve doğruca tarlaya koşuyordu.

II

Haziranın ilk günlerinde, evde kâhyalık da yapan 
dadı Agafya Mihaylovna daha yeni kurduğu mantar tur-
şusu kavanozunu kilere götürürken kaymış ve düşerek 
elini burkmuştu. Okulu yeni bitirmiş genç, konuşkan 
köy doktoru gelmişti. Eline bakmış, kırık olmadığını söy-
lemiş ve kompres yapmıştı. Yemeğe kalan doktor ünlü 
Sergey İvanoviç Koznışev’le muhabbetin tadını çıkarı-
yor, kendinin de kültürlü biri olduğunu gösterircesine 
yerel yönetimde işlerin çok kötü gittiğinden yakınarak 
ilçedeki bütün dedikoduları aktarıyordu. Dinleyici bul-
manın keyfini çıkaran Sergey İvanoviç dikkatle dinliyor, 
sorular soruyor, anlatıyor ve genç doktorun da saygıyla 
onayladığı bazı önemli ve isabetli konulara değiniyordu. 
Kardeşinin o çok iyi bildiği, yemek sırasındaki parlak ve 
canlı konuşmadan sonra genellikle girdiği o olağan canlı 
ruh haline kavuşmuştu. Doktorun gidişinden sonra Ser-
gey İvanoviç ırmağa balık tutmaya gitmek istedi. Sergey 

1.Rusköylüsükarasabanıaileninbirbireyi,özellikledeekmekgetirenbireyi
gördüğüiçinhemsaygıhemdesevgiifadesiolarakAndreyevnadiyeadlandır-
mıştır.(Ç.N.)
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İvanoviç olta atmayı severdi ve böyle aptalca bir uğraşı 
sevebildiği için sanki gurur duyardı.

Tarlaya ve meraya gitmesi gereken Konstantin Le-
vin de ağabeyini cabriolet’le1 götürmeyi teklif etti.

Bu yılın mahsulünün artık kendini belli ettiği, gele-
cek yılın ekimiyle ilgili telaşın başladığı, biçimin yaklaş-
tığı, çavdarın iyice başaklandığı, gri yeşil daha tam dol-
mamış, hafif başakların rüzgârda dalgalandığı, geç ekim 
yeşil yulafların aralarına serpilmiş yeşil otlarla düzensiz-
ce boy attıkları, erken mahsul karabuğdayın toprağı ör-
terek büyüdüğü, hayvanların çiğnemesiyle taşlaşmış tar-
laların karasaban işlemediği için yarısının sürüldüğü, ge-
tirilmiş gübrelerin sabahları güneş doğarken şekerotla-
rıyla birlikte koktuğu, aşağılarda kararmış kümeler ha-
lindeki toplanmış kuzukulaklarıyla karışık ırmak boyu 
ça yırlarının biçilmeyi beklediği yaza geçiş zamanıydı.

Çiftlik işlerinde her yıl yinelenen ve her yıl halkın 
bütün gücünü seferber ettiği hasat öncesi o kısa soluk-
lanma dönemiydi. Mahsul çok iyiydi ve yaz günleri açık 
ve sıcak, geceleri ise kısa ve çiyli geçiyordu. 

Kardeşler çayırlığa gitmek için ormanı geçmek zo-
rundaydılar. Yapraklara boğulmuş ormanın güzelliğiyle 
büyülenen Sergey İvanoviç sürekli kardeşine kâh alacalı 
bulacalı sarı filizleriyle çiçeklenmeye yüz tutmuş yaşlı 
ıhlamurun koyu renk gölge tarafını kâh zümrüt gibi pa-
rıldayan bu yılın genç sürgünlerini gösterip duruyordu. 
Konstantin Levin, doğa hakkında konuşmayı da doğanın 
güzelliklerini anlatan konuşmaları dinlemeyi de sevmez-
di. Ona göre sözcükler gördüğü güzellikleri yok ederdi. 
Ağabeyinin söylediklerini onaylıyordu ama elinde olmak
sızın başka şeyler düşünüyordu. Ormanı geçtiklerinde 
bütün dikkati, küçük bir tepedeki otları sararmaya yüz 

1.Tekatınçektiğiikitekerlekli,ikikişilikatarabası.(Ç.N.)
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tutmuş, yer yer çiğnenmekten damalı iz olmuş, yer yer 
topak topak olmuş ve yer yer sürülmüş bir tarlaya yönel-
di. Tarlada arabalar peş peşe ilerliyordu. Levin arabaları 
saydı, gerekli her şeyi götürdükleri için memnun oldu 
sonra çayırları görünce düşüncesi ot biçme işine kaydı. 
Yemlik ot biçiminde, içinde hep kıpır kıpır özel bir şey-
ler duyardı. Çayıra gelince Levin atı durdurdu.

Sabah çiyi otların sık alt yapraklarında hâlâ duru-
yordu, Sergey İvanoviç de ayaklarını ıslatmamak için ça-
yırdan arabayla geçerek kendisini tatlı su levreği avladığı 
söğütlüğe kadar götürmesini rica etti. Her ne kadar otla-
rın ezileceğine içi yansa da Levin arabayı çayıra vurdu. 
Tekerleklere ve atın ayaklarına yumuşak yumuşak dola-
nan yüksek otların tohumları tekerleklerin ıslak göbek 
ve parmaklarına yapışıyordu.

Ağabeyi oltasını çıkarıp çalıların altına oturdu, Le-
vin de atı arabadan çözüp ağaca bağladı ve rüzgârın bile 
sallamadığı kurşuni, yeşil çayır denizine girdi.

Çayırı enlemesine geçen Levin yola çıkınca arı dolu 
bir sepet taşıyan ve bir gözü şişmiş yaşlı bir köylüye rast-
ladı.

“Ne o? Fomiç aldın mı oğulu?” diye sordu.
“Ne alması Konstantin Mitriç! Eldekileri tutabilsem 

iyi. İkinci kez oğul verdi... Sağ olsun çocuklar yetiştiler. 
Sizin tarlayı sürüyorlardı. Koşumları çözüp atlarla yetiş-
tiler.”

“Ne dersin Fomiç, biçelim mi bekleyelim mi?”
“Ne diyeyim ki! Bizde Petrov Günü’ne1 kadar bek-

lenir. Ama siz daha erken biçiyorsunuz. Neyse, Tanrı’ya 
şükür ot çok iyi. Hayvanlara bol bol yetecek.”

1.AzizPetrusvePavlus’unkutsaleşyalarınınRoma’danSanSebastian’ageti-
rilişgünüolarakOrtodokslartarafındankutlanandahasonralarıdinîanlamını
yitirmişvehasatşenliklerininyapıldığıüç-dörtgünsürenbirbayramadönüş-
müştür.(Ç.N.)
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“Havaya ne dersin?”
“Tanrı’nın bileceği bir iş. Belki iyi olur.”
Levin ağabeyinin yanına geldi. Sergey İvanoviç hiç-

bir şey yakalayamamıştı ama canı sıkılmamıştı, anlaşılan 
keyfi de yerindeydi. Levin, doktorla konuşmasıyla coşan 
ağabeyinin konuşmak istediğini görüyordu. Levin ise 
tam tersine bir an önce eve gidip yarına tırpancıları ça-
ğırtmak ve bu sıralar onu epeyce meşgul eden biçimle 
ilgili kuşkularından kurtulmak istiyordu.

“Artık gidelim mi?” dedi.
“Ne acelen var? Oturalım. Epey ıslanmışsın! Balık 

gelmese de güzel. Her türlü av doğayla haşır neşir oldu-
ğun için güzeldir. Şu gümüş rengi suyun güzelliğine bak-
sana!” dedi Sergey İvanoviç. “Bu çayırlık kıyılar,” diye 
devam etti, “bana hep bir bilmeceyi anımsatır bilir mi-
sin! Otlar suya, ‘Biz de titreyip duruyoruz,’ dermiş.”1

“Hiç duymadım,” diye yanıtladı Levin bezgin bezgin.

III

“Biliyor musun, seni düşünüyordum,” dedi Sergey 
İvanoviç. “Bu doktorun anlattıklarına göre sizin ilçede 
işler pek iyi gitmiyor. Hiç aptal bir çocuk değil. Sana hep 
söyledim ve söylüyorum: Toplantılara gitmemen ve ye-
rel yönetimden ayrılman hiç iyi olmadı. Eğer düzgün 
insanlar bırakırlarsa kim bilir ne olur... Para ödüyoruz, 
bu paralar maaşa gidiyor ama ne okul ne sağlık memuru 
ne ebe ne eczane... hiçbir şey yok.”

1.Rusbilmecesi:Üçümüzyanyanayız,birimizkoşar,diğerimizdurur,sonun-
cumuzheptitrer.(Irmak,kıyı,çayır)(Ç.N.)
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“İyi de denedim,” diye yanıtladı sessizce ve isteksiz-
ce. “Yapamıyorum! Ne yapayım yani!”

“Yapamadığın ne? İtiraf edeyim ki anlamıyorum. 
Kayıtsız kalmayı, beceriksizliği kabul edemem, tembel-
lik olmasın bu?”

“Ne o ne diğeri ne de üçüncüsü. Denedim ve hiçbir 
şey yapamadığımın farkındayım,” dedi Levin.

Ağabeyinin söylediklerini pek dikkate almıyordu. 
Irmağın ardındaki sürülmüş tarlaya bakarken kara bir 
şey gördü ama bunun at mı yoksa ata binmiş elci mi ol-
duğunu çıkaramadı.

“Neden hiçbir şey yapamıyorsun? Denedin ve sana 
göre olmadı, sen de hemen pes ediyorsun. Kendine say-
gın yok mu?”

Ağabeyinin sözleriyle tahrik olan Levin, “Kendine 
saygıyı anlamıyorum,” dedi. “Üniversitede okurken bana 
başkalarının integral hesaplarından anladıklarını benim 
de beceremediğimi söyleselerdi kendime saygıyı düşü-
nürdüm. Ama burada öncelikle, bu işler için belli yete-
neklere sahip olmak ve asıl önemlisi de bütün bu işlerin 
oldukça önemli olduğunu kabul etmek gerekir.”

İlgilendiği konuların kardeşi tarafından önemsiz bu-
lunması ve özellikle de kulağının arkasıyla dinlemesiyle 
damarına basılan Sergey İvanoviç, “Ne yani? Bu önemli 
değil mi?” dedi.

Gördüğü şeyin elci olduğunu ve elcinin anlaşılan, 
köylüleri serbest bıraktığını omuzlarındaki sabandan an-
layan Levin, “Nasıl yani, tarlayı sürdüler mi?” diye düşü-
nerek, “Bana önemsiz geliyor,” dedi. “Ne istiyorsun ki, 
beni sarmıyor.”

“Ama dinle,” dedi Sergey İvanoviç o güzel, akıllı yü-
zünü asarak. “Her şeyin bir sınırı var. Tuhaf ve içten biri 
olmak ve yalan dolan sevmemek iyidir, bunu anlıyorum 
ama senin bu söylediklerinin ya hiç anlamı yok ya da çok 



340

kötü anlama geliyor. Nasıl önemsiz bulursun bu sevdiği-
ni iddia ettiğin halkın...”

“Hiç de iddia etmedim,” diye düşündü Konstantin 
Levin.

“... yardımsız kalıp ölmesini? Cahil ebeler bebekleri 
katlediyor, halk cehalete gömülmüş durumda, herkes bir 
arzuhalcinin eline bakıyor ve senin eline de yardım et-
mek için bir araç verilmiş ama sen önemsiz bulduğun 
için yardım etmiyorsun.”

Sergey İvanoviç kardeşini ikilemde bırakmıştı: Ya 
her şeyi görecek ve yapacak kadar gelişmemişsin ya da 
bunları yapmak için rahatından, kendini beğenmişliğin-
den ve ne bileyim, başka şeylerden fedakârlık yapmak 
istemiyorsun.

Konstantin Levin, kendine ya pes etmek ya da top-
lum yararına yapılan işleri sevmediğini itiraf etmek kal-
dığını hissediyordu. Bu da onu aşağılıyor ve üzüyordu.

“Hem o hem de diğeri,” dedi kararlı bir şekilde. 
“Sanmıyorum ki gerçek...”

“Nasıl? Doğru yatırım yapılırsa sağlık yardımı veri-
lemez mi?”

“Bana kalırsa hayır... Bizim buralardaki kar fırtınala-
rı, her yeri kaplayan kar suları ve işgünü düşünüldüğün-
de ilçenin dört bin verst karelik toprağına sağlık yardımı 
yapılmasını olası görmüyorum. Üstelik tıbba da inanmı-
yorum.”

“Ama izninle, bu kadarı da fazla artık... Sana binler-
ce örnek verebilirim... Ya okullar?”

“Okul ne işe yarar?”
“Sen ne diyorsun? Eğitimin yararından kuşku duyu-

labilir mi? Eğitim senin için iyiyse diğerleri için de iyidir.”
Manevi olarak köşeye sıkıştırılmış hisseden Kons-

tantin Levin bu yüzden sinirlendi ve istemeden toplum 
işlerine kayıtsızlığının asıl nedenini söyledi.
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“Bunların hepsi iyi olabilir ama bir kez bile yararlan-
mayacağım sağlık merkezlerinin, çocuklarımı kesinlikle 
yollamayacağım ve köylülerin de çocuklarını göndermek 
istemedikleri üstelik çocukları göndermek gerektiğine 
tam olarak inanmadığım okulların yapılması için neden 
çaba harcayayım ki?” dedi.

Bu beklenmedik görüş, bir anlığına Sergey İvanoviç’i 
şaşırttı ama hemen yeni bir hücum planı yaptı.

Hiçbir şey söylemeden oltalardan birini sudan çekti, 
sonra yeniden fırlattı ve gülerek kardeşine, “Ama iznin-
le,” dedi, “birincisi, gördüğün gibi sağlık merkezi gerekli 
oldu. Biz de Agafya Mihaylovna için yerel yönetim dok-
torunu çağırdık.”

“Eli yine de çarpık kalacak.”
“Bu daha belli değil... Sonra eğitimli bir köylü, işçi 

senin işine daha çok yarar.”
“Hayır, kime sorarsan sor,” diye kararlı bir şekilde ya-

nıtladı Konstantin Levin. “Eğitimli bir işçi daha kötüdür. 
Yolları onartamazsın, köprü yap dersin tahtalarını çalar-
lar.”

Sürekli olarak bir konudan diğerine atlanan, arala-
rında hiç ilgi olmadığı halde yeni çıkarımlar yapılan, ne 
söyleyeceğini ve ne yanıt vereceğini bilmediğin durum-
larda çelişkiye düşmeyi sevmeyen Sergey İvanoviç sura-
tını asarak, “Yine de, evet, yine de konumuz bu değil. 
İzninle. Eğitimin halk için yararlı olduğunu kabul ediyor 
musun?”

“Kabul ediyorum,” dediği anda aklından geçeni söy-
lemediğini düşündü. Bunu kabul ederse, hiçbir anlamı 
olmayan boş şeylerden bahsettiğinin kanıtlanmış olaca-
ğını düşündü. Nasıl kanıtlanabileceğini bilmiyordu ama 
mantıklı biçimde kanıtlanacağını biliyordu ve bu kanıtı 
bekliyordu.

Kanıt, Konstantin Levin’in hiç beklemediği biçimde 
çok basitti.
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“Bunun yararlı olduğunu kabul ediyorsan,” dedi Ser-
gey İvanoviç, “senin namuslu bir insan olarak, bu işi sev-
memen, ilgilenmemen ve bu uğurda çalışmaman ola-
naksız.”

“Ama ben daha bu işin iyi olduğunu kabul etmedim 
ki,” dedi Konstantin Levin kızararak.

“Nasıl? Daha biraz önce...”
“Yani ben bu işin, ne iyi olduğunu söylüyorum ne de 

gerçekleştirilmesinin olanaklı olduğunu.”
“Çaba harcamadan bunu bilemezsin.”
“Hadi diyelim ki,” dedi Levin aslında hiç öyle dü-

şünmemesine karşın, “diyelim ki öyle ama yine de bu-
nun için neden uğraşmam gerektiğini anlamıyorum.”

“Nasıl yani?”
“Madem konuşmaya başladık, sen bana bunu felsefi 

olarak açıkla,” dedi Levin.
Sergey İvanoviç sanki kardeşinin felsefe üstüne ko-

nuşma hakkı olmadığını ima eder bir tonla, “Felsefeyle 
ne ilgisi olduğunu anlamıyorum,” dedi.

Bu tonu yakalayan Levin iyice kızdı.
“Şu ilgisi var!” dedi öfkeyle. “Bütün eylemlerimizin 

motorunun ne olursa olsun kişisel mutluluğumuz oldu-
ğunu düşünüyorum. Şimdi yerel yönetimlerde, ben bir 
soylu olarak, benim refahımın artırılmasına yönelik her-
hangi bir şey görmüyorum. Yollar mı, evet iyi değil, ol-
mayabilir de, atlarım en kötü yollarda da beni götürür. 
Doktora da, sağlık merkezine de, sulh yargıcına da ihti-
yacım yok, onlara hiçbir zaman işim düşmedi ve düşme-
yecek. Okullara gelince, gerekliliği bırak, sana dediğim 
gi bi zararlılar da. Yerel yönetim benim için desyatina ba-
şına on sekiz kapik ödemek, şehre gitmek, tahta kurula-
rıyla uyumak ve türlü türlü saçmalıkları ve alçaklıkları 
dinlemekten başka bir şey değil, kişisel çıkar konusu ise 
beni hiç ilgilendirmiyor.”
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“İzin ver,” diye sözünü kesti Sergey İvanoviç gülüm-
seyerek. “Köylülerin özgürlüğü konusunda hiçbirimizin 
kişisel çıkarı yoktu ama hepimiz uğraştık.”

Konstantin Levin daha da çok kızarak ağabeyinin 
sözünü kesti.

“Hayır! Köylülerin özgürlük işi başka bir şey. Burada 
konuştuğumuz kişisel çıkar. Hepimizi, bütün iyi insanla-
rı ezen boyunduruktan kurtulmak istedik. Ama yerel 
yönetim üyesi olmak ve yaşamadığım şehre ne kadar 
usta lazım olduğunu ve boruların nasıl döşeneceğini tar-
tışmak ya da mahkemede jüri olarak jambon çalan köy-
lüyü yargılamak ve altı saat boyunca avukat ve savcıların 
ipe sapa gelmez zırvalarını dinlemek ya da mahkeme 
başkanının bizim aptal ihtiyar Alyoşka’ya, ‘Sayın sanık 
jambon çaldığınızı itiraf ediyor musunuz?’ diye soruşu-
nu ve, ‘Af buyur!’ yanıtını işitmek ise bambaşka bir şey.”

Konstantin Levin konudan çıkmış ve mahkeme baş-
kanıyla aptal Alyoşka’yı anlatmaya başlamıştı, ona göre 
bütün bunlar konuyla ilgiliydi.

Ama Sergey İvanoviç omuz silkti.
“Yani ne demek istiyorsun?”
“Şunu söylemek istiyorum ki o hakları... beni ve çı-

karlarımı ilgilendiren o hakları her zaman var gücümle 
savunacağım. Bir zamanlar jandarmalar arama yaparken 
bizim yani öğrencilerin mektuplarını okuduklarında 
yaptığım gibi, eğitim haklarımı ve özgürlüğümü savun-
duğum gibi. Çocuklarımı, kardeşlerimi ve hatta beni 
doğrudan ilgilendiren askerlik işini anlıyorum, beni ilgi-
lendiren şeyleri tartışmaya hazırım ama yerel yönetimin 
kırk bin rublesinin nasıl dağıtılacağını ya da Alyoşa apta-
lını yargılamayı, kusura bakma, bunu anlayamıyorum.”

Konstantin Levin dilindeki bağ çözülmüşçesine ko-
nuşmaya başlamıştı: Sergey İvanoviç gülümsedi.

“Diyelim yarın yargılansan seni eski mahkemelerde 
yargılamaları hoşuna gider miydi?”
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“Hiçbir zaman yargıyla işim olmayacak. Hiçbir za-
man kimseyi kesmeyeceğim için buna gerek duymaya-
cağım. Ama şu var ki,” diye devam etti yine konuşmayla 
hiç ilgisi olmayan başka bir konuya atlayarak. “Bizim ye-
rel yönetim kurumları, Hamsin Yortusu’nda oraya bura-
ya sokuşturduğumuz ve Avrupa’daki doğal ormanlara 
benzemesini istediğimiz beryozalara benziyor, yürekten 
ne inanabiliyor ne de sulayabiliyorum bu ağaçları!”

Sergey İvanoviç kardeşinin ne söylemek istediğini 
ânında anlamasına karşın bu beryozaların tartışmalarına 
nasıl katıldığına şaştığını ifade edercesine omuzlarını 
silkti. 

“İzninle ama bu şekilde yorumlamak mümkün değil 
ki,” dedi. 

Ama Konstantin Levin, kendisinin de idrak ettiği, 
toplum işleriyle ilgili kayıtsız kalışının yarattığı eksiklik 
konusunda kendini haklı çıkarmak istiyor ve konuşmaya 
devam ediyordu.

“Hiçbir iş,” dedi Konstantin, “bana göre, eğer kişisel 
çıkar üzerine kurulmamışsa başarılı olamaz. Bu, genel 
bir gerçek, felsefi bir gerçek,” dedi, sanki felsefe hakkın-
da herkes gibi kendisinin de konuşma hakkı olduğunu 
özellikle vurgulamak istermiş gibi “felsefi” sözcüğünü 
kararlı bir biçimde yineleyerek.

Sergey İvanoviç bir kez daha gülümsedi. “Onun da 
kendi eğilimlerine hizmet eden kendine göre bir felsefe-
si var,” diye düşündü.

“Şu felsefe konusunu bırak,” dedi. Yüzyıllardır felse-
fenin temel görevi, kişisel çıkarla toplumsal çıkar arasın-
da mevcut olan gerekli ilişkiyi bulmaktır. Neyse, konu-
muz bu değil, konumuza dönmek için senin karşılaştır-
manı düzeltmem gerek. Onlar oraya buraya sokuşturu-
lan değil, diktiğimiz ve ektiğimiz beryozalar dolayısıyla 
onlara özen göstermeliyiz. Kurumlarında önemli ve an-
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lamlı şeyleri hissedebilen ve ancak bunlara değer veren 
halkların geleceği vardır, ancak bu halklar tarihe adlarını 
yazdırırlar.

Sergey İvanoviç konuyu, Konstantin Levin’in hiç 
anlamadığı tarihî felsefe çerçevesine taşıdı ve bakış açısı-
nın ne denli yanlış olduğunu gösterdi.

“Bunun senin hoşuna gitmemesi konusuna gelince, 
bağışla ama bu bizim Rus tembelliğimiz ve kibrimiz, bu 
konuda geçici bir yanılgı içinde olduğundan ve bunların 
geçeceğinden eminim.”

Konstantin susuyordu. Her taraftan bozguna uğra-
dığını hissediyordu ama bununla birlikte söylemek iste-
diği şeyin ağabeyi tarafından anlaşılmadığını da hissedi-
yordu. Ama niye anlamadığını da bilmiyordu, söylemek 
istediklerini açıkça ifade edemediğinden mi, ağabeyi is-
temediğinden mi yoksa kendisini anlayamadığından mı 
bilmiyordu. Bu düşüncelere derinlemesine girmek iste-
medi ve ağabeyine karşı çıkmadan kendini ilgilendiren 
bambaşka bir konuya gömüldü.

“Yeter artık, gidelim.”
Sergey İvanoviç son kez attığı oltayı topladı, Kons-

tantin atı çözdü ve yola çıktılar.

IV

Levin’in kardeşiyle konuşurken dalıp kaldığı özel 
konu şuydu: Geçen yıl hasat yerine geldiğinde kâhyaya 
kızmış ve kendine özgü sakinleşme yöntemine başvura-
rak köylünün birinin elinden tırpanı kaptığı gibi biçme-
ye başlamıştı.

Bu iş öyle hoşuna gitmişti ki birkaç kez daha biçme-



346

ye girişmişti. Evin önündeki çayırı kendi başına biçmişti, 
daha baharda köylülerle birlikte gün boyu ot biçmeye 
karar vermişti. Ağabeyinin gelişiyle gidip gitmemek ara-
sında kararsız kalmıştı. Şimdi ağabeyini bütün gün yal-
nız bırakmak içinden gelmiyordu ve ot biçtiği için ken-
disiyle alay etmesinden de korkuyordu. Ama çayırı ge-
çerken biçimle ilgili anıları aklına gelince bu işi yapmaya 
neredeyse karar vermişti. Ağabeyiyle yaptığı kendini 
kızdıran konuşmadan hemen sonra bu niyetini yeniden 
anımsamıştı.

“Harekete geçmem gerek yoksa karakterim kesinlik-
le bozulacak,” diye düşündü ve hem kardeşi hem de hal-
kın gözünde ne denli uygunsuz olursa olsun biçmeye 
karar verdi.

Konstantin Levin akşamdan ofise gitti, işlerle ilgili 
talimatları verdi, en büyük ve en verimli çayır olan Kali
no vo’yu sabahleyin biçmeye başlamak amacıyla köyler-
den tırpancı çağırmaları için adam yolladı.

“Ha, benim tırpanı da bilemesi için Tit’e gönderin, 
yarın getirsin, belki ben de biçime gelirim,” dedi utan-
mamaya çalışarak.

Elci gülümsedi ve, “Başüstüne,” dedi.
Akşam çay içerlerken Levin ağabeyine, “Sanırım 

hava düzeldi,” dedi. “Yarın otları biçmeye başlayacağım.”
“Bu işi çok severim,” diye yanıtladı Sergey İvanoviç. 
“Ben de çok severim. Bazen köylülerle ben de biçi-

yorum, yarın bütün gün biçmeyi düşünüyorum.”
Sergey İvanoviç başını kaldırdı ve merakla kardeşine 

baktı.
“Nasıl yani? Köylülerin yanında, bütün gün mü?”
“Evet, çok keyif veriyor,” dedi Levin.
“Fiziki hareket olarak çok iyi ama buna dayanabile-

ceğini pek sanmam,” dedi Sergey İvanoviç sesinde hiç 
alay olmaksızın.
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“Daha önce denedim. Başta zor geliyor ama alışıyor-
sun. Onlardan geri kalmayacağımı sanıyorum...”

“Bak hele! Söylesene, köylüler buna ne der? Beyleri-
nin tuhaflığına güleceklerdir.”

“Hayır, sanmam. Hem zor hem de eğlenceli oldu-
ğundan düşünmeye zaman bile kalmıyor.”

“Öğle yemeğini onlarla mı yiyeceksin? Oraya bir şi
şe Lafitte ile kızarmış hindi yollamak pek uygun olmaz.”

“Yoo, öğle yemeği arasında ben de eve gelirim.”
Konstantin Levin ertesi sabah her zamankinden da

ha erken kalktı ama çiftlikle ilgili verdiği emirler yüzün-
den geç kaldı, çayıra geldiğinde tırpancılar ikinci sıraya 
başlamışlardı.

Tepenin üstünden, tırpancıların biçime başladıkları 
yerde çıkardıkları giysilerinin oluşturduğu siyah kümeler
le çayırın biçilen kısmı daha koyu olarak belli oluyordu.

Çayıra yaklaştıkça birbiri ardına upuzun bir sıra 
yapmış kimi gömlekli kimi kaftanlı köylülerin farklı şe-
kilde tırpan salladıklarını ayırt ediyordu. Kırk iki köylü 
saydı.

Eski su bendinin olduğu eğimde ağır ağır hareket 
ediyorlardı. Levin kendi adamlarını tanıdı. İşte oldukça 
uzun beyaz bir gömlek giyen ve üstüne yatmış gibi eği-
lerek tırpan sallayan yaşlı Yermil, işte bir zamanlar Le
vin’in arabacısı olan ve her sırayı bir darbeyle kesip alan 
genç Vaska. İşte, Levin’in tırpan hocası, kısa boylu zayıf 
Tit. Hiç eğilmeden sanki tırpanla oynuyormuş gibi ön-
den gidiyor ve her hareketle geniş sırasını biçiyordu.

Levin attan indi, atı yolun kenarına bağladı ve çalı-
lıktan ikinci tırpanı alıp ona uzatan Tit’in yanına gitti.

“Hazır, beyim, ustura gibi kayıp gidiyor,” dedi Tit 
gülümseyerek tırpanı uzatırken.

Levin tırpanı aldı ve yoklamaya başladı. Sıralarını 
biçmeyi bitiren ter içindeki neşeli tırpancılar yola doğru 
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çıkıyor ve gülümseyerek beyle selamlaşıyorlardı. Herkes 
ona bakıyordu ama hiç kimse, koyun postu kaban giymiş 
uzun boylu, kırışık suratlı, sakalsız yaşlı adam yola çıkıp 
konuşuncaya kadar tek bir laf dahi etmedi.

“Bak, bey, elin değdi mi geri kalmayacaksın!” dedi 
yaşlı adam. Levin tırpancıların arasından gülüşmeler 
duydu.

Tit’in arkasında başlama ânını bekleyen Levin, “Geri 
kalmamaya çalışırım,” dedi.

“Ona göre,” diye yineledi yaşlı adam.
Tit yer açtı ve Levin onun arkasından yürüdü. Otlar 

kısa ve yol boyundaydılar. Epeydir tırpan sallamayan ve 
bütün gözlerin onda olmasından rahatsız olan Levin, tır-
panı hızlı sallamasına karşın çok kötü biçiyordu. Arka-
sından sesler gelmeye başladı.

“Tırpan tam oturmamış, sapı da yukarıda, baksana, 
eğilmek zorunda kalıyor,” dedi biri.

“Topuklarına daha kuvvetli bas,” dedi diğeri.
“Fena değil, tamam, olacak,” dedi yaşlı adam. “Bak, 

oldu işte... Önünü geniş tutuyorsun, canın çıkacak... Bey, 
kendi işini yapıyorsun, bak yüksek biçmişsin. Böyle yap-
sak sırtımıza yemiştik tekmeyi.”

Otlar iyice yumuşamıştı, söylenenleri duyan Levin 
hiçbir şey söylemeden yapabildiğinin en iyisini yapmaya 
çalışarak Tit’in ardından ilerliyordu. Yüz adım kadar iler-
lediler. Tit hiç durmadan, hiç yorgunluk belirtisi göster-
meden ilerliyordu ama Levin artık dayanamayacağından 
korkuyordu, çok yorulmuştu.

Tırpanı artık son gücüyle salladığını hissediyordu 
tam Tit’e durmasını söyleyecekken Tit kendisi durdu, 
eğilip bir parça ot aldı, tırpanı temizledi ve bilemeye 
başladı. Levin doğruldu ve derin bir soluk alıp etrafına 
bakındı. Arkasından gelen köylü de yorulmuş olmalıydı 
ki Levin’e yaklaşmadan durdu ve tırpanını bilemeye ko-
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yuldu. Tit kendisininkini ve Levin’in tırpanını biledikten 
sonra ilerlemeye devam ettiler.

İkinci kez işe koyulduklarında da aynı şey oldu. Tit 
hiç durmadan, yorulmadan tırpanını peşi sıra sallamaya 
devam ediyordu. Geride kalmamaya çalışan Levin onun 
arkasından gidiyordu ama gittikçe daha fazla zorlanıyor-
du; öyle bir an geldi ki daha fazla dayanacak gücü kalma-
dığını hissetti ama Tit de o anda durdu ve tırpanını bile-
meye başladı.

Birinci sırayı böylece bitirdiler, bu uzun sıra Levin’e 
çok zor geldi. Ama sırayı bitirince tırpanı omzuna atıp 
ayak izlerine basarak geriye dönmeye başlayan Tit’in ar-
dından kendi de biçtiği yerden geri dönerken, yüzü ter 
içinde kalmasına, burnundan peşi sıra ter damlaları düş-
mesine ve bütün sırtı yıkanmış gibi ıslanmasına karşın 
kendini çok iyi hissediyordu. Özellikle artık dayanabile-
ceğini fark etmesi onu daha da çok sevindiriyordu.

Bu sevincini gölgeleyen tek şey sırasının iyi biçilme-
miş olmasıydı. “Kolumu az gövdemi daha çok kullanma-
lıyım,” diye düşündü Tit’in ip gibi biçilmiş sırasından 
sonra kendisinin yer yer biçilmemiş sırasına bakarken. 

Levin’in fark ettiği gibi, Tit ilk sırayı beyi biraz zor-
lamak için oldukça hızlı geçmişti ve biçilen yer de ol-
dukça uzundu. Kalan yerler daha kolaydı ama köylüler-
den geri kalmamak için Levin yine de bütün gücünü 
ortaya koymak durumundaydı.

Köylülerden geri kalmamaktan ve olabildiğince iyi 
çalışmaktan başka hiçbir şey düşünmüyor ve istemiyor-
du. Yalnızca tırpanların vızıldamasını işitiyor ve önünde-
ki Tit’in dik gövdesini, biçilen yerin yay gibi görünümü-
nü, yavaşça dalgalanarak eğilen otları, tırpanının ağzına 
yakın çiçeklerin başlarını ve sonunda mola verilecek sı-
ranın ilerisini görüyordu.

Çalışmanın ortasında nereden geldiğini anlamadığı 
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bir serinlik hissetti terden sırılsıklam omuzlarında. Tır-
pan bilenirken bakışlarını gökyüzüne çevirdi. Alçak, ağır 
bir bulut koştururcasına geçip gidiyor, iri damlalarla yağ-
mur yağıyordu. Bazı köylüler kaftanlarına koşup giydi-
ler, diğerleri de aynı Levin gibi omuzlarını kaldırıp bu 
hoş serinliğin tadını çıkarmaya başladılar.

Bir sıra, sonra bir sıra daha biçtiler. Uzun, kısa, güzel 
otlu, kötü otlu sıraları geçtiler. Levin zaman mevhumu-
nu yitirmişti, artık vaktin geç mi, erken mi olduğunun 
farkında değildi. İş yaparken ona büyük keyif veren bir 
değişiklik oluyordu. İşin arasında ne yaptığını unuttuğu, 
rahatladığı anlar oluyor ve bu anlarda biçtiği sıra nere-
deyse aynı Tit’inki gibi düzgün ve güzel çıkıyordu. Ama 
ne iş yaptığını anımsar anımsamaz daha iyi biçmeye ça-
lışıyor ve ânında işin yükünü hissediyor ve biçimi eğri 
büğrü oluyordu.

Bir sıra daha bitirdiğinde yeniden başlamak istedi 
ama Tit onu durdurdu ve yaşlı köylünün yanına giderek 
sessizce bir şeyler söyledi. Sonra ikisi birden güneşe bak-
tılar. “Ne konuşuyorlar, Tit yeni sıraya niye başlamıyor?” 
diye düşünen Levin köylülerin hiç ara vermeden tam 
dört saattir tırpan salladıklarını ve kahvaltı zamanının 
geldiğini aklına getirmiyordu.

“Kahvaltı zamanı bey,” dedi yaşlı adam.
“Vakit geldi mi? Peki, haydi yapalım.”
Levin tırpanı Tit’e uzattı ve kaftanlarının yanındaki 

çıkınlarına doğru giden köylülerle yağmurun hafiften ıs-
lattığı, biçilmiş otların üstünden atına doğru yürüdü. 
Ancak orada havayı doğru tahmin edemediğini ve yağ-
murun kuru otlarını ıslattığını anladı.

“Otları çürütecek,” dedi.
“Önemli değil bey, yağmurda biçen güneşte toplar,” 

dedi yaşlı adam.
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Levin atını çözdü ve eve kahve içmeye gitti.
Sergey İvanoviç daha yeni kalkmıştı. Kahvesini içen 

Levin, Sergey İvanoviç giyinip yemek odasına inene ka-
dar yeniden ot biçmeye gitti.

V

Kahvaltıdan sonra Levin eski yerine değil, kendisini 
yanına çağıran şakacı bir ihtiyarla sonbaharda evlenen ve 
bu yaz ilk biçimine çıkan genç bir köylünün arasına düştü.

Yaşlı adam çarpık bacaklarını düzgün ve geniş bi-
çimde açarak doğru ve düzgün hareketlerle önde gidi-
yordu, görünüşe bakılırsa sanki kollarını açmaktan daha 
fazla çaba sarf etmiyormuş gibi dans edercesine yüksek 
otları aynı biçimde devirip ilerliyordu. Sanki o hiçbir şey 
yapmıyor, keskin tırpan ıslak otlarda kendi kendine işli-
yordu.

Levin’in arkasından genç Mişka geliyordu. Saçlarına 
yeşil otlardan örülü bir bant takan Mişka’nın sevecen 
yüzü olanca gücüyle çalıştığını ifade ediyordu, ona ba-
kıldığında da hemen gülümsüyordu. Anlaşılan işin zor 
geldiğini itiraf etmektense ölmeye hazırdı.

Levin ikisinin arasındaydı. Günün en kızgın zama-
nında ot biçmek o kadar zor gelmiyordu. Bütün vücudu-
nu kaplayan ter onu serinletiyor, sırtını, kafasını ve dirse-
ğine kadar sıyrılmış kolunu yakan güneş ise çalışırken 
dayanıklılık ve direşkenlik veriyordu ama ne yaptığını 
hiç düşünmeden bilinçsizce tırpan salladığı anlar daha 
sık görülüyordu. Tırpan kendi kendine işliyordu. Mutlu 
dakikalardı. Ama sıranın artık ırmağa ulaştığı, yaşlı ada-
mın tırpanını yaş otlarla silip ırmağın soğuk suyuyla te-
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mizlediği ve beline asılı maşrapayı suyla doldurup Le
vin’e uzattığı anlar daha da güzeldi.

“Al bakalım, benim kvas’ı1 dene! Nasıl, güzel mi?” 
de di yaşlı adam göz kırparak.

Levin gerçekten de o zamana kadar, içinde ot parça-
ları yüzen metal maşrapanın paslı tadını hissettiren bu ılık 
su kadar güzel bir içeceği hiç içmemişti. Hemen ardından 
elindeki tırpanı bırakmadan akan terlerini sildiği, ciğerle-
rini tamamen doldurarak soluk aldığı, sıra sıra uzanan tır-
pancılara baktığı ve etrafta, ormanda ve tarlada olan bi-
tenlere göz attığı keyifli ve yavaş bir gezintiye başladı. 

Levin biçmeye devam ettikçe kollarının tırpanı sal-
lamadığı, tam aksine tırpanın, her zaman ne yaptığını 
bilen yaşam dolu vücudunu yönlendirdiği ve sanki bü-
yülenmiş gibi, işi hiç düşünmediği halde işin kendi ken-
dine doğru ve düzgün olarak yapıldığı dakikaları daha 
sık hissediyordu. Bu dakikalar en güzel anlardı.

Bilinçsizce yaptığı bu hareketlere ara verip bir tüm-
seğin ya da henüz toplanmamış kuzukulaklarının çevre-
sini nasıl alacağını düşünmeye başladığı anlar en zor za-
manlardı. Yaşlı adam buraları çok kolay geçiyordu. Tüm-
seğe yaklaşınca hareketini değiştiriyor, tümseğin iki yanı-
nı da kâh topuğuyla kâh tırpanın ucuyla, küçük darbe-
lerle düzeltiyordu. Bunu yaparken önüne çıkan her şeye 
dikkatle bakıyor, bazen bir yaban yemişi koparıp ağzına 
atıyor bazen Levin’e ikram ediyor ya da tırpanın ağzın-
dan uçup giden bıldırcın yuvasını inceliyor, yoluna çıkan 
bir yılanı çatalla tutar gibi tırpanla kaldırıp Levin’e gös-
teriyor ve ileri fırlatıyordu.

Onun hareketlerindeki bu değişiklikleri yinelemek 
hem Levin için hem de arkasındaki delikanlı için oldukça 

1.Çavdarekmeğininmayalanmasıylaeldeedilenazalkollübiriçecek.(Ç.N.)
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zordu. Her ikisi de bir hareket tutturmuş ve işe kendile-
rini kaptırmışken bu hareketlerini değiştirmeye de güçle-
ri yoktu, önde neler olup bittiğini gözlemlemeye de.

Levin zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyordu. Ne ka-
dar zamandır biçtiğini sorsalar yarım saat kadar derdi, oy
sa öğle yemeği vakti gelmişti. Yaşlı adam sırayı dönerken, 
uzun otların arasından, yoldan, hemen her taraftan onlara 
doğru yürüyen ve kendilerine ağır gelen çıkınlarla ağızları 
bez bağlı kvas çömlekleri taşıyan, otların arasında bir gö-
rünüp bir kaybolan kız ve erkek çocuklarını gösterdi.

“Bak, sümüklüler geliyor!” dedi çocukları gösterip 
elini siper ederek güneşe baktı.

İki sıra daha yaptıktan sonra yaşlı adam durdu. 
“Tamam, beyim, yemek vakti!” dedi kararlıca. Irmağa 

ulaşan tırpancılar da yemeklerini getiren çocukların on-
ları beklediği eşyalarının olduğu yere yöneldiler. Uzak-
tan gelen köylüler arabalarının, yakından gelenler de top-
rağın üstüne ot yayıp söğütlerin altında toplanmaya baş-
ladılar.

Levin de onlarla oturdu, eve gitmek istememişti.
Beyin yanında duyulan utangaçlık çoktan kaybol-

muştu. Herkes yemek hazırlığındaydı. Kimi elini yüzü-
nü yıkıyor, gençler ırmakta yıkanıyor, kimi dinleneceği 
bir yer hazırlıyor, ekmek çıkınlarını çözüyor, kvas çöm-
leklerinin ağızlarını açıyorlardı. Yaşlı adam bir tasa ek-
mek doğradı, maşrapayla biraz su koydu, kaşığıyla ezdi, 
sonra biraz daha ekmek doğrayıp tuz attıktan sonra do-
ğuya dönerek dua etmeye başladı.

“Hadi beyim, benim tirite buyur,” dedi tasın önünde 
diz çökerek. 

Tirit öyle lezzetliydi ki Levin eve gidip yemek ye-
mekten vazgeçti. Yaşlı adamla yemek yedi, onun ev işle-
rinden bahsettiler, anlattıklarıyla yakından ilgilendi, yaşlı 
adamın ilgileneceğini düşündüğü kendi işleri ve duru-
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mundan bahsetti. Yaşlı adamı ağabeyinden daha yakın 
hissediyordu ve duyduğu yakınlık yüzünden elinde ol-
madan gülümsüyordu. Yaşlı adam kalkıp yeniden dua 
etti ve söğütlerin altına uzandı, Levin de aynısını yaptı ve 
terli yüzünü ve vücudunu gıdıklayan yapışkan ve güneş-
ten kaçmayan küçük sinek ve böceklere karşın hemen 
uykuya daldı; uyandığında güneş söğütlüğün diğer yanı-
na geçmiş ve doğrudan üstüne vurmaya başlamıştı. Yaşlı 
adam çoktan kalkmış, gençlerin tırpanlarını biliyordu.

Levin çevresine baktığında nerede olduğunu anla-
yamadı, her şey öylesine değişmişti. Çayırlığın çoğu bi-
çilmişti, akşam güneşinin altında ayrı bir parıltıyla parlı-
yor ve biçilen yerler güzel kokular yayıyordu. Irmağın 
yanındaki otları biçilmiş çalılıklar da, şimdi kavislerinde 
gümüşi rengiyle pırıldayan ırmak da, hareket eden ve 
ayağa kalkan insanlar da, biçilmeyen yerlerdeki duvar 
gibi yüksek otlar da, çıplak çayırın üstünde dolaşan at-
maca da, her şey yepyeniydi. Kendine gelen Levin, ne 
kadar yerin biçildiğini ve ne kadar kaldığını hesaplamaya 
çalıştı.

Kırk iki kişinin yapacağından daha çok iş yapılmıştı. 
Serflik döneminde otuz tırpanın iki günde biçtiği büyük 
çayır tamamen biçilmişti. Kısa sıralarla biçilecek köşeler 
kalmıştı geriye. Levin bugün olabildiğince fazla biçilme-
sini istiyor ve bu kadar çabuk indiği için güneşe kızıyor-
du. Hiçbir yorgunluk hissetmiyordu, tek istediği daha 
çok ve daha hızlı çalışmaktı.

“Ne dersin, Maşka Sırtı’nı biçer miyiz?” dedi yaşlı 
adama.

“Tanrı bilir, güneş yukarıda değil. Belki çocuklara bi-
raz votka olsa?”

Dinlenmek için oturdukları ve tiryakilerin sigarala-
rını yaktıkları ikindide yaşlı adam, “Maşka Sırtı biçilirse 
votka var,” dedi.
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“Niye biçmeyelim! Hadi Tit! Bir elden çıkalım! 
Gece yersin yemeğini. Hadi!” sesleri duyuldu ve tırpan-
cılar ekmeklerini bitirip işe başladılar.

“Hadi çocuklar, canlanın!” diyen Tit koşarcasına öne 
atıldı.

“Yürü, yürü!” dedi yaşlı adam onu kolayca geçerken. 
“Dikkat et seni de biçerim ha!”

Gençler de yaşlılar da yarışırcasına biçmeye koyul-
dular. Ama ne kadar aceleyle biçseler de otlara zarar ver-
miyorlar ve sıraları aynı düzgünlükte ve düzende devam 
ediyordu. Köşede kalan yer beş dakikada bitmişti. Arka 
sıradakiler biçmeyi bitirip yetişene kadar öndeki tırpan-
cılar elbiselerini almış, Maşka Sırtı’na doğru yoldan yü-
rümeye başlamışlardı.

Bellerindeki maşrapaları tıkırdatarak Maşka Sırtı’nın 
ağaçlıklı eteğine geldiklerinde güneş artık ağaçlara doğru 
inmeye başlamıştı. Otlar eğimin ortalarında bele kadar 
yükseliyordu, yumuşak, geniş yapraklı ve ormana doğru 
yer yer iki renkli çiçeklerle alacalanmıştı.

Boyuna mı yoksa enine mi gidilmesi konusunda kısa 
bir konuşmadan sonra, yine ünlü bir tırpancı olan iriyarı, 
esmer Prohor Yermilin en önde yürümeye başladı. Sıra-
nın başına geçti, geriye döndü ve herkes sırtın altındaki 
ağaçlıktan başlayarak yukarıya doğru onun hizasında sı-
ralandı. Güneş ağaçların arkasına indi. Şimdiden çiy düş-
meye başlamıştı, sırttaki tırpancılar hâlâ güneş altınday-
dılar ama buharın yükseldiği aşağılardaki tırpancılar taze 
ve nemli gölgede ilerliyorlardı. Tırpanlar olanca hızıyla 
işliyordu.

Islak bir sesle biçilen ve keskin kokular yayan otlar 
sıra sıra devriliyordu. Kısa sıralarda birbirine iyice yakın 
çalışan tırpancılar, kimi zaman maşrapaların tıngırtılarıy-
la kimi zaman birbirine çarpan tırpan seslerle kimi za-
man bileğinin çıkardığı ıslıkla kimi zaman da neşeli bağ-
rış çağrışlarla birbirleri ardına ilerliyorlardı. 
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Levin aynı delikanlı ile yaşlı adamın arasındaydı. Ko-
yun postu montunu giyen yaşlı adam yine aynı şekilde 
neşeli ve şakacıydı, yine çok rahat hareketlerle devam edi-
yordu. Ağaçlık yerde otların arasında tırpanların kestiği iri 
beryoza mantarlarıyla sık sık karşılaşıyorlardı ama yaşlı 
adam önüne her çıkan mantara eğiliyor, koparıp koynuna 
sokarken, “Kocakarıya bir hediye daha!” diyordu.

Islak ve zayıf otu kesmek kolay olsa da çukurun ya-
maçlarını inip çıkmak oldukça zordu. Ama yaşlı adam 
bana mısın demiyordu. Bütün gövdesiyle sallanmasına 
ve gömleğinin altındaki pantolonun neredeyse düşecek 
olmasına karşın yoluna çıkan hiçbir mantarı ve hiçbir 
otu kaçırmadan tırpanını aynı şekilde sallayarak ve ıhla-
murdan örülü kocaman çarıklar içindeki ayaklarını kısa 
ve sert bir şekilde atarak yavaş yavaş yamaca çıkıyor ve 
bu arada gerek Levin gerekse diğerleriyle şakalaşmayı 
unutmuyordu. Levin onun arkasından ilerliyor ve tır-
pansız bile zor çıkılabilecek bu yamaçta her an düşebile-
ceği aklından çıkmıyordu. Ama tırmanıyor ve yapması 
gerekeni yapıyordu. Dışarıdan bir gücün kendini yön-
lendirdiğini hissediyordu.

VI

Maşka Sırtı’nı biçtiler, son sıraları tamamlayıp elbi-
selerini giydiler ve neşe içinde evlerine gittiler. Köylüler-
den üzülerek ayrılan Levin atına binip evine yollandı. 
Tepeden bakınca köylüler aşağıdaki sisin içinde görün-
müyorlardı ama neşeli ve kaba sesleri, kahkahaları ve 
birbirine çarpan tırpanların çınlamaları duyuluyordu. 

Saçları karmakarışık olmuş ve terden alnına yapış-
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mış, sırtı ve göğsü terden sırılsıklam olmuş, güneşten ka-
rarmış Levin neşeli bir havayla ağabeyinin odasına daldı-
ğında yemeğini çoktan yiyen Sergey İvanoviç postadan 
yeni gelen gazetelere bakarak buzlu limonlu suyunu yu-
dumluyordu.

Bir gün önceki tatsız konuşmayı çoktan unutan Le-
vin, “Bütün çayırı bitirdik!” dedi. “Muhteşemdi, olağa-
nüstüydü! Sen ne yaptın?”

“Aman Tanrım! Ne olmuş sana böyle!” dedi Sergey 
İvanoviç ilk anda kardeşine hoşnutsuz bir şekilde baka-
rak. “Kapıyı, kapıyı kapat,” diye bağırdı. “Onlarcasını dol-
durdun içeriye.”

Sergey İvanoviç sineklere dayanamazdı, odasının 
pencerelerini ancak geceleri açar, kapıları sıkı sıkı kapa-
tırdı.

“Bir tane bile girmedi. Girdiyse de hemen yakalarım. 
Nasıl bir mutluluk olduğuna inanmazsın! Günün nasıl 
geçti?”

“İyi. Gerçekten bütün gün ot mu biçtin? Sanırım 
kurt gibi açsındır. Kuzma bir şeyler hazırlamıştı.”

“Hayır, canım yemek yemek istemiyor. Orada ye-
dim. Ama gidip yıkanayım.”

“Git, git, ben de gelirim şimdi,” dedi başını sallayan 
Sergey İvanoviç kardeşine bakarak. “Hadi, çabuk git,” 
diye ekledi gülümseyerek. Kitaplarını toplayıp çıkmaya 
hazırlandı. Birden kendisinin de neşesi yerine gelmiş ve 
kardeşini bırakmak istememişti. “Eee, yağmur yağarken 
neredeydin?”

“Ne yağmuru? Biraz çiseledi. Hemen geliyorum. 
Sahi sen ne yaptın bugün? Çok iyi, çok iyi,” diyen Levin 
giyinmeye gitti.

Beş dakika sonra kardeşler yemek odasında buluştu-
lar. Levin canı yemek yemek istemese de Kuzma’yı gü-
cendirmemek için masaya oturdu ama yemeye başlayın-
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ca son derece lezzetli geldi. Sergey İvanoviç gülümseye-
rek ona bakıyordu.

“Sahi, sana mektup gelmiş,” dedi. “Kuzma, aşağıda, 
getiriver lütfen. Kapıyı iyice kapatmayı unutma.”

Mektup Oblonski’den gelmişti. Levin sesli okumaya 
başladı. Oblonski Petersburg’dan yazıyordu. “Dolli’den 
bir mektup aldım. Yerguşovo’dalar. Bazı sıkıntıları var. 
Bir ara uğrayıver lütfen, öğütlerinle yardımcı ol, sen her 
şeyi bilirsin. Seni görmekten memnun olacaktır. Yapa-
yalnız, zavallı. Kayınvalidemler tam tekmil hâlâ yurtdı-
şında.”

“Harika! En kısa sürede giderim,” dedi Levin. “Bera-
ber gidelim. Harika birisidir. Öyle değil mi?”

“Uzak mı?”
“Otuz verst kadar. Belki de kırk. Ama yol çok güzel. 

Rahat gideriz.”
“Seve seve,” dedi gülerek Sergey İvanoviç. Kardeşi-

nin görünüşü onu neşelendirmişti.
“Bir de yemeyecektin!” dedi tabağa eğilmiş güneş ya-

nığı, kahverengi kırmızımsı yüzüne ve boynuna bakarak.
“Mükemmel! Böyle çalışmanın her türlü aptallığa 

karşı ne kadar iyi geldiğini bilemezsin. Yeni bir terimle 
tıbbı zenginleştirmek istiyorum: Arbeitscur1.”

“İyi de senin için pek gerekli değil sanırım.”
“Evet ama sinir hastalarına birebir.”
“Evet, denemeli. Aslında biçim yerine gelip sana 

bakmak istedim ama öyle dayanılmaz bir sıcak vardı ki 
ormanın ötesine geçemedim. Biraz oturdum, sonra köye 
gittim ve sütanneni gördüm, köylülerin senin hakkında 
neler düşündüğünü öğrenmek için biraz ağzını aradım. 
Anladığıma göre köylüler yaptığını pek doğru bulmuyor. 

1.(Alm.)İşletedavi.(Ç.N.)
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‘Bey işi değil,’ diyorlar. Bana kalırsa köylülerin aklında 
kendi deyimleriyle ‘beyler’in yapacağı işler konusundaki 
algılar çok net bir biçimde belirlenmiş. Beylerin zihinle-
rinde çizilmiş çerçevenin dışına çıkmasına da izin vermi-
yorlar.”

“Olabilir ama bu, hayatımda hiç tatmadığım bir 
mutluluktu. Üstelik bunda hiçbir kötülük yok. Öyle de-
ğil mi?” dedi Levin. “Ne yapalım, hoşlarına gitmeyiver-
sin. Ne olursa olsun, kötü bir şey olmadığını düşünüyo-
rum. Ne dersin?”

“Genel olarak,” diye devam etti Sergey İvanoviç. 
“Gördüğüm kadarıyla yaptığın işten memnunsun.”

“Hem de nasıl. Bütün çayırı biçtik. Öyle bir ihtiyar-
la dost oldum ki! Ne mükemmel bir şey olduğunu tasav-
vur edemezsin!”

“İyi, geçirdiğin günden memnunsun. Ben de öyle. 
Önce iki satranç problemi çözdüm, biri çok hoş, piyonla 
başlıyor. Sana gösteririm. Sonra dünkü konuşmamızı dü-
şündüm.”

Yemeğin üzerine gözlerini keyifle kısan, oflayıp puf-
layan ve dünkü konuşmayı bile anımsayacak gücü bula-
mayan Levin, “Ne? Dünkü konuşmayı mı?” dedi.

“Bazı yerlerde seni haklı buluyorum. Aramızdaki 
fark şu: Sen insanı harekete geçiren şeyin kişisel çıkar ol-
duğunu söylüyorsun ben ise belli bir eğitim düzeyine 
erişmiş her insanda toplum çıkarı düşüncesinin olması 
gerektiğini söylüyorum. Belki de yapılan işlerin maddi 
çıkarlara dayanmasının daha kabul edilebilir olduğunu 
söylerken haklıydın. Genel olarak sen, Fransızların prime
sautiere1 dedikleri karaktere sahipsin, ya tutkulu, enerji 
dolu bir iş istiyorsun ya da hiçbir şey.”

1.(Fr.)Aklınaeseniyapan,anikararverenkimse.(Ç.N.)
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Levin ağabeyini dinliyor ama kesinlikle hiçbir şey 
anlamıyor ve hiçbir şey anlamak istemiyordu. Şimdi tek 
korkusu, ağabeyinin onu dinlemediğini ortaya çıkaracak 
bir soru sormasıydı.

“İşte böyle dostum,” dedi Sergey İvanoviç onun om-
zuna dokunarak.

“Evet, tabii ki. Ne yapalım! Düşüncelerimin arka-
sında duramıyorum,” dedi Levin suçlu suçlu gülümseye-
rek. “Neyi tartışmıştık ki?” diye düşündü. Kuşkusuz ben 
de haklıyım o da haklı, işte ne güzel. “Ama şimdi ofise 
gidip talimatları vermeliyim.” Gerinerek ayağa kalktı, 
gülümsedi.

Sergey İvanoviç de gülümsedi.
Böylesine tazelik ve canlılık yayan kardeşinden ay-

rılmak istemeyerek, “İstersen birlikte gidelim,” dedi. 
“Ofise uğraman gerekliyse hadi gidelim.”

“Aman Tanrım!” diye öyle bir bağırdı ki Levin, Ser-
gey İvanoviç bile ürktü.

“Ne oldu, ne?”
“Agafya Mihaylovna’nın eli nasıl oldu!” dedi Levin 

kafasına vurarak. “Onu tamamen unuttum.”
“Çok daha iyi.”
“Yine de bir koşu ona uğrayayım. Sen daha şapkanı 

giymeden yetişirim.”
Merdivenlerden uçarcasına inerken ayakkabısının 

topukları tıkır tıkır kaynana zırıltısı gibi ses çıkarıyordu. 

VII

Bu arada, memur olmayanların anlayamayacağı, me
murluğa başlayacakların yerine getirmezlerse memurluk 
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yapamayacakları, memur olanların yapmaları gereken 
en doğal görevi gerçekleştirmek yani bakanlığa kendini 
anımsatmak için evdeki bütün paraları alarak Peters
burg’a gelen Stepan Arkadyiç, yarışlarda ve yazlıklarda 
neşeli ve hoşça vakit geçirirken Dolli masrafları mümkün 
olduğunca kısmak için çocuklarla köye gelmişti. Kendisi-
ne çeyiz olarak verilen, ilkbaharda ormanı satılan ve 
Levin’in Pokrovskoye’sine elli verst uzaklıktaki Yerguşo
vo’ya gelmişti.

Yerguşovo’daki eski büyük bina çoktan yıkılmıştı, 
bahçedeki ek bina daha knyaz zamanında elden geçiril-
miş ve büyütülmüştü. Bundan yirmi yıl önce, Dolli daha 
çocukken yapılan bu bina, yanını güneye ve girişteki 
ağaçlıklı yola vermiş, bütün ek binalar gibi rahat ve ge-
nişti. Ama şimdi bu ek bina eskimiş ve çürümeye yüz 
tutmuştu. Dolli, ilkbaharda Stepan Arkadyiç ormanı sat-
maya geldiğinde eve bakmasını ve gerekiyorsa onartma-
sını istemişti. Bütün suç işlemiş kocalar gibi karısının 
rahatını düşünen Stepan Arkadyiç de eve kendisi bakmış 
ve kendine göre gerekli gördüğü değişikliklerin yapılma-
sını söylemişti. Ona göre bütün mobilyaların kretonla 
kaplanması, perdelerin asılması, bahçenin temizlenmesi, 
gölete bir köprü yapılması ve çiçek ekilmesi en önemli 
şeylerdi ama yoklukları ve eksiklikleri daha sonra Darya 
Aleksandrovna’yı epey uğraştıracak birçok önemli şeyi 
de unutmuştu.

Stepan Arkadyiç ilgili bir koca ve baba olmaya ne 
denli uğraşırsa uğraşsın bir karısı ve çocukları olduğunu 
bir türlü aklına getiremiyordu. Bekâr alışkanlıkları vardı 
ve yalnızca bu alışkanlıklara göre yaşıyordu. Moskova’ya 
dönünce karısına, evin kutu gibi hazır olması için her 
şeyin ayarlandığını gururla açıklamış ve kesinlikle gitme-
sini önermişti. Karısının köye gitmesi Stepan Arkadyiç 
için her anlamda bulunmaz bir nimetti. Çocukların sağ-
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lığı düzelecek, daha az para harcanacak ve kendisi de 
daha özgür olacaktı. Darya Aleksandrovna da çocuklar 
için özellikle de kızıldan sonra bir türlü toparlanamayan 
küçük kız için ve oduncuya, balıkçıya, ayakkabıcıya olan 
ve onu fazlasıyla üzen ufak tefek borçlardan uzaklaşmak 
için yazın köye gitmenin gerekli olduğunu varsayıyordu. 
Bunlardan başka yaz ortasına doğru tavsiye edilen kaplı-
ca tedavisi için gittiği Avrupa’dan dönecek olan Kiti’yi 
de yanına, köye getirtmeyi hayal edince köye gitmek 
daha cazipleşiyordu. Kaplıcalardan yazan Kiti, hiçbir şe-
yin ikisinin de çocukluk anılarıyla dolu Yerguşovo’da 
yazı, onunla birlikte geçirmek kadar yüzünü güldürme-
yeceğini söylüyordu.

Köydeki ilk günler Dolli için oldukça zor geçti. Ço-
cukluğu köyde geçmişti ve köyün şehirdeki bütün tatsız-
lıklardan kurtulma yolu olduğuna, köy yaşamı güzel ol-
masa da (Dolli bunu kolayca kabul etmişti) ucuz ve ra-
hat olacağına dair bir izlenim kalmıştı onda. Ama şimdi 
ev sahibesi olarak köye gelince hiçbir şeyin düşündüğü 
gibi olmadığını görmüştü.

Geldiklerinin ertesi günü bardaktan boşanırcasına 
yağmur yağdı ve geceleyin koridor da çocuk odası da 
akmış ve yataklar konuk odasına taşınmıştı. Aşçı yoktu; 
sığırtmaç kadının söylediğine göre dokuz ineğin bazısı 
gebe bazısı yeni doğurmuş bazısı iyice yaşlanmış bazısı 
da sütten kesilmişti yani çocuklara ne yağ çıkıyordu ne 
de süt. Yumurta yoktu. Tavuk bulmak olanaksızdı, kart 
horozları haşlıyor, pişiriyorlardı. Yerleri temizleyecek ka-
dın da bulunamıyordu, herkes patates toplamaya gitmiş-
ti. Dolaşmak da mümkün değildi çünkü atın biri huy-
suzlanıyor ve koşulamıyordu. Yüzecek yer de yoktu, bü
tün ırmak boyu hayvanlar tarafından çiğnenmiş, yola 
bağlanmıştı. Hatta yürüyecek yer bile yoktu çünkü hay-
vanlar yıkılmış çitten bahçeye giriyordu. Böğürüp duran 
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azgın bir boğa vardı ve anlaşılan saldırgandı da. Giysiler 
için dolap yoktu. Olanlar da ya kapanmıyor ya da yanın-
dan geçtiğinde kendiliğinden açılıyordu. Ne döküm kap 
ne de çanak çömlek vardı, çamaşır kazanı hatta hizmetçi 
odasında ütü masası bile yoktu.

İlk zamanlarda, huzur ve dinlenme yerine, bu kor-
kunç felaketle yüz yüze gelen Darya Aleksandrovna 
umutsuzluk içindeydi. Bütün gücüyle uğraşıyor, duru-
mun çaresizliğini hissediyor ve her an gözlerinde biriken 
gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu. Stepan Arkadyiç’in say-
gılı ve güzel dış görünüşü hoşuna gittiği için kapıcıların 
arasından seçip kâhyalığa getirdiği eski süvari başçavuşu, 
Darya Aleksandrovna’nın çektiği sıkıntıları hiç paylaşmı-
yor, ona hiçbir şekilde yardımcı olmuyor ve, “Mümkün 
değil, adamlar kötü!” demekten başka şey yapmıyordu.

Durum içinden çıkılacak gibi değildi. Bütün büyük 
ailelerin evlerinde olduğu gibi Oblonski’lerde de görün-
meyen ama çok önemli ve çok yararlı biri vardı: Matryo-
na Filimonovna. Hanımefendiyi teselli ediyor ve her şe-
yin “yoluna koyulacağına” (yoluna koymak sözü Matryo-
na Filimonovna’nındı, Matvey ondan öğrenmişti) ikna 
ediyor ve hiç acele etmeden, ortalığı velveleye verme-
den çalışıyordu. 

Kâhyanın karısıyla hemen ahbap oldu ve daha bi-
rinci gün akasyaların altında kâhya ve karısıyla çay içip 
işleri konuşmaya başladı. Kısa süre sonra akasyaların altı 
Matryona Filimonovna’nın kulübü gibi çalışmaya başla-
dı ve kâhyanın karısı, bekçi ve yazıhaneciden oluşan bu 
kulüp yaşadıkları zorlukları yavaş yavaş çözmeye başladı 
ve gerçekten de bir hafta sonra her şey “yoluna koyuldu.” 
Çatıyı onardılar, bekçinin vaftiz anasını aşçı olarak aldı-
lar, tavuk satın aldılar, inekler süt vermeye başladı, bahçe 
çitini onardılar, marangoz çamaşır merdanesi yaptı, do-
lapların kapılarını onarıp çengeller taktı, böylelikle ken-
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di kendilerine açılmaları önlenmiş oldu, asker kumaşıyla 
kaplanan ve koltuktan komodine kadar uzanan ütü ma-
sası yapıldı ve hizmetçi odasından ütü kokuları gelmeye 
başladı.

“İşte, gördünüz mü! Bir de üzülüyordunuz,” dedi 
Matryona Filimonovna ütü masasını göstererek.

Hatta kamışlarla çevrili bir yıkanma yeri bile yaptı-
lar. Lili ırmağa girmeye başladı ve Darya Aleksandrovna 
için tam olarak beklentilerini karşılamasa ve çok rahat 
olmasa da köy yaşamı başlamış oldu. Darya Aleksandrov
na’nın altı çocukla rahat olması mümkün değildi. Biri 
hastalanınca diğeri de hasta olmaya yüz tutuyor, üçün-
cüsünün bir şeyi eksik oluyor, dördüncüsü yeni yeni 
huylar çıkarıyordu, buna benzer bir sürü şey. Kısa, huzur 
dolu zamanlar oldukça enderdi. Ama bu koşuşturmalar 
ve huzursuzluklar Darya Aleksandrovna için yegâne 
mutluluk yoluydu. Eğer bu uğraşlar olmasa kendini sev-
meyen kocasını düşünmekten kendini alamayacaktı. Bu-
nun dışında, bir anne için çocuğunun hastalanması ve 
çocukların kötü huylar edinmesi ne denli korkulacak bir 
şey olsa da artık çocuklar onun çektiği sıkıntıları küçük 
sevinçlerle azaltmaya başlamışlardı. Bu sevinçler öylesi-
ne küçüktü ki sanki kumların içindeki altın tozları gibiy-
diler ve hüzünlüyken yalnızca kum tanelerini görüyordu 
ama yalnızca mutluluğu, yalnızca altın tozlarını gördüğü 
güzel anlar da olmuyor değildi.

Şimdi köyün yalnızlığında bu sevinçleri daha sık fark 
ediyordu. Sık sık çocuklara bakarken, bir anne olarak on-
lara aşırı bağlı olmadığı konusunda yanıldığına kendini 
inandırmak istiyordu. Ne olursa olsun, hepsi birbirinden 
farklı altı güzel çocuğu olduğunu söylemekten kendini 
alamıyor ve onlarla mutlu oluyor ve gurur duyuyordu.
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VIII

Her şeyin öyle ya da böyle bir şekilde düzene girdiği 
mayıs sonlarında Darya Aleksandrovna köydeki eksiklik-
lerle ilgili kocasına yazdığı mektubun yanıtını aldı. Her 
şeyi düşünemediği için bağışlamasını istiyor ve ilk fırsat-
ta geleceğini yazıyordu. Bu fırsat hiç olmadı ve Darya 
Aleksandrovna haziran başına kadar köyde yalnız başına 
kaldı.

Petrov günlerindeki pazar günü, Darya Aleksand-
rovna çocuklarını öğlen ayinine götürdü. Darya Alek-
sandrovna kardeşi, annesi ve arkadaşlarıyla yaptığı içten, 
felsefi konuşmalarda din konusundaki özgür düşüncele-
riyle onları şaşırtırdı. Kilise dogmalarına pek önem ver-
miyor ve katı şekilde o tuhaf metampsikoza1 inanıyordu. 
Ama aile içinde, birine örnek olsun diye değil içinden 
geldiği için kilisenin bütün gereklerini yerine getiriyor-
du, öyle ki çocuklarının neredeyse bir yıldır kilisede Ef-
karistiya Ayini’ne katılmamalarından rahatsızlık duyu
yordu ve Matryona Filimonovna’nın da onayı ve katılı-
mıyla bu işi bu yaz gerçekleştirmeye karar vermişti.

Darya Aleksandrovna daha birkaç gün önceden ço-
cukların ne giyeceğini düşünmüştü. Elbiseler dikildi, el-
den geçirildi, yıkandı, potlar, farbalalar düzeltildi, düğ-
meler tamamlandı ve kurdeleler hazırlandı. Darya Alek
sandrovna’nın canını yalnızca İngiliz mürebbiyenin dik-
meyi üstlendiği Tanya’nın elbisesi sıktı. İngiliz elbiseyi 
dikerken pensleri yanlış yere koymuş, kol yerlerini çok 
geniş açmış ve elbiseyi tamamen bozmuştu. Elbise Tan
ya’nın omuzlarını o kadar çok sıkıyordu ki görmek bile 

1.Öldüktensonraruhunbaşkabirbedenegiripyaşamınıdevamettirdiğini
söyleyenfelsefiakım.(Ç.N.)
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insanın içini acıtıyordu. Ama Matryona Filimonovna ek 
parça konularak genişletmeyi ve üstüne de pelerin dik-
meyi akıl etti. Elbiseyi halletmişler ama İngiliz’le nere-
deyse ciddi bir tartışma yapmışlardı. Ancak sabahleyin 
her şey yoluna girdi ve papazdan beklemesini rica ettik-
leri saat dokuza doğru, elbiselerini giymiş yüzleri sevinç-
ten pırıl pırıl çocuklar arabanın yanında annelerini bek-
liyorlardı.

Arabaya Matryona Filimonovna’nın isteğiyle huysuz 
Kuzgun’un yerine kâhyanın Kula’sı koşuldu ve elbisesiy-
le uğraştığı için geciken Darya Aleksandrovna ince, be-
yaz muslin elbisesiyle arabaya binmek üzere dışarı çıktı. 

Darya Aleksandrovna özenle ve heyecanla taranmış 
ve giyinmişti. Önceleri güzel görünmek ve hoşa gitmek 
için giyinirdi, daha sonra ise yaşlandıkça güzelliğinin sol-
duğunu gördüğünden giyinmek hoşuna gitmemeye baş-
ladı. Ama şimdi yine heyecan ve mutlulukla giyinmişti. 
Şimdi kendi için ve kendini güzel göstermek için değil, 
bu güzel çocukların annesi olarak genel izlenimi bozma-
mak için giyinmişti. Aynada kendine son kez baktığında 
halini beğendi. Çok güzeldi. Ama eskiden, balolarda ol-
mak istediği güzellikte değil şimdi hedeflediği amaca 
uygun olan bir güzellikteydi.

Kilisede köylülerden, eskiden çiftlikte çalışan köylü-
lerden ve onların karılarından başka kimse yoktu. Darya 
Aleksandrovna kendisinin ve çocuklarının uyandırdığı 
hayranlığı gördü ya da gördüğünü sandı. Çocuklar yeni 
giysilerinin içinde güzel olmalarının yanı sıra davranışla-
rıyla da sevimliydiler. Gerçi Alyoşa pek rahat durmuyor-
du. Geriye dönüp duruyor ve ceketinin arkasını görme-
ye çalışıyordu. Yine de olağanüstü derecede sevimliydi. 
Tanya büyük biri gibi davranıyor ve ufaklıklara göz ku-
lak oluyordu. Ama her şeye masum bir şaşkınlıkla bakan 
en küçük Lili harikaydı, kutsal şarapla ekmeği aldıktan 



367

sonra, “Please, some more,”1 dediğinde gülümsememek 
mümkün değildi.

Eve dönerken çocuklar törensi bir şey yapıldığını 
hissediyor ve çok uslu duruyorlardı.

Evde de her şey çok iyi geçiyordu ama Grişa kahval-
tı sırasında ıslık çalmaya başlamış ve daha da kötüsü İngi-
liz mürebbiyeyi dinlemediği için tatlı çörekten mahrum 
bırakılmıştı. Darya Aleksandrovna orada olsaydı böyle 
bir günde işin cezaya kadar varmasına izin vermezdi ama 
İngiliz mürebbiyenin tutumunu desteklemek gerekiyor-
du ve o da Grişa’nın tatlısız kalmasını onayladı. Bu olay 
herkesin neşesini birazcık da olsa kaçırdı.

Grişa, Nikolenka’nın ıslık çaldığını, onun yüzünden 
kendisini cezalandırdıklarını söyleyip ağlıyordu, çörek 
için değil kendisine adil davranılmadığı için ağladığını 
söylüyordu. Bu durum hayli üzücüydü ve Darya Alek-
sandrovna, İngiliz mürebbiyenin Grişa’yı affetmesini is-
temek için onunla konuşmaya gitti. Ama salondan ge-
çerken gördüğü manzara yüreğini, gözlerine yaşlar dola-
cak kadar öyle bir sevinçle doldurdu ki Grişa’yı müreb-
biyeye sormadan kendi affetti.

Cezalı, salonda köşedeki pencerenin önünde oturu-
yor, Tanya da elinde tabakla yanında duruyordu. Bebek-
lerini beslemek bahanesiyle İngiliz mürebbiyeden kendi 
çöreğini çocuk odasına götürme izni almış ama doğrudan 
kardeşinin yanına gelmişti. Reva görüldüğü haksız ceza 
yüzünden hâlâ ağlayan Grişa çöreği yemiyor ve hıçkırık-
larının arasında, “Sen ye, beraber yiyelim... beraber,” di-
yordu.

Önce Grişa’ya duyduğu merhamet, sonra da yaptığı 
şeyin çok doğru bir davranış olduğunu anlamasıyla Tan

1.(İng.)Lütfen,birazdaha.(Ç.N.)
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ya’nın da gözleri dolmuştu ama daha fazla reddetmeden 
kendi hakkını yedi.

Annelerini görünce korktular ama onun yüzüne bak-
tıklarında yaptıklarının doğru olduğunu anladılar ve gü-
lerek çörekle dolu, gülümseyen ağızlarını elleriyle silme-
ye çalışırken neşeyle parlayan yüzlerini, gözlerini göz-
yaşları ile reçele buladılar.

Anneleri bir yandan elbiseleri kurtarmaya çalışırken 
gözlerinde yaşlarla, mutlulukla ve sevinçle gülümseyerek:

“Aman Tanrım! Yepyeni beyaz elbise! Tanya! Grişa!”
Yeni giysileri çıkardılar, kızlara bluz, oğlanlara da 

eski ceketlerini giydirmeleri söylendi ve mantar topla-
mak ve ırmağa girmek üzere, –kâhyayı kızdırsa da– Ku
la’nın arabaya çekilmesi emredildi. Çocuk odasından yük-
selen heyecanlı çığlık sesleri ırmağa gitmek için yola çı-
kana kadar kesilmedi. 

Koca bir sepet mantar topladılar, Lili bile bir tane 
beryoza mantarı buldu. Eskiden Miss Hoole bulup ona 
gösterirdi ama şimdi Lili kocaman bir mantarı kendi bul-
muştu ve herkes, “Lili mantar buldu!” çığlıklarıyla coş-
muştu.

Sonra ırmağa gittiler, atları beryozaların altına bıra-
kıp suya girdiler. Atsineklerinden kurtulmaya çalışan at-
ları ağaca bağlayan arabacı Terenti, otların üstüne uzanıp 
tütün içmeye başladı. Çocukların ardı arkası kesilmeyen 
neşeli çığlıkları Terenti’nin kulaklarına kadar geliyordu.

Bütün çocuklarla ilgilenmek ve haylazlık yapmaları-
na engel olmak, bunca küçük çorabın, ayakkabının ki-
min olduğunu akılda tutmak, bağcıklarını çözmek, düğ-
meleri açmak, iliklemek, bağlamak ne kadar zor olsa da 
kendisi de ırmağa girmeyi seven biri olarak bunun ço-
cuklara yararlı olduğunu düşünen Darya Aleksandrovna, 
bundan daha zevkli bir şey olmadığını düşünüyordu. 
Çoraplarını giydirirken bu küçücük tombul ayaklara do-
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kunmak, bu çıplak vücutları tutup suya sokmak ve onla-
rın kâh sevinç dolu kâh ürkek çığlıklarını duymak, çev-
reye sular fışkırtan soluk soluğa kalmış bu minik haylaz-
ların ürkek ve neşeli gözlerini görmek Darya Aleksand-
rovna için zevklerin en güzeliydi.

Çocukların yarısı giyindiğinde sütleğen ve ısırgan 
toplamaya giden süslü köylü kadınlar çekinerek onların 
yanında durdular. Matryona Filimonovna suya düşen bir 
çarşafla çocuklardan birinin gömleğini kurutması için iç-
lerinden birini çağırdı. Darya Aleksandrovna da kadın-
larla konuşmaya başladı. Önceleri elleriyle ağızlarını ka-
patıp gülen ve ne istendiğini anlamayan kadınlar kısa 
sürede cesaretlerini topladılar ve çocuklara gösterdikleri 
içten sevgiyle Darya Aleksandrovna’nın kalbini kazanıp 
sohbete başladılar.

İçlerinden biri Tanya’ya hayran hayran bakıp başını 
sallayarak, “Bu ne güzellik,” dedi, “şeker gibi bembeyaz-
sın. Ama biraz zayıf...”

“Evet, hastaydı.”
“Şuna bak, sen de mi yıkandın?” dedi diğer kadın 

kucaktaki çocuğu göstererek.
“Hayır, daha üç aylık o,” diye yanıtladı gururla Dar-

ya Aleksandrovna.
“Bak sen!”
“Senin çocuğun var mı?”
“Dört taneydi, ikisi kaldı. Bir kız, bir erkek. Geçen 

perhizden sonra memeden kestim.”
“Kız kaç yaşında?”
“İkisinde.”
“Niye bu kadar çok emzirdin?”
“Bizde öyledir, üç perhiz...”
Konuşma, “Nasıl doğurdun, hastalıkları neydi, koca-

sı neredeydi, sık sık geliyor mu?” sorularıyla Darya Alek-
sandrovna için ilginç bir hal aldı.
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Darya Aleksandrovna kadınlardan ayrılmak istemi-
yordu. Onlarla konuşmayı sevmişti, hepsini ilgilendiren 
ortak konulardan bahsediyorlardı. Darya Aleksandrov
na’nın en çok hoşuna giden ise bütün bu kadınların, 
onun bu kadar çok ve bu kadar güzel çocuğu olmasına 
hayran kalmalarıydı. Kadınlar Darya Aleksandrovna’yı 
güldürmüş, bu kahkahanın nedeninin kendisi olduğunu 
anlamayan İngiliz mürebbiyeyi de gücendirmişlerdi. Genç 
kadınlardan birinin, herkesten sonra giyinen İngiliz’in 
üçüncü eteği üzerine geçirmesiyle kendini tutamayıp, 
“Şuna bak, giye giye lahanaya döndü!” demesiyle kahka-
halar kopuvermişti.

IX

Darya Aleksandrovna hepsi yıkanmış ve ıslak kafa-
ları havluya sarılmış çocuklarla eve yaklaşırken arabacı, 
“Bir bey geliyor,” dedi. “Sanırım Pokrovskoye’li.”

İleriye doğru bakan Darya Aleksandrovna, onlara 
doğru gelen gri şapkalı, gri paltolu Levin’in o bildik görü-
nüşünü görünce çok sevindi. Onu görmekten hep mem-
nun olurdu ama şimdi Levin’in kendisini olanca heybetiy-
le görmesinden daha çok memnun olmuştu. Onun bü-
yüklüğünü kimse Levin’den daha iyi anlayamazdı.

Darya Aleksandrovna’yı gören Levin, kendisini ha-
yalinde canlandırdığı gelecekteki aile yaşantısı tablosuy-
la karşı karşıya buldu. 

“Anaç tavuk gibisiniz Darya Aleksandrovna.”
“Ah, çok sevindim!” dedi Darya Aleksandrovna elini 

uzatırken.
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“Öyle diyorsunuz ama haber bile vermiyorsunuz. 
Bende de ağabeyim var. Stiva’nın mektubundan öğren-
dim burada olduğunuzu.”

“Stiva’nın mı?” diye sordu hayretle Darya Aleksand-
rovna.

“Evet, buraya geldiğinizi yazmış ve size yardım 
etme lütfuna nail olmama izin vereceğinizi düşünüyor,” 
diyen Levin birden utanıp sustu ve ıhlamur filizleri ko-
parıp çiğneyerek konuşmadan arabanın yanında yürü-
meye devam etti. Bir kadının kocasının yapması gereken 
işleri yabancı birine yaptırmaktan Darya Aleksandrov
na’nın memnun olmayabileceğini düşünerek utanmıştı. 
Darya Aleksandrovna, Stepan Arkadyiç’in aile işlerine 
yabancı birini sokmaya çalışmasından gerçekten de hoş-
lanmamıştı. O an bu durumu Levin’in de anladığını fark 
etti. Darya Aleksandrovna, Levin’i bu inceliği ve nezake-
ti yüzünden severdi.

“Tabii, bunun yalnızca beni görmek istediğiniz anla-
mına geldiğini anladım ve çok memnun oldum,” dedi 
Levin. “Kuşkusuz şehirli bir kadın olarak buraların size 
yabani geldiğini tahmin edebiliyorum, gerekli olduğun-
da her zaman emrinizdeyim.”

“Yoo, hayır!” dedi Dolli. “İlk zamanlar biraz zordu 
ama yaşlı dadımın sayesinde şimdi her şey yoluna girdi,” 
diye devam etti ve kendisinden konuşulduğunu anlayan 
ve Levin’e içi gülen gözlerle bakan Matryona Filimonov
na’yı gösterdi. Levin’i tanıyordu ve küçükhanıma iyi bir 
eş olacağını biliyor ve bu işin gerçekleşmesini istiyordu.

“Buyurun oturun, sıkışırız,” dedi Levin’e.
“Hayır, yürüyeceğim. Çocuklar, atlarla yarışa var mı-

sınız?”
Çocuklar Levin’i çok az tanıyorlardı, ne zaman gör-

düklerini anımsamıyorlardı bile ama çocukların genel-
likle yapmacık davranan yetişkinlere karşı takındıkları ve 
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bu yüzden zılgıtı yedikleri o garip utangaçlık ve tiksin-
me tavrı yoktu yüzlerinde. Herhangi bir yapmacık dav-
ranışla akıllı, sağduyulu bir yetişkin rahatlıkla kandırıla-
bilir ama kavrayışı en kıt çocuk bile ne denli ustaca giz-
lenirse gizlensin bu davranışı anlar ve yapan kişiden nef-
ret eder. Levin’in kusurları olsa da davranışlarında ve 
duygularında bir dirhem bile yapmacıklık yoktu. Bu 
yüzden çocuklar da ona annelerinin yüzünde gördükleri 
dostça ifadeyle yaklaştılar. Yarış davetine büyük olan iki-
si hemen atıldı, arabadan fırlayıp sanki Miss Hoole’le, 
dadılarıyla ya da anneleriyle koşuyorlarmış gibi onunla 
koşmaya başladılar. Lili de Levin’e gitmek istiyordu, an-
nesi kızı Levin’e uzattı. Lili’yi omzuna oturtan Levin 
onunla koşmaya devam etti.

“Korkmayın, korkmayın, Darya Aleksandrovna!” di-
yordu sevinçle gülümseyerek. “Düşürmem, bir yerini 
kırmam mümkün değil.”

Darya Aleksandrovna onun becerikli, güçlü, fazla-
sıyla dikkatli ve özenli hareketlerini görünce rahatlayıp 
Levin’e bakarak neşe ve takdirle gülümsedi.

Levin burada, köyde, çocuklarla ve hep cana yakın 
bulduğu Darya Aleksandrovna’yla birlikteyken, Darya 
Alek sandrovna’nın da özellikle sevdiği o neşeli, çocuksu 
ruh haline kavuştu. Çocuklarla koşarken onlara jimnastik 
hareketleri öğretiyor, komik İngilizcesiyle Miss Hoole’ü 
güldürüyor ve Darya Aleksandrovna’ya köyde neler yap-
tıklarını anlatıyordu.

Yemekten sonra balkonda onunla yalnız kalan Dar-
ya Aleksandrovna konuyu Kiti’ye getirdi.

“Biliyor musunuz? Kiti yanıma gelecek ve yazı bu-
rada geçirecek.”

“Gerçekten mi?” dedi Levin ve kıpkırmızı kesilerek 
hemen konuyu değiştirdi. “Size iki inek yollayayım mı? 
İçiniz rahat etmeyecekse ayda beşer ruble ödersiniz.”
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“Hayır, gerek yok, artık her şey yoluna girdi.”
“O zaman izninizle ineklerinize bir bakayım ve nasıl 

besleyeceklerini anlatayım, bütün iş beslenmelerine 
bağlı.”

Levin konuyu tamamen değiştirmek için Darya Alek
sandrovna’ya, bir ineğin yalnızca yediklerini süte çeviren 
bir makine olduğuna dayanan süt üretimiyle ilgili teori-
sini anlatmaya başladı.

Bunları anlatırken hem Kiti hakkındaki bütün ay-
rıntıları duymak istiyor hem de bundan çekiniyordu. 
Çok zor kazandığı huzurun bozulmasından korkuyordu.

“Evet ama bütün bunları denetlemek gerekir, kim 
yapacak bunu?” diye yanıtladı Darya Aleksandrovna is-
teksizce.

Matryona Filimonovna aracılığıyla çiftlikteki bütün 
işleri bir düzene sokmuştu ve artık hiçbir şeyi değiştir-
mek istemiyordu ve üstelik Levin’in çiftçilikteki bilgisi-
ne de güvenmiyordu. İneğin süt yapan bir makine oldu-
ğuna dair düşünce de kendisine kuşkulu gelmişti. Ona 
göre bu tür düşünceler ancak çiftlik işlerini karıştırmaya 
yarardı. Ona göre her şey çok daha basitti: Matryona 
Filimonovna’nın açıkladığı gibi, Benekli ile Beyaz Karın’a 
daha fazla yem ve yal vermek, aşçının da mutfak artıkla-
rını çamaşırcının ineğine götürmesini engellemek yeter-
liydi. Bu kadar basitti. Oysa yemlerle ilgili düşünceler 
kuşkulu ve belirsizdi. Asıl önemlisi de Darya Aleksand-
rovna, Kiti’den bahsetmek istiyordu... 

X

“Kiti yalnızlık ve huzurdan başka bir şey istemediği-
ni yazıyor,” dedi Dolli bir sessizlikten sonra.



374

“Sağlığı nasıl, daha iyi mi?” diye heyecanla sordu Le-
vin.

“Tanrı’ya şükür, tamamen düzeldi. Zaten ciğerlerin-
den hasta olduğuna hiç inanmamıştım.”

“Çok sevindim!” diyen Levin susup Dolli’ye baktı. 
Dolli bunları söyleyen Levin’in yüzünde dokunaklı 

bir çaresizlik ifadesi fark etti.
Darya Aleksandrovna o güzel ve birazcık da alaycı 

gülücüğüyle, “Dinleyin Konstantin Dmitriç,” dedi. “Kiti’ 
ye neden kızıyorsunuz?”

“Ben mi? Ben kızmıyorum ki,” diye yanıtladı Levin.
“Hayır, kızıyorsunuz. Neden Moskova’ya gelince bi

ze de, onlara da uğramadınız?”
“Darya Aleksandrovna,” dedi saçlarının dibine kadar 

kızararak. “Bu kadar iyi yürekli biri olarak bunu anlama-
manıza da şaşıyorum. Bana hiç acımıyor musunuz? Bil-
diğiniz üzere...”

“Neyi biliyorum?”
“Teklif ettiğimi ve reddedildiğimi biliyorsunuz,” de

di Levin ve daha bir dakika önce Kiti’ye duyduğu o se-
vecenliğin yerini küçük düşürülmesinin yarattığı öfke 
aldı.

“Niçin bildiğimi düşünüyorsunuz?”
“Çünkü herkes biliyor.”
“İşte burada yanılıyorsunuz, tahmin etmeme karşın 

bunu bilmiyordum.”
“Ya! İşte artık biliyorsunuz.”
“Yalnızca Kiti’yi korkunç biçimde üzen bir şeyler 

olduğunu ve bu konuda konuşmamı istemediğini bili-
yordum. Bana söylemediyse hiç kimseye söylememiştir. 
Peki aranızda ne geçti? Söyleyin.”

“Ne olduğunu söyledim.”
“Ne zaman?”
“Size son geldiğim zaman.”
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“Biliyor musunuz, ne söyleyeceğim size,” dedi Dar-
ya Aleksandrovna. “Kiti’ye acıyorum, hem de çok. Siz 
yalnızca gururunuz yüzünden acı çekiyorsunuz...”

“Olabilir,” dedi Levin, “ama...”
Darya Aleksandrovna onun sözünü kesti.
“Ama zavallıcığa çok ama çok üzülüyorum. Şimdi 

her şeyi anlıyorum.”
Levin ayağa kalkarak, “Darya Aleksandrovna beni ba-

ğışlayın,” dedi. “Hoşça kalın! Yeniden görüşmek üzere.”
“Hayır, durun,” dedi Darya Aleksandrovna kolundan 

tutarak. “Durun, oturun.”
Levin yerine otururken çoktan gömdüğünü düşün-

düğü umudun yüreğinde kıpraşmaya ve canlanmaya 
başladığını hissederek, “Lütfen, lütfen bu konudan bah-
setmeyelim,” dedi.

“Sizi sevmeseydim,” dedi Darya Aleksandrovna ve 
gözlerine yaşlar doldu. “Sizi şu tanıdığım kadar tanıma-
saydım...”

Öldü sandığı duygu her geçen an daha çok canlanı-
yor, kabarıyor ve yüreğini ele geçiriyordu.

“Evet, şimdi her şeyi anladım,” diye devam etti Dar-
ya Aleksandrovna. “Siz bunu anlayamazsınız. Siz, özgür 
ve seçimini kendi yapan erkekler kimi sevdiğinizi her 
zaman net olarak bilirsiniz. Ama sizi, erkeği uzaktan gö-
ren ve her şeyi söylenen sözlerden çıkaran kadınlara 
özgü bu utanç duygusuyla beklenti içindeki kız, ne söy-
lemesi gerektiğini bilmediği bir duygu içinde olabilir.”

“Evet, yüreği bir şey söylemiyorsa...”
“Hayır yüreği söyler ama bir düşünün, siz erkekler 

bir kızı gözünüze kestirirsiniz, evine gidip gelmeye baş-
larsınız, yakınlaşırsınız, bakarsınız, beklersiniz, sevdiğini-
zin o olup olmadığını değerlendirirsiniz, emin olunca da 
evlenme teklif edersiniz...”

“Tam öyle değil ama.”
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“Önemli değil, sevginiz olgunlaştığında ya da iki 
kızdan birini seçtiğinizde teklifinizi yaparsınız. Kıza ise 
hiçbir şey sorulmaz. Onun seçim yapmasını isterler ama 
seçim yapamaz ve evet ya da hayır demekten başka se-
çeneği yoktur.”

“Evet, benimle Vronski arasında bir seçim,” diye dü-
şündü Levin yüreğinde canlanan o ölü, bu kez yüreğini 
acıyla sıkıştırarak yeniden öldü.

“Darya Aleksandrovna,” dedi. “Bu şekilde elbise ya 
da ne bileyim başka bir şey seçilir, aşk seçilmez... Seçim 
yapıldı zaten hem de en iyi şekilde... Tekrarlanması da 
mümkün değil.”

Darya Aleksandrovna yalnızca kadınların bildiği bir 
duyguyla kıyasladığında gurur çok küçültücü olduğu için 
Levin’i hor görür gibi, “Ah, gurur da gurur!” dedi. “Kiti’ye 
teklif ettiğinizde o, tam da anlattığım durumdaydı, yanıt 
verecek halde değildi. Kararsızdı. Siz ya da Vronski. Onu 
her gün görüyor, sizi ise çoktandır görmüyordu. Varsaya-
lım yaşça biraz daha büyük olsaydı, örneğin onun yerin-
de ben olsaydım kararsızlık diye bir şey olmazdı. Vrons-
ki bana hep itici gelmiştir, neyse ki bitti işte.”

Levin, Kiti’nin yanıtını anımsadı. “Hayır, bu müm-
kün değil...”

“Darya Aleksandrovna,” dedi soğuk bir ifadeyle. 
“Bana olan güveninize çok değer veriyorum. Yanıldığını-
zı düşünüyorum. Haklı ya da haksız olayım, sizin şu iğ-
rendiğiniz gurur, Katerina Aleksandrovna’yla ilgili her 
düşünceyi benim için olanaksız kılıyor, anlıyor musunuz, 
tamamen olanaksız.”

“Size tek bir şey söyleyeyim; çocuklarım kadar sevdi-
ğim kız kardeşimden bahsettiğimi anlıyorsunuzdur. Onun 
sizi sevdiğini söylemiyorum, o an teklifinizi reddetmesi-
nin hiçbir şey ifade etmediğini söylemek istiyorum.”

“Bilmiyorum!” dedi Levin yerinden kalkarak. “Bana 
nasıl acı çektirdiğinizi bilseniz... Bu, çocuğunuz öldü-
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ğünde birilerinin size, yaşasaydı şöyle olurdu, böyle olur-
du, siz de çok keyif alırdınız, demeleri gibi bir şey. Oysa 
o öldü, öldü, öldü...”

Levin’in heyecanına karşın dudaklarında hüzünlü 
bir gülümsemeyle, “Ne kadar komiksiniz,” dedi. “Evet, 
şimdi daha iyi, hem de çok daha iyi anlıyorum,” diye 
devam etti düşünceli bir şekilde. “Kiti geldikten sonra 
bize hiç gelmeyecek misiniz?”

“Hayır, gelmeyeceğim. Kuşkusuz Katerina Aleksan
drov  na’dan kaçmayacağım ama elimden geldiğince, var-
lığımın neden olacağı tatsızlıklardan onu uzak tutmaya 
çalışacağım.”

“Çok, hem de çok komiksiniz,” diye yineledi Darya 
Aleksandrovna, Levin’in yüzüne sevecen bir şekilde ba-
karak. “Peki, bundan hiç söz etmemiş gibi olalım. Tanya 
sen niye geldin?” dedi Darya Aleksandrovna, içeri giren 
kızına Fransızca.

“Küreğim nerede anne?”
“Seninle Fransızca konuşuyorum, sen de öyle yanıt 

ver.”
Kız söylemek istedi ama küreğin Fransızcasını anım-

sayamadı. Annesi fısıldadı ve sonra da küreği nerede bu-
lacağını Fransızca söyledi. Bu durum Levin’in hoşuna 
gitmedi.

Şimdi Darya Aleksandrovna’nın evindeki ve çocuk-
larındaki her şey artık eskisi gibi sevimli gelmiyordu.

Darya Aleksandrovna’nın bunu en az yirmi kez dü-
şündüğünü ve içtenlik kaybolsa da çocuklarına ancak bu 
yolla Fransızca öğretebileceğine karar verdiğini bilme-
den, “Çocuklarıyla niye Fransızca konuşuyor ki?” diye 
düşündü. “Nasıl da yapay, yapmacık. Çocuklar da bunu 
hissediyor. Fransızca öğretip içtenliği unutturuyorlar.”

“Nereye gidiyorsunuz? Otursanıza.”
Levin çay saatine kadar kaldı ama neşesi kaçmış, 

canı sıkılmıştı.
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Çaydan sonra kapıya çıkıp atı getirmelerini söyledi, 
geri döndüğünde Darya Aleksandrovna’yı heyecanlı, 
yüzü asılmış ve gözleri dolu buldu. Levin dışarı çıktığın-
da, Darya Aleksandrovna’nın bugünkü bütün mutlulu-
ğunu ve çocuklarıyla duyduğu gururu yerle bir eden bir 
olay meydana geldi. Grişa ve Tanya top yüzünden kavga 
etmişlerdi. Çocuk odasından gelen çığlıkları duyan Dar-
ya Aleksandrovna odaya koşmuş ve onları dehşet bir hal-
de bulmuştu. Tanya, Grişa’nın saçlarından tutmuştu, 
Grişa da öfke dolu bir yüzle neresine denk gelirse yum-
rukluyordu. Çocukları böyle görünce Darya Aleksan
drovna’nın yüreğinde bir şey kopmuştu. Sanki bütün 
hayatı kararmış gibiydi. Bunca gurur duyduğu çocukları-
nın, sıradan hatta canavarca eğilimler gösteren kötü ve 
aptalca terbiye edilmiş kötü çocuklar olduğunu anlamıştı.

Başka bir şey konuşacak ve düşünecek halde değildi 
ve olan biteni Levin’e anlatmaktan kendini alıkoyamadı.

Levin onun mutsuz olduğunu görmüştü ve bunun 
çok da kötü bir şey olmadığını, bütün çocukların kavga 
ettiğini söyleyerek onu yatıştırmaya çalışıyordu ama bun-
ları söylerken içinden, “Hayır,” diye düşünüyordu. “Böyle 
yapaylıklar yapıp kendi çocuklarımla Fransızca konuş-
mayacağım, zaten benim çocuklarım böyle olmayacak, 
çocukların terbiyesini bozup çirkinleştirmezsen zaten 
mükemmel olurlar. Evet, çocuklarım bunlara benzeme-
yecek.”

Levin izin isteyip gitti, Darya Aleksandrovna da kal-
ması için ısrar etmedi.
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XI

Temmuz ortalarında Pokrovskoye’ye yirmi verst 
uzaklıktaki kız kardeşinin köyünün muhtarı, işlerle ve 
biçimle ilgili bilgi vermek üzere Levin’e geldi. Kız kar-
deşinin çiftliğinin ana geliri sulak çayırlardan elde edili-
yordu. Önceleri çayırın otları köylülere desyatina’sı yir-
mi rubleden veriliyordu. Çiftlikte idareyi Levin aldıktan 
sonra otlara bakmış, daha fazla edeceğini görmüş ve des-
yatina başına yirmi beş ruble olarak değer biçmişti. Köy-
lüler bu parayı vermemişler ve Levin’in tahminine göre 
diğer alıcıları da engellemişlerdi. Levin bizzat oraya git-
miş, otların bir kısmının adam tutularak, bir kısmının da 
yarıcıya verilerek biçilmesini emretmişti. Köylüler elle-
rindeki her türlü yolla bu yeni düzeni engellemeye çalış-
mışlardı ama iş yoluna girmiş ve daha ilk yıl çayırdan 
neredeyse iki katı gelir elde edilmişti. Köylülerin direnişi 
üçüncü yıl da sürdü ama geçen yıl ot biçimine aynı dü-
zende devam edildi. Bu yıl ise köylüler üçte bir payla 
bütün otları biçmişlerdi, muhtar da biçimin bittiğini ve 
yağmurdan korktuğu için muhasebeciyi çağırıp otları 
bölüştürdüğünü ve beye kalan on bir yığının ayrıldığını 
bildirmek için gelmişti. Büyük çayırdan ne kadar ot alın-
dığı sorusuna verdiği üstü kapalı yanıtlardan, izin alma-
dan otu paylaştıran muhtarın aceleciliğinden ve davra-
nışlarından ot paylaşımının şaibeli olduğunu anlayan 
Levin, kendisi gidip denetlemeye karar verdi.

Öğleye doğru köye gelen Levin, atını ağabeyinin sü-
tannesinin kocası ve kendisinin de dostu olan yaşlı ada-
mın evine bıraktı ve ot biçimiyle ilgili ayrıntıları öğren-
mek üzere yaşlı adamın kovanlarının olduğu yere gitti. 
Konuşkan ve alımlı biri olan yaşlı Parmenıç, Levin’i ne-
şeyle karşıladı, kovanlarını gezdirdi, arıları ve bu yılki 



380

oğullar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi ama Levin’in ot-
larla ilgili sorularını kaçamak ve isteksizce yanıtladı. Bu 
durum Levin’in varsayımını daha da güçlendirmişti. Ça-
yıra gidip yığınlara baktı. Yığınlarda elli arabalık ot olma-
sı mümkün değildi; köylüleri suçüstü yakalamak için 
arabaların çağrılmasını, bir yığının derhal samanlığa ta-
şınmasını emretti. Yığından ancak otuz iki araba ot çıktı. 
Muhtarın otun kabarık olduğu, yığın yapıldığında basıl-
dığı, her şeyin gerektiği gibi paylaşıldığına dair bin bir 
sözüne karşın Levin, otun onun izni olmadan paylaştırıl-
dığı ve bu nedenle bu yığınları elli arabalık kabul etme-
yeceği konusunda ısrar etti. Uzun tartışmalardan sonra, 
bu ayrılan on bir yığının, ellişer arabalık olduğunu kabul 
eden köylüler tarafından alınmasına, beyin hakkının ise 
yeniden ayrılmasına karar verildi. Görüşmeler ve payla-
şım ikindiye kadar sürdü. Son ot da paylaşılınca kalan 
işleri muhasebeciye havale eden Levin sarısalkım çiçe-
ğiyle işaretlenmiş bir ot demetinin üstüne oturup çayır-
da kaynaşan insanları hayranlıkla seyretmeye başladı.

Önünde, bataklığın ardında ırmağın kıvrıldığı yer-
den alacalı bulacalı giysileriyle hareket eden kadınların 
şen kahkahaları duyuluyordu, biçilmiş otların üzerinde 
gri dalgalar halinde ot yığınları uzanıyordu. Kadınların 
ardından omuzlarında yabalarıyla erkekler gidiyor ve ot 
demetlerinden kocaman, geniş, kabarık yığınlar yapıyor-
lardı. Solda, otları toplanan çayırda arabalar gürültüyle 
gidip geliyor, kocaman ot yığınları birbiri ardına kaybo-
luyor ve onların yerini atların çektiği kokulu ot dolu ara-
balar alıyordu.

Levin’in yanında oturan yaşlı bir adam, “Hava çok 
iyi!” dedi. “Otlar kuruyacak! Sanki ot değil çay! Ördekle-
re darı diye ver, üşüşürler!” diye ekledi ot yığınlarını gös-
tererek. “Öğleden beri yarısını çektiler.”

“Sonuncu mu?” diye bağırdı araba kasasının yanın-
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da, kendirden yapılma dizginleri sallayarak geçen deli-
kanlıya.

“Sonuncu baba!” diye bağırdı delikanlı atı tutmaya 
çalışırken. Arabada oturan ve gülümseyen al yanaklı ka-
dına neşeyle baktı, gülümsedi ve ileri doğru gitti.

“Kim bu? Oğlun mu?” diye sordu Levin.
“Benim ufaklık,” diye yanıtladı sevecen bir gülümse-

meyle.
“Aslan gibi!”
“Fena değil.”
“Evli mi?”
“Aziz Filip’te üç yıl olacak.”
“Eee, çocuk da var mı?”
“Nerdeee! Daha kendileri çocuk, bir de utanıyorlar,” 

dedi yaşlı adam. “Ama ot da ot yani! Gerçek çay!” diye 
ekledi konuyu değiştirmek istercesine.

Levin, Vanka Parmenov ve karısına dikkatle baktı. 
Biraz ilerisinde ot yüklüyorlardı. Arabanın üstünde ayak-
ta duran İvan Parmenov, genç ve güzel karısının önce kol-
ları sonra da yabayla becerikli bir şekilde arabaya attığı 
otları alıyor, yerleştiriyor, ayaklarıyla ezerek düzeltiyor-
du. Genç kadın rahat, becerikli ve neşeliydi. Topak ol-
muş ve artık oturmuş otlar bir anda yabaya gelmiyordu. 
Kadın onları önce dağıtıyor, düzleştiriyor, yabayı otların 
arasına sokuyor ve hızlı bir şekilde gövdesinin bütün gü-
cüyle yabaya yükleniyor, kırmızı kuşaklı belini eğip doğ-
ruluyor ve beyaz gömleğinin altındaki iri memelerini ile-
ri çıkararak yabayı becerikli bir hareketle kaldırıp artık 
iyice yükselen otların üstüne fırlatıyordu. Karısının fazla 
yorulmasını istemeyen İvan, kollarını kocaman kocaman 
açarak otlar daha havadayken aceleyle yakalıyor ve dü-
zeltiyordu. Son otları da tırmıkla topladıktan sonra boy-
nuna yapışan ot parçalarını silkeledi, güneşte yanmamış 
beyaz alnına kayan kırmızı başörtüsünü düzeltip otları 
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bağlamak için arabanın altına girdi. İvan ipi arabanın oku-
na nasıl bağlayacağını gösteriyor ve karısının söylediği bir 
şeye kahkahalarla gülüyordu. İkisinin de yüzünde daha 
kı sa bir süre önce alevlenen genç ve güçlü bir aşkın izle-
ri seçiliyordu.

XII

Araba bağlanmıştı. İvan aşağı atladı ve besili, iyi 
huylu atın dizginlerini tuttu. Kadın tırmığı arabanın üstü-
ne attı ve canlı adımlarla bir araya toplanmış kadınların 
yanına gitti. İvan yola çıkıp diğer arabaların arasına karış-
tı. Rengârenk giysiler içindeki kadınlar omuzlarında tır-
mıklar, neşeli seslerle arabaların ardından gidiyorlardı. 
Kaba ve vahşi bir kadın sesi bir şarkı tutturdu, nakarata 
kadar söyledi, sonra elli kadar ince, kalın, güçlü kadın 
sesi şarkıyı sil baştan tekrar söylemeye başladı.

Kadınlar şarkı söyleyerek Levin’e doğru yaklaşıyor-
lardı. Levin bir neşe bulutunun gürültüyle üzerine yığıl-
dığını zannetti. Bulut hareket etti ve onu, üstünde uzan-
dığı ot yığınını da, diğer yığınları da, arabaları da, uzak-
taki bütün çayırlıkları da kapladı ve her şey, bağrış çağrış, 
ıslık, inleme dolu bu vahşi ve neşeli şarkının ritmine uya-
rak hareket etmeye ve sallanmaya başladı. Levin bu sağ-
lık dolu neşeye imrenerek bakıyor, bu yaşam sevinci ifa-
desine katılmak istiyordu. Ne var ki hiçbir şey yapmadan 
uzanmalı, izlemeli ve dinlemeliydi. Köylüler şarkılarıyla 
gözden kaybolup sesleri duyulmaz olunca yalnızlığının, 
bedensel tembelliğinin ve bu dünyaya duyduğu düşman
lığın verdiği ağır bir hüzün Levin’i kapladı.

Ot yüzünden en çok tartıştığı, kırdığı ya da kendisi-
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ni aldatmak isteyen köylülerden bazıları neşeyle selam 
veriyorlardı, ona bir düşmanlık beslemedikleri ya da onu 
aldatmak istedikleri için pişmanlık duymadıkları hatta 
bu konuyu hiç anımsamadıkları belli oluyordu. Bütün 
bunlar neşeli bir çalışmanın içinde kaybolup gitmişti. 
Tanrı günü verdiği gibi gücü de vermişti. Gün de güç de 
işe harcanmıştı ve ödülü de oradaydı. İyi ama iş kime 
yapılmıştı? Bu işten ne kazanılacaktı? Bunlar ilgisiz ve 
önemsiz şeylerdi.

Levin bu yaşama sık sık hayranlık duyuyor ve bu ya-
şamın içindeki insanlara imreniyordu ama şimdi ilk kez, 
özellikle de İvan Parmenov ve genç karısının ilişkilerinde 
gördüklerinin etkisiyle yaşadığı bu acı, tembel, yapay ve 
kişisel yaşamı, emek harcanan, temiz ve ortak bir güzelli-
ğe sahip yaşamla değiştirmenin kendisine bağlı olduğu 
düşüncesi ilk kez açık ve net olarak aklına gelmişti.

Yanında oturan yaşlı adam çoktan evine gitmişti. Her-
kes dağılmıştı. Yakınlarda oturanlar evlerine gitmişler, 
uzaktan gelenler de çayırda akşam yemeğine ve yatıya 
hazırlanıyorlardı. Köylülerin fark etmedikleri Levin ot
ların üstünde yatmaya devam ediyor, çevreye bakınıyor, 
dinliyor ve düşünüyordu. Çayırda yatan köylüler kısa yaz 
gecesinde neredeyse hiç uyumadılar. Yemekten sonra ne-
şeli konuşmalar ve kahkahalar duyuldu, sonra yeniden 
şarkılar ve kahkahalar.

Uzun ve yorucu işgünü neşeden başka bir iz bırakma
mıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla her şey sustu. Yalnızca ba-
taklıktaki kurbağaların bitmek bilmez vıraklamaları ve 
sabah sisine bürünmüş çayırlıktaki atların gürültülü so-
lukları duyuluyordu. Kendine gelen Levin uzandığı yer-
den kalktı, yıldızlara bakınca gecenin tükenmek üzere 
olduğunu anladı.

Bu kısa yaz gecesinde düşündüğü ve hissettiği şeyleri 
kendisine söylemek istercesine, “İyi de ne yapacağım? Na-
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sıl yapacağım?” dedi kendi kendine. Düşündüğü ve hisset-
tiği şeyler üç ayrı düşünceye ayrılıyordu. Birincisi, eski 
yaşamını, bütün yararsız bilgilerini ve hiç kimseye bir fay-
dası olmayan eğitimini bir yana bırakmaktı. Bu vazgeçiş 
ona mutluluk veriyordu ve bunlardan uzaklaşmak onun 
için çok kolaydı. İkincisi, şimdi yaşamak istediği yaşama 
ait düşünceler ve izlenimlerdi. Bu yaşamın sadeliğini, te-
mizliğini, kurallara uygunluğunu açık bir şekilde hissedi-
yor ve yokluklarını son derece hissettiği doyumu, huzuru 
ve gururu bu yaşamda bulacağına inanıyordu. Üçüncü 
grup düşünceler ise, eski yaşamdan bu yeni yaşama nasıl 
geçebileceği üzerinde yoğunlaşıyordu. Bu konuda hiçbir 
şeyi net olarak tasavvur edemiyordu. “Evlenmek mi? İş ve 
işin gerekliliği mi? Pokrovskoye’den uzaklaşmak mı? Yeni 
bir yer almak mı? Bir derneğe girmek mi? Bir köylü ka-
dınla evlenmek mi? Bunu nasıl yapacağım?” diye sordu 
kendine yeniden ama yine yanıtı bulamadı. “Bu arada bü-
tün gece uyumadım, doğru dürüst yanıt bulamıyorum,” 
dedi kendi kendine. “Daha sonra düşünürüm. Ama şuna 
inanıyorum ki bu gece yazgımı belirledi. Aile yaşamı hak-
kında daha önce düşündüklerimin hepsi saçmalık, istedi-
ğim şeyler değil. Her şey daha basit ve daha iyi...”

Gökyüzünün tam ortasında, başının üstünde asılı 
duran ve tuhaf sedef bir kabuğa benzeyen bembeyaz bu-
lut kümesine bakarak, “Ne kadar güzel!” dedi. “Bu olağa-
nüstü gecede her şey olağanüstü. Bu ne zaman oluştu? 
Daha biraz önce baktığımda hiçbir şey yoktu. Yalnızca 
iki beyaz çizgi vardı. Evet, benim yaşama bakışım da işte 
böyle fark etmeden değişti.”

Çayırdan çıkıp anayoldan köyüne doğru gitmeye 
başladı. Rüzgâr çıkmış ve ortalık gri, karanlık bir renge 
bürünmüştü. Işığın karanlığı kesin olarak yendiği şafak 
öncesinin o olağan sıkıntılı havasıydı.

Soğuktan büzülen Levin yere bakarak hızlı hızlı yü-
rüyordu. “Bu da ne? Birisi geliyor,” diye düşündü ve başını 
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kaldırdı çıngırak sesini duyunca. Yürüdüğü çimenli ana
yolda, karşısından, kırk adım kadar ötesinden üstü bavul 
dolu bir araba geliyordu. Arabanın okuna yakın atlar te-
kerlek izinden çıkıp içeriye doğru sıkışıyorlardı ama yan 
oturmuş usta arabacı arabanın okunu izlerde tutmayı be-
ceriyor ve tekerlerin sarsılmadan dönmesini sağlıyordu.

Bu durumu fark eden Levin kimin geldiğini hiç dü-
şünmeden dalgın dalgın arabaya baktı.

Arabanın bir köşesinde yaşlı bir kadın uyukluyordu, 
pencerenin kenarında ise uykudan yeni uyandığı belli 
olan ve iki eliyle şapkasının kurdelesini tutan genç bir 
kız oturuyordu. Levin’e yabancı olan aydınlık ve düşün-
ce dolu, zarif ve karmaşık bir iç dünyası olan kız, Levin’in 
üstünden doğan güneşe bakıyordu.

Tam o anda, bu görüntü kaybolur kaybolmaz o dü-
rüst gözler ona baktı. Kız onu tanımıştı ve şaşkın bir se-
vinç yüzünü aydınlattı.

Yanılması mümkün değildi. Bu gözlerin dünyada eşi 
yoktu. Bütün aydınlığı ve yaşamın anlamını içinde bu-
lunduran tek bir varlık vardı dünyada. Bu, oydu. Bu 
Kiti’ydi. Onun istasyondan Yerguşovo’ya gittiğini anladı. 
Levin’i bu uykusuz gecede heyecanlandıran her şey, al-
dığı bütün kararlar bir anda kaybolup gitti. Köylü bir ka-
dınla evlenme düşüncesini tiksinerek anımsadı. Son za-
manlarda ona böylesine acı veren yaşam bilmecesinin 
çözümü yalnızca oradaydı, yalnızca hızla uzaklaşan ve 
yolun diğer tarafından giden arabadaydı.

Kız bir daha bakmadı. Arabanın yay sesleri duyul-
maz oldu, yalnızca çıngırağın sesi hafif hafif duyuluyor-
du. Köpek havlamaları arabanın köyden geçtiğini söylü-
yordu. Çevresinde bomboş tarlalar kalmıştı, köy ileridey
di ve o, yalnız ve her şeye yabancı Levin, ıssız anayolda 
tek başına yürüyordu.

Bu gecenin bütün duygu ve düşüncelerini simgele-
yen o sedef kabuğu yeniden görmek umuduyla gökyü-
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züne baktı. Gökyüzünde ona benzer hiçbir şey yoktu. 
Yukarıda, ulaşılamaz yükseklerde gizemli bir değişiklik 
olmuştu. Kabuğun izi bile yoktu. Onun yerine gökyüzü-
nün neredeyse yarısını kaplayan ve küçüldükçe küçülen 
bulut parçalarından oluşan düzgün serilmiş bir halı var-
dı. Gökyüzü mavileşmeye ve parıldamaya başlamıştı, 
aynı sevecenlikle ve aynı erişilmezlikle onun soru dolu 
bakışlarına yanıt veriyordu.

“Hayır,” dedi kendi kendine, “ne kadar güzel, sade ve 
emek dolu olsa da o yaşama dönemem. Ben ‘onu’ sevi-
yorum.”

XIII

Aleksey Aleksandroviç’e en yakın insanların dışında 
hiç kimse, bu dış görünüşünde soğuk ve mantıklı adamın 
kendi karakterine tamamen ters bir zayıflığı olduğunu 
bilmezdi. Aleksey Aleksandroviç bir çocuğun ya da kadı-
nın gözyaşlarına kayıtsız davranamazdı. Gözyaşları onu 
şaşkına çevirir ve mantıklı düşünme yetisini tamamen 
kaybettirirdi. Bunu bilen dairenin yöneticisiyle sekreteri, 
işleri düşen kadınlara, eğer işlerinin ters gitmesini iste-
miyorlarsa ağlamamalarını tembihlerlerdi. “Kızar ve sizi 
bir daha dinlemez,” diyorlardı. “Gerçekten de bu du-
rumlarda gözyaşlarının Aleksey Aleksandroviç’te yarat-
tığı ruhsal bozukluk kendini öfke nöbetiyle ortaya ko-
yardı. Genellikle böylesi durumlarda, “Yapamam, hiçbir 
şey yapamam. Çıkın gidin!” diye bağırırdı.

Yarışlardan dönerken Anna, Vronski’yle arasındaki-
leri açıkladıktan sonra elleriyle yüzünü kapatarak ağla-
maya başladığında Aleksey Aleksandroviç, Anna’ya duy-
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duğu öfkenin yanı sıra gözyaşlarının kendisinde yarattığı 
o ruhsal bozukluğu da hissetmişti. Bu durumu fark eden 
ve o andaki duygularını ifade etmenin duruma uygun 
olmayacağını da anlayan Aleksey Aleksandroviç, hiçbir 
hayat belirtisi göstermemeye çalışarak hiç kımıldama-
mış ve hatta karısına bile bakmamıştı. Anna’yı bu denli 
etkileyen yüzündeki o tuhaf ölü ifadesi bundan kaynak-
lanıyordu. 

Eve geldiklerinde kendine hâkim olmaya çalışarak 
Anna’yı arabadan indirmiş, alışkın olduğu nezaketle ve-
dalaşmış, kendisini hiçbir şekilde bağlamayan o sözleri 
söylemiş ve kararını ertesi gün bildireceğini iletmişti.

Kötü kuşkularını doğrulayan karısının sözleri Alek-
sey Aleksandroviç’in yüreğinde derin bir acıya neden 
olmuştu. Bu acı, Anna’nın gözyaşlarının onda yarattığı 
tuhaf fiziksel acıma duygusuyla daha da şiddetlenmişti. 
Ama arabada yalnız kalan Aleksey Aleksandroviç bu acı-
madan da, son zamanlarda kendini yiyip bitiren o kuşku 
ve kıskançlık acılarından da tamamen kurtulduğunu şaş-
kınlık ve sevinç içinde hissetti.

Uzun süredir ağrıyan dişini çektirmiş birinin duygu-
ları içindeydi. Korkunç bir ağrı ve çenesinden çekip çıka-
rılan sanki kafası büyüklüğündeki bir şey hissinden sonra 
duyduğu mutluluğa inanamayan hasta dostumuz, yaşa-
mını bunca zamandır zehir eden ve bütün dikkatinin yo-
ğunlaştığı şeyin artık olmadığını, yeniden yaşayabileceği-
ni, düşünebileceğini ve ilgilendiği şeyin yalnızca dişi ol-
mayacağını hisseder. İşte Aleksey Aleksandroviç de bun-
ları hissediyordu. Acı hem tuhaf hem de korkunçtu ama 
şimdi bu acı geçmişti; şimdi yeniden yaşayabileceğini ve 
düşündüğü tek şeyin karısı olmayacağını hissediyordu.

“Onursuz, kalpsiz, dinsiz, ahlaksız kadın! Ona acı-
yıp kendimi kandırmaya çalışsam da bunu hep biliyor ve 
görüyordum,” dedi kendi kendine. Gerçekten de bunu 
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her zaman görüyor gibi geliyordu, eskiden kendisine saç-
ma gelmeyen geçmiş yıllarının ayrıntılarını anımsıyordu. 
Şimdi bu ayrıntılar, onun her zaman ahlaksız olduğunu 
açıkça kanıtlıyordu. “Hayatımı onunla birleştirerek yan-
lış yaptım ama bu yanlışımda kötü bir şey yok, dolayısıy-
la bu yüzden mutsuz olamam. Suçlu olan ben değilim,” 
diyordu kendine. “Suçlu olan o. Onunla işim olmaz. Be-
nim için artık yok...”

Karısının ve aynı karısına olan duyguları gibi hakkın-
daki duygularının değiştiği oğlunun başına gelecekler ar-
tık onu ilgilendirmiyordu. Artık onu ilgilendiren tek şey, 
karısının düşerken üzerine sıçrattığı çamuru kendisi için 
en uygun, en iyi, en edepli ve en adil şekilde silkelemek 
ve kendi namuslu ve yararlı hayatına devam etmekti.

“İğrenç kadın suç işledi diye mutsuz olamam, yal-
nızca beni düşürdüğü bu ağır durumdan en iyi çıkış yo-
lunu bulmak zorundayım. Bulacağım da,” diyordu kendi 
kendine, suratını gittikçe daha fazla asarak. “Ben ne ilkim 
ne de son.” Son zamanlarda hemen herkesin belleğinde 
olan Menelaos’un Güzel Helen’i1 başta olmak üzere ta
rihî kişilerin yanı sıra, son zamanlarda kocalarını aldatan 
yüksek sosyete kadınlarıyla ilgili olaylar da Aleksey 
Aleksandroviç’in kafasında belirdi. “Daryalov, Poltavski, 
Knyaz Karibanov, Kont Paskulin, Dram... Evet, Dram 
da... nasıl da dürüst ve akıllı bir adam... Semyonov, Ça-
gin, Sigonin,” diye aklından geçirdi Aleksey Aleksandro-
viç. “Diyelim ki bu insanların payına akıl dışı bir ridicule2 
düştü ama ben bunda mutsuzluktan başka bir şey gör-
medim ve her zaman onlara acıdım,” dedi kendi kendi-
ne. Gerçi bu söyledikleri doğru değildi, bu tür talihsiz-
liklere hiç acımazdı ve kocalarını aldatan kadınlar çoğal-

1.JacquesOffenbach’ınMenelaos’ukomikbiraldatılaneşolarakanlatanope-
reti.(Ç.N.)
2.(Fr.)Gülünçdurum.(Ç.N.)
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dıkça kendini daha yüksek yerlere konumlardı. “Bu ta-
lihsizlik herkesin başına gelebilir. İşte beni de buldu. 
Önemli olan bu durumdan en iyi şekilde nasıl çıkılaca-
ğı.” Onunla aynı durumda olan insanların neler yaptıkla-
rını ve davranışlarını gözden geçirmeye başladı.

“Daryalov düello yapmıştı...”
Fiziksel olarak korkak biri olması ve bunu bilmesi 

nedeniyle Aleksey Aleksandroviç, gençliğinde özellikle 
bu düello işini epeyce düşünmüştü. Aleksey Aleksandro-
viç kendine yönetilmiş bir tabancayı korku duymadan 
düşünemiyordu bile, zaten hayatında bir kez bile eline 
silah almamıştı. Bu korku gençliğinde onu sık sık düello-
yu düşünmeye ve yaşamının tehlikede olduğu bir du-
rumda ne yapacağını sınamaya zorlamıştı. Yaşamda ba-
şarıya ve sağlam bir mevkiye ulaştıktan sonra bu duygu-
yu çoktan unutmuştu gerçi ama alışkanlıktan doğan bu 
duygu yeniden kendini göstermişti ve korkaklığı yüzün-
den duyduğu korku şimdi o kadar güçlüydü ki, hiçbir 
zaman düello yapmayacağını bilmesine karşın Aleksey 
Aleksandroviç düello konusunu inceden inceye düşünü-
yor ve bu düşünceden zevk alıyordu.

“Kuşkusuz, bizim toplum hâlâ çok vahşi (İngiltere 
gibi değil), pek çok kişi –bu pek çok kişinin içinde Alek-
sey Aleksandroviç’in özellikle değer verdiği kişiler de 
vardı– düelloya iyi tarafından bakıyor ama nasıl bir so-
nuç elde edilir? Diyelim düelloya davet ettim,” diye de-
vam etti Aleksey Aleksandroviç içinden ve düello gecesi 
nasıl bir ruh hali içinde olacağını hayal etti, kendine çev-
rilmiş bir tabancayı düşününce bunu hiçbir zaman yapa-
mayacağını anladı. “Evet, diyelim düelloya çağırdım, ha
di eğitim de aldım,” diye düşünmeye devam etti. “Ben de 
tetiği çektim,” dedi gözlerini kapatarak. “Ve onu öldür-
düm,” diye devam etti ve hemen başını sallayarak bu ap-
tal düşünceleri kovdu. “Suç işlemiş karın ve oğlunla aran-
daki ilişkiyi belirlemek için bir insanı öldürmenin ne 
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anlamı var? Sonra da karımla ilgili olarak ne yapmam 
gerektiğine karar vermem gerekecek. Ama benim ölmem 
ya da yaralanmam daha muhtemel hatta kesin. Suçsuz 
biri olarak kurban olan ben ya öleceğim ya da yaralanaca-
ğım. Bu daha da saçma bir şey. Üstelik düello çağrısının 
benden gitmesi de şerefsiz bir davranış olur. Arkadaşları-
mın işi düelloya vardırmama izin vermeyeceklerini, Rus-
ya için gerekli bir devlet adamının yaşamının tehlikeye 
atılmasına göz yummayacaklarını bilmiyor muyum? Peki 
ne olacak? İşin tehlikeli bir boyuta ulaşmayacağını bilen 
biri olarak yalnızca sahte bir ün kazandırmak istemiş ola-
cağım. Bu şerefsizce, yapmacık bir şey, kendini ve başka-
larını aldatmaktan başka bir şey değil. Düello akılsızca 
bir şey, hem hiç kimse de benden bunu beklemez. Ama-
cım işlerimi sorunsuzca devam ettirebilmek için saygınlı-
ğımı aynı şekilde sürdürmek olmalı.” Aleksey Aleksandro
viç’in gözünde önceden de büyük öneme sahip olan gö-
revi şimdi ona daha önemli görünüyordu. 

İyice düşünüp düellodan vazgeçen Aleksey Alek-
sandroviç, aldatılmış kocalardan bazılarının seçtiği başka 
bir çıkış yolunu, boşanmayı düşünmeye başladı. Anım-
sadığı bütün ünlü boşanmaları (çok iyi bildiği o yüksek 
sosyetede epeyce vardı) gözden geçiren Aleksey Alek-
sandroviç, hiçbir boşanma nedeninin gerçekte kendisi-
ninkiyle örtüşmediğini fark etti. Bütün örneklerde ya 
koca geri çekiliyor ya da karısını satıyordu1 ve bir daha 

1.ÇarlıkRusya’sındaresmînikâholmadığıiçinevlilikveboşanmadamutlakbir
surettekiliseninonayıgerekliydi.Ancakkutsalbirkonusayıldığıiçindebo-
şanmakyalnızcaüçkoşulabağlanmıştı.Eşlerdenbirininbeşyıldanfazlaortada
olmaması,çocukolmamasıveeşlerdenbirininsadakatsizliği.Sadakatsizlikdu-
rumundadakadınveerkekarasındafarklıuygulamavardı.Zinayaptığıbelir-
lenenkadınınboşandıktansonratekrarevlenmesineizinverilmiyordu.Kadı-
nınzinayaptığıbazıdurumlarda,kadınyadaâşığıkadınınkocasıylaanlaşma
yapar,aldatanınkocaolduğunugösterenbirmizansendüzenlenirveboşanma
sağlanırdı.Buişkarşılığındadakocayayüklümiktardaparaödenirdi.Burada
satmaksözcüğübuanlamdakullanılmıştır.(Ç.N.)
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evlenmesi mümkün olmayan suçlu kadın da sanki yasal-
mış gibi sahte bir ilişki kuruyordu. Aleksey Aleksandro-
viç kendi olayında suçlu kadının yasal olarak toplumdan 
aforoz edilmesinin mümkün olmadığını görüyordu. İçin-
de bulunduğu zor hayat koşullarının, kadının suçluluğu-
nu kanıtlayacak yasanın talep ettiği o kaba kanıtları orta-
ya sürmesine izin vermediğini biliyordu. Bu yaşamın o 
bilinen inceliğinin, kanıtlar olsa da bu kanıtları kullan-
masına izin vermeyeceğini ve bu kanıtların kullanılması-
nın toplumun gözünde kendisini karısından daha kötü 
bir duruma düşürebileceğini görüyordu.

Boşanma denemesi, düşmanlarının iftira atmaları ve 
onu sosyetede küçük düşürmeleri için fırsat yaratacak 
bir skandaldan öteye geçmeyecekti. Asıl amaca, yani du-
rumunun en az zararla belirlenmesine boşanma yoluyla 
da ulaşılamıyordu. Bundan başka boşanma sürecinde, 
hatta daha başlangıcında karısının kendisiyle ilişkiyi ta-
mamen koparıp âşığıyla yaşamaya başlayacağı da aşikâr
dı. Ama karısına duyduğunu sandığı nefret dolu kayıtsız-
lığa karşın Aleksey Aleksandroviç’in yüreğindeki tek duy-
gu, karısının hiçbir engelle karşılaşmaksızın Vronski’yle 
yaşamaya başlamasını ve dolayısıyla suçunun bir ödül 
olmasını istememesiydi. Yalnızca bu düşünce Aleksey 
Aleksandroviç’i öylesine öfkelendirmişti ki, bunu düşü-
nür düşünmez içindeki acıyla inlemeye başlamış, otur-
duğu yerden kalkmış, yerini değiştirmişti ve ancak epey-
ce bir süre sonra suratını asarak üşüyen kemikli bacakla-
rını tüylü bir battaniyeyle örtmeyi akıl edebilmişti.

“Resmî olarak boşanmanın dışında Karibanov, Pasku-
din ve şu iyi yürekli Dram gibi yapılabilir yani ayrı yaşa-
nabilir,” diye düşünmeye devam etti sakinleştikten sonra. 
Ama bu tutum da aynı boşanmanın neden olacağı utancı 
doğuracaktı ve en önemlisi de aynı resmî boşanmada ol-
duğu gibi karısını Vronski’nin kucağına atmış olacaktı. 



392

“Hayır, bu mümkün değil, olamaz!” diye yüksek sesle söy-
lendi battaniyeyi bacaklarına yeniden sararken. “Ben mut-
suz olmayacaksam onlar da, ikisi de mutlu olmayacak!”

Konuyu bilmediği süre içinde ona acı veren kıskanç-
lık duygusu, karısının sözleriyle ağrıyan dişin çekilip atıl-
ması gibi kaybolup gitmişti. Ama yerini yeni bir duyguya, 
yalnızca karısının zafer kazanmasını engellemek değil 
suçunun cezasını da çekmesi isteğine bırakmıştı. Bu duy-
guyu itiraf etmiyordu ama yüreğinin derinliklerinde hu-
zurunu bozduğu ve onuruyla oynadığı için karısının acı 
çekmesini istiyordu. Aleksey Aleksandroviç düello, bo-
şanma ve ayrılık koşullarını yeniden gözden geçirdi ve 
yeniden hepsini bir kenara koyduktan sonra tek çıkar yo-
lun, olanı biteni sosyeteden gizleyerek ilişkiyi engellemek 
ve en önemlisi de –bunu kendine bile itiraf edemiyordu– 
onu cezalandırmak için her türlü olanağı kullanarak ve 
önlemi alarak karısını yanında alıkoymak olduğuna inan-
dı. “Ailemizi içine soktuğu bu zor durumu etraflıca dü-
şündüğümü, bütün çözüm yollarının status quo’ya1 göre 
her iki taraf için de daha kötü olduğunu, ancak benim 
koşullarımın kabulü halinde yani âşığıyla görüşmeyi bı-
rakması halinde eski şekilde devam etmeyi kabul edece-
ğime ilişkin kararımı açıklamalıyım.” Bu kararı kesin ola-
rak kabul etmesinden sonra Aleksey Aleksandroviç’in 
aklına, bu kararı destekleyen başka bir fikir daha geldi. 
“Evet, bu kararla dine de uygun davranırım,” dedi kendi 
kendine. “Böylece suçlu karımı bir kenara atmamış ve 
düzelmesi için fırsat vermiş olacağım ve üstelik bana ne 
kadar zor gelse de onun düzelmesi ve kurtulması için de 
çaba harcayacağım.” Karısına ahlaki olarak etki edeme-
yeceğini ve düzelmesi için harcayacağı çabaların yalan-
dan başka bir şey doğurmayacağını bilmesine ve bu zor 

1.(Lat.)Statüko,varolandurum.(Ç.N.)
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anları yaşarken çıkış yolunu dinde aramayı bir kez olsun 
düşünmemesine karşın şimdi aldığı bu kararın dinin ku-
rallarına da uygun düştüğünü düşünüyor ve kararının di
nî yaptırımı onu bir nebze olsun rahatlatıyordu. Dine 
karşı duyulan bu genel soğukluk ve kayıtsızlık ortamında 
her zaman bir bayrak gibi yukarıda taşıdığı dinin kuralla-
rını böylesine önemli bir konuda uygulamadığını söyle-
yecek kimsenin olamayacağını düşünmek de ayrıca mut-
lu ediyordu. Sonraki adımlarını etraflıca düşünen Alek-
sey Aleksandroviç, karısıyla ilişkilerinin öyle eskisi gibi 
olamayacağını bile göremiyordu. Kuşkusuz hiçbir zaman 
eskisi gibi saygı göstermeyecekti ama karısının kötü ve 
sadakatsiz biri olmasından dolayı yaşamını altüst etmesi 
için bir neden olmamıştı ve olmayacaktı. “Evet, her şeyin 
ilacı olan zamanla ilişkiler yeniden yoluna girecek,” dedi 
kendi kendine Aleksey Aleksandroviç. “Hem de hayatı-
mın gidişatında bir terslik hissetmeyeceğim kadar yoluna 
girecek. O mutsuz olmak zorunda ama ben suçsuzum, 
dolayısıyla mutsuz olmam için hiçbir neden yok.”

XIV

Aleksey Aleksandroviç Petersburg’a yaklaşırken kara-
rını kesinleştirmekle kalmamış, kafasında karısına yazaca-
ğı mektubu da kurgulamıştı. Kapıcı odasına giren Aleksey 
Aleksandroviç mektuplara ve bakanlıktan yollanan evrak-
lara bakmış ve çalışma odasına getirilmesini emretmişti.

Kapıcının sorusuna iyi bir ruh hali içinde olduğunu 
gösteren memnuniyet duygusuyla ve “içeri alınmasın” 
kısmını özellikle vurgulayarak, “Atları çözsünler ve içeri 
kimse alınmasın,” dedi.
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Aleksey Aleksandroviç çalışma odasında iki kez do-
landıktan sonra, üzerinde kendinden önce içeri giren 
uşağın yaktığı altı mum olan büyük çalışma masasının 
önünde durdu, parmaklarını çıtlattı ve yazı takımını se-
çerek oturdu. Dirseklerini masaya dayadı, başını hafifçe 
yana eğip bir dakika kadar düşündü ve bir an bile dur-
madan yazmaya başladı. Herhangi bir hitap sözcüğü kul-
lanmadan, Fransızcada Rusçadaki kadar soğuk bir karak-
tere sahip olmayan “siz” zamirini tercih ederek Fransızca 
yazmaya başladı. 

Son konuşmamızda size bu konuşmamızla ilgili kararımı 
bildirmek niyetinde olduğumu söylemiştim. Her şeyi ayrıntılı 
olarak düşündükten sonra bu sözümü yerine getirmek ama-
cıyla yazıyorum. Kararım şöyledir: Davranışlarınız ne olursa 
olsun, o yüce gücün bizi birleştiren bağlarını koparma hakkını 
kendimde görmüyorum. Aile, eşlerden birinin kaprisi, keyf î 
davranışı ya da suçu yüzünden dağılamaz ve bizim yaşamımız 
da eskisi gibi devam etmek zorundadır. Bu, benim için, sizin 
için ve oğlumuz için gereklidir. Bu mektubun yazılmasına ne-
den olan şeyden pişman olduğunuza ve olacağınıza, anlaşmaz
lığımızın nedenini kökünden çıkarıp atmak ve geçmişi unut-
mak için bana yardımcı olacağınıza kesinlikle eminim. Aksi 
takdirde sizi ve oğlunuzu nelerin beklediğini tahmin edersiniz. 
Görüştüğümüzde bütün bunları ayrıntılı olarak konuşmayı 
umut ediyorum. Yazlık sezonu bitmek üzere olduğundan, salı 
gününden geç olmamak kaydıyla bir an önce Petersburg’a 
dönmenizi rica ediyorum. Taşınmanız için gereken bütün işler 
halledilecektir. Bu ricamın yerine getirilmesine özel önem ver-
diğimi dikkate almanızı rica ederim.

A. Karenin

Not: Masraflarınız için gerekebilecek para mektubun 
içindedir.
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Mektubu okudu, özellikle para konusunu anımsadı-
ğı için memnun oldu. Mektupta tek bir sert söz ve serze-
niş bulunmuyordu ama hoşgörü de yoktu. Önemli olan, 
dönüş için altın bir köprü vardı. Mektubu katladı ve ağır 
fildişi mektup açacağıyla düzledikten sonra paralarla 
birlikte zarfa koydu, yazı takımını her kullandığında 
duyduğu o keyifle zile bastı.

“Yarın yazlıkta Anna Arkadyevna’ya teslim edilmek 
üzere kuryeye ver,” dedi ve kalktı.

“Başüstüne ekselansları. Çalışma odanıza çay emre-
der misiniz?”

Aleksey Aleksandroviç çay getirmelerini emretti, 
elindeki ağır mektup açacağıyla oynayarak, yanında lam-
banın hazırlandığı ve okunmaya başlanmış Fransızca 
Iguvium Tabletleri1 hakkındaki kitabının onu beklediği 
koltuğuna geçti. Koltuğun üstünde oval altın bir çerçeve 
içinde ünlü bir ressamın yaptığı Anna’nın portresi asılıy-
dı. Aleksey Aleksandroviç resme baktı. Zifirî karanlık 
gözler, açıklama yaptığı akşamki gibi alayla ve küstahça 
ona bakıyordu. Ressamın olağanüstü bir şekilde resmet-
tiği başındaki siyah dantel, siyah saçları ve taşlarla dolu 
yüzük parmağıyla o beyaz harika eli, Aleksey Aleksand-
roviç üzerinde dayanılmaz bir derecede küstah ve mey-
dan okuyan bir etki yaptı. Portreye bir süre bakan Alek-
sey Aleksandroviç birden irkildi, dudakları titredi, du-
daklarından “brrr” sesi duyuldu ve hemen arkasını dön-
dü. Aceleyle koltuğuna oturdu ve kitabını açtı. Okuma-
ya çalışıyordu ama Iguvium Tabletleri’ne duyduğu o ön-
ceki büyük ilgiyi bir türlü gösteremiyordu. Kitaba bakı-
yor ama başka şey düşünüyordu. Karısını değil işinde 
son zamanlarda ortaya çıkan ve şimdilerde işinin başlıca 

1.İtalya’nınGubbiokentinde1444yılındabulunmuş,Umbriolehçesiyleyazılı
birdizitunçtablet.(Ç.N.)



396

konusu olan bir karışıklığı düşünüyordu. Şimdi bu konu-
ya her zamankinden daha fazla, derinlemesine kafa yor-
duğunu ve kafasında bu konuyu halledecek, kariyerinde 
onu yükseltecek, düşmanlarını bertaraf edecek ve dola-
yısıyla da devlete büyük yarar sağlayacak –bunu hiçbir 
ham hayale kapılmadan söyleyebilirdi– bir düşünce doğ-
duğunu hissediyordu. Çay getiren uşak dışarı çıkar çık-
maz Aleksey Aleksandroviç kalktı ve çalışma masasına 
geçti. İçinde günlük işler olan çantayı ortaya çekip ken-
dinden hoşnut olduğunu gösteren belli belirsiz bir gü-
lümsemeyle kalemlikten bir kurşunkalem aldı ve daha 
da karışık bir hal almadan incelemek istediği dosyayı 
okumaya daldı. Karışıklık şuydu. Bir devlet memuru ola-
rak Aleksey Aleksandroviç’in özelliği, ki bu yüksek sevi-
yeye çıkmış her memurun sahip olduğu bir özellikti, 
yükselme hırsının büyüklüğü, dürüstlüğü, ölçülülüğü, 
kendine güveni ve kariyerini sağlamlaştıran resmî evrak-
ları fazla önemsememek, yazışmaları en aza indirgemek, 
olabildiğince işin özüne yaklaşmak ve tutumlu olmakta 
yatıyordu. Aleksey Aleksandroviç’in bakanlığında görü-
şülen ve kaynakların yerinde kullanılmamasıyla davanın 
yalnızca evrak üzerinden değerlendirilmesi konusunda 
yakıcı bir örnek olan Zaraysk ilindeki tarlaların sulanma-
sı davası ünlü 2 Haziran Komitesi’nde gündeme gelmiş-
ti. Aleksey Aleksandroviç bunun haklı bir dava olduğu-
nu biliyordu. Zaraysk ilindeki sulama davası Aleksey 
Aleksandroviç’in selefinin selefi tarafından açılmıştı. 
Gerçekten de bu dava için lüzumsuz bir şekilde çok para 
harcanmış ve harcanmaya devam ediliyordu ve görüldü-
ğü kadarıyla da hiçbir sonuca varılamayacaktı. Aleksey 
Aleksandroviç göreve başlar başlamaz bu durumu he-
men anlamış ve işi ele almaya karar vermişti ama kendi-
ni pek fazla güvende hissetmediği ilk dönemlerde, bu 
işin birçok kişinin çıkarına dokunduğunu ve üstüne git-
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menin akılsızca olacağını biliyordu ve başka işlere gö-
mülünce de bu konuyu unutmuştu. Diğer bütün davalar 
gibi bu dava da kendi halinde uzayıp gidiyordu. (Bu iş-
ten birçok insan nasipleniyordu,1 aralarında bütün kızla-
rı yaylı çalgılar çalan çok dürüst, müzisyen bir aile de 
vardı. Aleksey Aleksandroviç bu aileyi tanıyordu ve bü-
yük kızlardan birinin nikâhında gelinin yanında babası-
nın yerine kendisi yürümüştü.) Bu olayın düşman bir 
bakanlık tarafından gündeme getirilmesi, Aleksey Alek
san droviç’e göre dürüst olmayan bir davranıştı çünkü 
her bakanlıkta buna benzer olaylar vardı ve bilinen ne-
denlerden hiç kimse bu dosyaları açmazdı. Şimdi ma-
dem eldiveni yüzüne çarpmışlardı, o da bunu cesaretle 
almış ve Zaraysk ili sulama komisyonunun yaptığı işlerin 
araştırılması ve denetlenmesi için özel bir komisyon ku-
rulmasını talep etmişti. Artık bu bayların yaptıklarını 
yanlarına bırakmayacaktı. Azınlıkların2 yerleşimiyle ilgili 
bir komisyon daha kurulmasını talep etmişti. Azınlıkla-
rın yerleşimiyle ilgili konu 2 Haziran Komitesi’nde tesa-
düfen açılmış ve azınlıkların ağlanası durumlarını, erte-
lenmesi mümkün olmayan bir konu olarak gören Alek-
sey Aleksandroviç tarafından hararetle desteklenmişti. 
Komitede bu konu birkaç bakanlığın birbirine girmesine 
neden olmuştu. Aleksey Aleksandroviç’e düşmanlık bes-
leyen bakanlık, azınlıkların durumunun çok iyi olduğunu 
ve bahsedilen önlemlerin alınması halinde bu iyi durum-
larının kaybolabileceğini kanıtlamaya çalışıyor ve bu ko-
nuda kötü bir şey meydana gelmişse bunun Aleksey 

1. 1873’teki kıtlıktan sonra sulama konusu gündeme gelmiş ve birçok ilde
sulamaprojeleriyapılmış,büyükparalarayrılmışamabirçoğuamaçdışıhar-
canarakbazıkişilerinzenginleşmesinekaynakolmuştu.(Ç.N.)
2.ÇarlıkdönemindeRus İmparatorluğu’nundoğubölgelerindengelenlerin
yerleşimsorunu.(Ç.N.)
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Alek sandroviç’in bakanlığının yasalarla belirlenen görev-
leri yerine getirmemesinden kaynaklandığını belirtiyor-
du. Aleksey Aleksandroviç’in istediği önlemler şöyleydi: 
Birinci olarak, azınlıkların durumunu yerinde incelemek 
üzere yeni bir komisyon kurulması; ikinci olarak, eğer 
azınlıkların durumu komitenin elindeki resmî belgelerde 
belirtildiği gibiyse azınlıkların bu kötü durumunun ne-
den kaynaklandığını ortaya çıkarmak üzere konuyu apo
litik, bidari, cekonomik, detnografik, emaddi ve fdinî 
açılardan inceleyecek bilimsel bir komite kurulması; üçün-
cü olarak, azınlıkların içinde bulunduğu kötü durumların 
giderilmesi için son on yıl boyunca bu bakanlıkça neler 
yapıldığına dair bütün bilgi ve belgelerin bu düşmanca 
tavır içindeki bakanlıktan istenmesi ve nihayet dördüncü 
olarak, komiteye sunulan 5 Aralık 1863 tarih ve 17015 
sayılı ve 7 Haziran 1864 tarih ve 18308 sayılı belgelerden 
anlaşıldığı gibi bakanlığın temel T... Yasası’nın 18. madde-
sine ve 36. maddesinin şerhine neden aykırı hareket etti-
ğinin sorularak açıklama istenmesi. Bu düşüncelerin öze-
tini hızlı hızlı yazarken heyecandan Aleksey Aleksandro
viç’in yüzü kıpkırmızı olmuştu. Sayfayı bitirdikten sonra 
kalktı, zile bastı ve gerekli bilgilerin sağlanması için notu 
kalem müdürüne yollamalarını söyledi. Kalkıp odada do-
laşırken yeniden portreye baktı, yüzü asıldı ve nefretle 
gülümsedi. İlgisini yeniden toplayıp Iguvium Tabletleri 
hakkındaki kitabı biraz daha okuyan Aleksey Aleksand-
roviç saat on birde yatmaya geçti, yatakta uzanırken karı-
sıyla ilgili olayları anımsadı ve durumun hiç de öyle ka-
ranlık olmadığını düşündü.
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XV

Vronski, içinde bulunduğu durumun dayanılamaz 
olduğunu söyleyip bir an önce kocasına açılması için 
onu ikna etmeye çalıştığında inat ve kızgınlıkla karşılık 
vermesine karşın Anna, yüreğinin derinliklerinde duru-
munun yalanlarla dolu ve onursuzca olduğunu kabul 
ediyor ve bütün ruhuyla bunu değiştirmek istiyordu. 
Kocasıyla yarışlardan dönerken anlık bir heyecana kapı-
larak her şeyi söylemişti ve bunu yaparken acı duyması-
na karşın yaptığına memnundu. Kocası eve bıraktıktan 
sonra kendi kendine sürekli olarak, her şeyin açığa çık-
masıyla mutlu olduğunu ve hayatında hiç değilse yalan 
ve aldatmalara yer olmayacağını söyleyip duruyordu. Du-
rumunun artık sonsuza kadar belirleneceğinden kuşku 
duymuyordu. Yeni durumu belki kötü olacaktı ama için-
de ne yalan olacaktı ne de saklanacak bir şey. O sözleri 
söyleyerek kocasına ve kendisine verdiği acının, şimdi 
her şeyin belli olmasıyla ödüllendirilmiş olacağını düşü-
nüyordu. O akşam Vronski’yle görüştü ama durumun 
açıklık kazanması için söylemek zorunda olmasına karşın 
ona kocasıyla arasında geçenleri anlatmadı.

Ertesi sabah uyandığında ilk aklına gelen şey, koca-
sına söylediği sözler oldu ve bu sözler o kadar korkunç 
geldi ki şimdi bu tuhaf, kaba sözleri nasıl söylediğine ina-
namıyor ve bunların sonucunun ne olacağını tasavvur 
edemiyordu. Ne var ki sözler ağızdan çıkmış ve Aleksey 
Aleksandroviç hiçbir şey söylemeden gitmişti. “Vronski’ 
yi gördüm ve ona söylemedim. O tam giderken durdu-
rup söylemek istedim ama ilk anda değil de sonradan 
söylemenin tuhaf olacağını düşünüp vazgeçmiştim. Ne 
istiyordum, neden söylemedim?” Bu sorunun yanıtı ola-
rak bütün yüzü utançtan kıpkırmızı kesildi. Onu söyle-
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mekten alıkoyan şeyi anlamıştı; bundan utanç duyduğu-
nu anladı. Dün akşam açığa çıktığını sandığı durumu 
şimdi netleşmek bir yana içinden çıkılamaz bir hal almış 
gibi geliyordu. Daha önce hiç aklına gelmeyen bu utanç-
tan korkuya kapıldı. Kocasının neler yapacağını düşünür
ken aklına hep en kötü düşünceler geliyordu. Biraz sonra 
kâhyanın gelip onu evden atacağı ve yüz kızartıcı işinin 
bütün dünyaya yayılacağı aklına geldi. Evden atıldığında 
nereye gideceğini sordu kendine ama yanıtını bulamadı. 

Vronski’yi düşündüğünde onu sevmediğini, artık 
kendisine bir yük olarak gördüğünü, kendini ona vereme
yeceğini düşünüyor ve bunun için ona düşmanlık hisse-
diyordu. Kocasına söylediği ve içinden sürekli yinelediği 
sözleri sanki herkese söylemiş ve herkes duymuş gi bi ge-
liyordu. Evde birlikte yaşadığı insanların gözlerinin içine 
bakmaya cesaret edemiyordu. Hizmetçi kızı çağırmaya, 
hatta aşağı inmeye ve oğluyla mürebbiyeyi görmeye ce-
saret edemiyordu.

Çoktandır kapısını dinleyen hizmetçi kız, Anna’nın 
odasına kendisi girdi. Anna soru dolu gözlerle kıza baktı 
ve korkuyla kıpkırmızı oldu. Çağrıldığını sandığı için içeri 
girdiğini söyleyen hizmetçi kız özür diledi. Elbisesiyle bir-
likte bir de not getirmişti. Not Betsi’dendi. Betsi bu sabah 
ona, Liza Merkalova ve Barones Ştoltz’un, hayranları Ka-
lujski ve yaşlı Stremov’la kroket oynamaya geleceklerini 
anımsatıyordu. “Gelin, en azından ahlaki değerlerin ne 
olduğunu görmeye. Sizi bekliyorum,” diye bitiriyordu.

Anna notu okudu ve derin bir iç geçirdi.
“Hiçbir şey, hiçbir şey lazım değil,” dedi tuvalet ma-

sasındaki kokuları ve fırçaları düzelten Annuşka’ya. “Çık, 
şimdi giyinip geliyorum. Hiçbir şey, hiçbir şey lazım de-
ğil.”

Annuşka çıktı ama Anna giyinmeye başlamadı ve 
aynı pozisyonda, kollarını sarkıtmış ve başını eğmiş hal-
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de oturuyor, bir hareket yapmak, bir şeyler söylemek is-
tiyormuş gibi bazen bütün vücudu ürperiyor ve sonra 
aynı şekilde donup kalıyordu. Sürekli, “Aman Tanrım! 
Aman Tanrım,” diye yineliyordu. Ama ne “Tanrı” ne de 
“aman” sözcükleri hiçbir anlam taşıyordu. Dinden hiçbir 
zaman kuşku duymamasına ve yeterli eğitimi almasına 
karşın o kadar yabancıydı ki içinde bulunduğu durumda 
dinden yardım dilemek, onun için Aleksey Aleksandro
viç’ten yardım beklemek gibi bir şeydi. Dinin yardımı-
nın ancak yaşamının bütün anlamını oluşturan şeyden 
tamamen vazgeçmesi koşuluyla gerçekleşebileceğini ön-
ceden biliyordu. Yeni ve şimdiye kadar yaşamadığı bir 
ruh halinin ona zor gelmesinin yanı sıra bu ruh hali kar-
şısında korku da hissediyordu. Yorgun gözlerin bazen 
çift görmesi gibi ruhundaki her şeyin çift olmaya başla-
dığını hissediyordu. Bazen neden korktuğunu, ne istedi-
ğini bilmiyordu. O olan şeyden ya da olacak şeyden kor-
kuyor mu yoksa onu istiyor mu, tam olarak ne istiyor, 
bilemiyordu. 

“Ah, ben ne yapıyorum!” diye söylendi birden başı-
nın iki yanında da ağrı hissederek. Kendine geldiğinde 
şakaklarından sarkan saçlarını iki eliyle tutup yolduğunu 
gördü. Yerinden fırlayıp yürümeye başladı.

Geri gelen ve Anna’yı yine aynı durumda yakalayan 
Annuşka:

“Kahve hazır ve mamzel ile Seryoja sizi bekliyor.”
Birden canlanan ve oğlunun sabahtan beri ilk kez 

aklına geldiğini anımsayan Anna, “Seryoja? Ne oldu Ser
yo ja’ya?” diye sordu.

“Sanırım bir şeyler karıştırmış,” dedi Annuşka gü-
lümseyerek.

“Ne karıştırmış?”
“Köşe odada şeftaliler vardı, sanırım gizlice birini 

ye mişler.”
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Oğlunu anımsaması Anna’yı birden içinde bulun-
duğu o çıkılmaz durumdan kurtardı. Son yıllarda üstlen-
diği fazlasıyla abartılı olsa da kısmen içten olan oğlu için 
yaşayan anne rolünü ve şimdi içinde bulunduğu durum-
da memnuniyetle hissettiği, durumu ne olursa olsun ko-
casının ve Vronski’nin karşısına dikilebileceği bir hü-
kümranlığı olduğunu anımsadı. Bu hükümranlığı oğluy-
du. Durumu ne olursa olsun oğlunu terk edemezdi. İster 
kocası rezil etsin ve evden kovsun, ister Vronski ondan 
soğusun ve başına buyruk yaşamını sürdürsün (Vronski’yi 
yine hınç ve serzenişle düşünmüştü) oğlunu bırakması 
mümkün değildi. Yaşamının bir amacı vardı. Oğluyla 
olan durumunu devam ettirmek ve onu elinden almala-
rına izin vermemek için harekete geçmeliydi. Hem de 
mümkün olan en kısa sürede, onu elinden almadan hare-
kete geçmeliydi. Oğluyla birlikte gitmeliydi. İşte, şimdi 
yapması gereken şey buydu. Sakinleşmesi ve bu acı ve-
ren durumdan çıkması gerekliydi. Doğrudan oğlunu ilgi-
lendiren, onunla birlikte hemen bir yerlere gitme düşün-
cesi Anna’yı sakinleştirmişti.

Çabucak giyinip aşağı indi ve kararlı adımlarla onu 
her zamanki gibi bir fincan kahvenin ve oğluyla müreb-
biyenin beklediği konuk odasına girdi. Tepeden tırnağa 
beyazlar giyen Seryoja aynanın karşısında durmuş, sırtını 
ve başını eğerek Anna’nın iyi bildiği ve babasına benze-
yen gergin bir ifadeyle getirdiği çiçeklerle bir şeyler ya-
pıyordu. Mürebbiye özellikle sert görünüyordu. Seryoja 
çoğu zaman yaptığı gibi çınlayan bir sesle, “A, anne!” diye 
bağırdı ve çiçekleri bırakıp annesine koşup sarılmakla 
çiçeklerden yaptığı tacı bitirip taçla gitmek arasında ka-
rarsız kalarak durdu.

Selam veren mürebbiye, Seryoja’nın yaptığını uzun 
uzun ve ayrıntılı olarak anlatmaya başladı ama Anna onu 
dinlemiyordu; Anna mürebbiyeyi yanına alıp almayaca-
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ğını düşünüyordu sonunda, “Hayır, almayacağım,” diye 
karar verdi. “Oğlumla yalnız gideceğim!”

“Evet, bu çok kötü,” dedi Anna ve oğlunu omzun-
dan tutup çocuğu şaşırtan ve mutlu eden yumuşak ve 
ürkek bir bakışla öptü. “Bizi yalnız bırakın,” dedi şaşıran 
mürebbiyeye. Oğlunun elini bırakmadan kahvenin bek-
lediği masaya oturdu.

Annesinin yüzündeki ifadeden kendisini neyin bek-
lediğini anlamaya çalışan çocuk, “Anne! Ben... ben... 
yap...” dedi. 

“Seryoja,” dedi Anna, mürebbiye çıkar çıkmaz, “yap-
tığın şey çok kötü ama bir daha yapmayacaksın değil mi? 
Beni seviyor musun?”

Anna gözlerinin yaşlarla dolduğunu hissetti. Oğlu-
nun ürkek ve aynı zamanda mutlu bakışını içine doldura-
rak, “Onu nasıl sevmem!” dedi içinden. “Beni mahvetmek 
için babasıyla birlik olabilir mi? Bana hiç mi acımaz?” 
Gözyaşları artık yanağından kaymaya başlamıştı, gizle-
mek için birden ayağa kalkıp koşarcasına terasa çıktı.

Son günlerdeki fırtınalı yağmurdan sonra soğuk ama 
açık bir hava gelmişti. Islak yaprakların arasından sızan 
parlak güneşe karşın hava soğuktu.

Soğuktan ve temiz havada onu yeni bir güçle ele 
geçiren içindeki korkudan ürperdi.

Peşi sıra balkona çıkan Seryoja’ya, “Git, Mariette’e 
git,” dedi ve terastaki hasırın üstünde yürümeye başladı. 
“Beni affetmeyecekler mi, başka türlü olamayacağını an-
lamayacaklar mı?” dedi kendi kendine.

Durup soğuk ama pırıl pırıl güneşte parlayan ıslak 
yapraklarıyla rüzgârda sallanan kavağın tepesine şöyle bir 
göz atan Anna, onu affetmeyeceklerini ve onun için bun-
dan böyle herkesin, bu gökyüzü ve bu yeşillikler gibi çok 
daha acımasız olacağını anladı. Yeniden ruhundaki bölün-
meyi hissetti. “Gerek yok, düşünmeye gerek yok,” dedi 
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kendi kendine. “Toplanmalıyım. Nereye? Ne zaman? Ki-
minle? Evet, Moskova’ya, akşam treniyle. Annuşka ve 
Seryoja, bir de en gerekli eşyalar. Ama önce ikisine de 
yazmak gerek.” Çabucak içeri girdi, kendi çalışma odasına 
geçip masaya oturdu ve kocasına yazmaya başladı:

Olanlardan sonra sizin evinizde daha fazla kalamam. Gi-
diyorum ve oğlumu da yanıma alıyorum. Yasaları bilmiyorum, 
dolayısıyla çocuğun annenin mi, babanın mı yanında kalması 
gerektiğini de bilmiyorum. Ama oğlumu yanıma alıyorum 
çünkü onsuz yaşayamam. Yüce gönüllülüğünüzü gösterin ve 
onu bana bırakın.

Buraya kadar hızlı ve doğal bir şekilde yazmıştı ama 
kocasını, onda hiç olmadığını bildiği yüce gönüllülüğe 
davet etmesi ve mektubu dokunaklı bir cümleyle bitir-
me gerekliliği onu durdurdu.

“Suç işlediğimi ve pişman olduğumu söyleyemem 
çünkü...”

Düşünceleri arasında bağlantı kuramadığı için yeni-
den durdu. “Hayır,” dedi içinden, “hiçbir şeye gerek yok.” 
Yazdıklarını yırttı ve yüce gönüllülük kısmını çıkarıp ye-
niden yazdı ve mühürledi.

Vronski’ye de bir mektup yazmalıydı. “Kocama açık-
ladım,” diye yazdı ve mektuba devam etmeye güç bula-
mıyormuşçasına uzun süre oturdu. Bu çok kaba ve çok 
katı olmuştu. “Üstelik ona ne yazacağım ki?” dedi kendi 
kendine. Yeniden bütün yüzü utançtan kıpkırmızı kesil-
di, Vronski’nin o rahatlığını anımsadı ve hissettiği o gü-
cenme duygusu tek bir cümle yazılmış kâğıdı parça par-
ça ettirdi. “Hiçbir şeye gerek yok!” dedi ve sümen takı-
mını kapatıp yukarı çıktı, mürebbiye ve evdekilere bu-
gün Moskova’ya gideceğini söyledikten sonra eşyalarını 
toplamaya başladı.
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XVI

Kapıcılar, bahçıvanlar, uşaklar yazlığın her odasına 
girip çıkıyor ve eşya taşıyorlardı. Dolaplar ve komodinler 
açılmıştı, iki kez gidip bağlamak için ip almışlardı; gazete 
kâğıtları her tarafa yayılmıştı. İki sandık, torbalar ve bat-
taniyeden yapılan bohçalar ön tarafa çıkarılmıştı. Kendi 
arabaları ve iki kiralık araba kapıda bekliyordu. Kendini 
işe verince içindeki endişenin yükünü unutan Anna, bir 
arabanın geldiğini Annuşka haber verdiği sırada odasında-
ki aynanın önünde durmuş yol çantasına gerekli eşyaları
nı koyuyordu. Pencereden bakınca kapının önünde du-
rup zili çalan Aleksey Aleksandroviç’in kuryesini tanıdı.

“Git, ne olduğunu öğren,” dedi ve her şeye hazır bir 
sakinlik içinde ellerini dizlerinin üstüne koyup koltuğa 
oturdu. Uşak üstünde Aleksey Aleksandroviç’in elyazısı 
olan kalın bir paket getirdi.

“Kuryeye yanıtı beklemesi emredilmiş,” dedi.
“Tamam,” dedi ve uşak çıktıktan sonra titreyen par-

maklarıyla mektubu açtı. Mektubun içinden gıcır gıcır 
bir deste para düştü. Kâğıdı çıkardı ve sonundan okuma-
ya başladı: “Taşınmanız için gereken bütün işler halledi-
lecektir. Bu ricamın yerine getirilmesine özel önem ver-
diğimi dikkate almanızı rica ederim.” Okumaya devam 
etti, geri döndü, sonra başından sonuna kadar bir kez 
daha okudu. Okuduktan sonra üşüdüğünü ve hiç bekle-
mediği korkunç bir felaketin üstüne çöktüğünü hissetti.

Sabahleyin kocasına söylediklerine pişman olmuştu 
ve tek istediği bu sözlerin hiç söylenmemiş olmasıydı. 
Mektup bu sözlerin hiç söylenmediğini kabul ediyordu 
ya ni Anna’nın isteği yerine gelmiş oluyordu. Ama şimdi 
bu mektup düşünebileceği her şeyden daha korkunç ge-
liyordu. 

“Haklı! Haklı!” diye söylendi. “Kuşkusuz o her zaman 
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haklıdır, bir Hıristiyan, bir yüce gönüllü! Evet, alçak ve 
iğrenç biri! Bunu benden başka kimse anlamaz ve anlaya-
mayacak, ben de kimseye anlatamam. Dini bütün, ahlaklı, 
namuslu, akıllı adam diyorlar ama onlar benim gördükle-
rimi görmüyorlar. Sekiz yıl boyunca hayatımı nasıl zindan 
ettiğini, içimde yaşayan her şeyi nasıl boğduğunu, benim 
capcanlı bir kadın olduğumu ve sevgiye ihtiyacım oldu-
ğunu bir kez bile düşünmediğini bilmiyorlar. Her adımda 
beni küçük düşürdüğünü ve bundan haz duyduğunu bil-
miyorlar. Hayatıma anlam katmak için hiç mi uğraşma-
dım? Onu sevmeye ve sonrasında ko  camı sevmek müm-
kün olmayınca oğlumu sevmeye çalışmadım mı? Ama 
öyle bir an geldi ki, kendimi daha fazla aldatamayacağımı, 
Tanrı’nın beni böyle hayat dolu yaratmasının benim su-
çum olmadığını ve sevilmek ve yaşamak istediğimi anla-
dım. Şimdi ne olacak? Beni öldürseydi, onu öldürseydi 
hepsine katlanırdım, hepsini bağışlardım ama hayır, o...

Bunu yapacağını nasıl tahmin edemedim? Alçak ka-
rakterine uygun olanı yapıyor. Haklı olarak kalacak ve 
mahvettiği beni daha da yerin dibine sokacak...” Mek-
tuptaki, “Aksi takdirde sizi ve oğlunuzu nelerin bekledi-
ğini tahmin edersiniz,” sözlerini anımsadı. “Oğlumu al-
makla tehdit ediyor ve bu aptalca yasalarına göre müm-
kün. Ama ben bunu neden söylediğini bilmiyor muyum? 
Oğluma olan sevgime de inanmıyor ya da küçümsüyor, 
(her zaman alay ettiği gibi) evet bu duygumu küçümsü-
yor ama oğlumu bırakmayacağımı, bırakamayacağımı 
biliyor, oğlum olmadan sevdiğim adamla bile benim için 
hayatın anlamı olmadığını, oğlumu bırakıp ondan kaçar-
sam en aşağılık, en iğrenç bir kadına yaraşır şekilde dav-
ranmış olacağımı biliyor ve üstelik bunları yapacak gü-
cümün olmadığını da biliyor.”

“Bizim yaşamımız da eskisi gibi devam etmek zo-
rundadır.” Anna mektuptaki başka bir cümleyi anımsadı. 
“Bu yaşam eskiden de acı vericiydi, son zamanlarda kor-
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kunçlaştı. Şimdi ne olacak peki? Her şeyi biliyor, nefes 
aldığım ve sevdiğim için pişman olmayacağımı biliyor, 
bundan yalan dolandan başka bir şey çıkmayacağını bili-
yor ama bana çektirdiklerine devam etmesi gerek. Onu 
tanıyorum, suda yüzen bir balık gibi yalan içinde yüzüp 
keyif aldığını biliyorum. Ama hayır, ona bu keyfi tattır-
mayacağım, beni içine çekmeye çalıştığı bu yalan ağını 
parçalayacağım, ne olursa olsun. Her şey yalan söyle-
mekten ve aldatmaktan iyidir!”

“Ama nasıl? Tanrım! Tanrım! Benim kadar mutsuz 
bir kadın hiç olmuş mudur...” “Hayır, parçalayacağım, 
parçalayacağım!” diye haykırdı yerinden fırlayıp gözyaş-
larına engel olmadan. Kocasına yeni bir mektup yazmak 
için yazı masasına geçti. Ama yüreğinin derinliklerinde 
hiçbir şeyi parçalamaya gücünün olmadığını, ne denli 
yalan ve ne denli namussuzca olursa olsun eski duru-
mundan kurtulmaya gücünün olmadığını hissediyordu.

Masaya oturdu ama yazmaya başlamak yerine elle-
rini masaya koydu, başını ellerinin üstüne dayayıp ço-
cuklar gibi içini çekerek, göğsü sarsılarak ağlamaya baş-
ladı. Durumunun açıklık kazanması, belirlenmesiyle il-
gili bütün umutlarının artık sonsuza kadar yıkılıp gitme-
sine ağlıyordu. Her şeyin eskisi gibi kalacağını, hatta es-
kisinden daha kötü olacağını biliyordu. Daha sabahleyin 
önemsiz gibi görünen sosyetedeki konumunun kendisi 
için çok değerli olduğunu ve bu konumu kocasını ve ço-
cuğunu bırakıp âşığıyla yaşayan bir kadının yüz kızartıcı 
konumuyla değişmeye gücünün yetmeyeceğini ve ne 
kadar çabalarsa çabalasın olduğundan daha güçlü olama-
yacağını hissediyordu. Hiçbir zaman aşkın özgürlüğünü 
duyumsayamayacak, tam tersine, hiçbir zaman birlikte 
yaşayamayacağı özgür ve yabancı bir adamla olan yüz 
kızartıcı ilişkisinin aldatılan kocası tarafından her an or-
taya dökülme tehdidiyle yaşayan bir kadın olarak kala-
caktı. Böyle olacağını biliyordu ve bu kadar korkunç ol-



408

masına karşın bütün bunların nasıl biteceğini tasavvur 
bile edemiyordu. Kendini tutamıyor ve cezalı çocuklar 
gibi ağlamaya devam ediyordu.

Uşağın yaklaşan ayak sesleri Anna’yı kendine getirdi 
ve yazıyormuş gibi yaparak yüzünü uşaktan gizledi.

“Kurye yanıt bekliyor,” dedi uşak.
“Yanıt mı? Evet, beklesin. Haber vereceğim.”
“Ne yazabilirim?” diye düşündü. “Tek başıma neye 

karar verebilirim? İstediğim ne? Sevdiğim ne?” Yeniden 
ruhunun derinliklerindeki bölünmeyi hissetti. Yine bu 
duygudan korktu ve kendiyle ilgili düşüncelerden kendi-
ni kurtaracak ilk bahaneye sarıldı. “Aleksey’i görmeliyim, 
(Vronski’ye içinden böyle diyordu) ne yapacağımı bana 
söyleyecek tek kişi o. Betsi’ye gideyim, belki onu orada 
görürüm,” dedi kendi kendine. Daha dün Knyaginya 
Tverskaya’ya gitmeyeceğini söyleyince o zaman Vrons
ki’nin de gelmeyeceğini söylediğini unutmuştu. Masaya 
yaklaştı ve kocasına, “Mektubunuzu aldım. A.” diye yaz-
dı ve uşağı çağırıp mektubu verdi.

“Gitmiyoruz,” dedi içeri giren Annuşka’ya.
“Hiç mi gitmiyoruz?”
“Hayır, yarına kadar eşyaları açmayın, araba da bek-

lesin. Ben knyaginyaya gidiyorum.”
“Hangi elbisenizi hazırlayayım?”

XVII

Knyaginya Tverskaya’nın Anna’yı davet ettiği kroket 
partisi derneği1, iki kadınla hayranlarından oluşuyordu. 

1.Petersburg’dapolitikbirpartigibi1870’liyıllardahaylisesgetirenhareket.
(Ç.N.)
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Nedense kendilerini taklidin de taklidi olarak les sept mer
veilles du monde1 diye adlandıran iki kadın, Peters burg’un 
yeni ve seçkin derneğinin en önemli temsilcileriydiler. Ka-
dınların temsil ettikleri grup aslında Anna’nın içinde yer 
aldığı gruba kesinlikle düşman bir tavır içindeydi. Bundan 
başka, Liza Merkalova’nın hayranı olan Petersburg’un 
hayli etkili kişilerinden yaşlı Stremov, memuriyet haya-
tında Aleksey Aleksandroviç’in düşmanıydı. Anna bütün 
bu sebeplerden ve üstüne Knyaginya Tvers kaya’nın no-
tundaki ima nedeniyle gitmek istememişti. Şimdi ise 
Vronski’yi görmek umuduyla gitmek istiyordu.

Anna, Knyaginya Tverskaya’ya diğer konuklardan 
önce geldi.

İçeri girdiği sırada Vronski’nin taranmış favoriyle bir 
subayı andıran uşağı da içeri giriyordu. Uşak kapıda dur-
du, şapkasını çıkarıp Anna’ya yol verdi. Anna o an, 
Vronski’nin dün gelmeyeceğini söylediğini anımsadı. An
laşılan gelemeyeceğini bildiren bir not yollamıştı.

Girişte üstünü çıkarırken “r”leri bile bir subay gibi 
söyleyen uşağın, “Konttan knyaginyaya,” dediğini ve 
notu ilettiğini duydu.

Anna ona, beyinin nerede olduğunu sormak istedi. 
Geri dönüp Vronski’nin gelmesi ya da kendisinin ona 
gitmesi için mektup yazmak istedi. Ama ne onu ne diğe-
rini ne de üçüncüsünü yapabildi. Geldiğini haber veren 
çıngırak duyulmuş ve Knyaginya Tverskaya’nın uşağı, 
Anna’nın içeriye girmesini bekleyerek açık kapının için-
de bekliyordu.

İçerideki odada başka bir uşak, “Knyaginya bahçede, 
şimdi haber verecekler. Bahçeye geçmek istemez misi-
niz?” dedi.

1.(Fr.)Dünyanınyediharikası.(Ç.N.)
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İçinde bulunduğu kararsızlık ve belirsizlik hâlâ ev-
deki gibiydi; hiçbir şey yapamayacağı, Vronski’yi göre-
meyeceği ve ruhsal durumuna yabancı ve bu kadar ters 
bir grupla burada kalacağından dolayı daha da kötüydü. 
Ama üzerinde kendine yakıştığını bildiği elbise vardı, 
yalnız da değildi, çevresini alışık olduğu o görkemli ava-
relik sarmıştı, evdekinden daha rahattı ve ne yapması ge
rektiğini düşünmek zorunda değildi. Her şey kendi ken-
dine oluyordu. Zarafetiyle onu büyüleyen, beyaz bir el-
bise içinde kendine doğru gelen Betsi’yi karşılayan An na 
her zaman olduğu gibi gülümsedi. Knyaginya Tverskaya, 
Tuşkeviç ve yazını ünlü knyaginyayla geçirdiği için taşra-
lı anne ve babasını mutluluğa boğan akrabadan bir kızla 
birlikte geliyordu.

Betsi’nin ânında fark ettiğine bakılırsa anlaşılan An
na’da özel bir şeyler vardı.

Anna, karşıdan gelen ve ona göre Vronski’nin notu-
nu getiren uşağa bakarak, “Çok kötü uyudum,” dedi.

“Geldiğine çok sevindim,” dedi Betsi. “Yoruldum, on-
lar gelene kadar bir fincan çay içmek istiyorum.” Tuşke
viç’e dönerek, “Siz de Maşa’yla çimleri biçili kroket
ground’u1 deneyebilirsiniz. Biz de sizinle çayımızı yu-
dumlarken gönlümüzce sohbet ederiz, we’ll have a cosy 
chat,2 öyle değil mi?” diye Anna’ya döndü gülümseyerek 
ve şemsiye tutan elini sıktı.

“Ne yazık ki yanınızda fazla kalamayacağım, yaşlı 
Vrede’ye uğramam gerek. Çok oldu söz vereli,” dedi 
Anna. Doğasına ters olan yalan, yalnızca toplum içinde 
söylenebilecek basit ve doğal bir şey olmayı aşmış, zevk 
aldığı bir şey haline gelmişti.

1.Kroketsahası.(Ç.N.)
2.(İng.)Tatlıtatlıgevezelikedeceğiz.(Ç.N.)
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Daha bir saniye önce aklından geçirmediği bir şeyi 
neden söylediğini kendine açıklayamıyordu. Bunu sırf 
Vrons ki’nin gelmeyeceğini anlayınca kendini buradan 
kurtarıp onu bir yolla görmeye çalışmak için yapmıştı. 
Ama bir sürü kişi içinden neden özellikle Fraulein Vre
de’yle görüşmesi gerektiğini söylemesini açıklayamıyordu 
ama daha sonra Vronski’yle buluşmak için bin bir türlü 
yol ararken daha iyi bir bahane bulamadığını anlamıştı. 

Betsi, Anna’nın yüzüne dikkatle bakarak, “Hiçbir 
şartla bırakmam,” dedi. “Üstelik sizi sevmesem kırılırdım. 
Benim topluluğun sizi lekeleyeceğinden korkar gibisiniz. 
Lütfen bize çay getirin, küçük konuk odasına,” de di uşağa 
her zamanki gibi gözlerini süzerek. Uşaktan getirdiği no
tu alıp okudu. “Aleksey sahte bir atlayış yaptı,”1 dedi 
Fransızca. “Gelemeyeceğini yazıyor,” diye ekledi. Vrons
ki’nin kroket oyuncusu olmaktan öte Anna için hiçbir 
anlamı yokmuş gibi doğal ve sade bir tonla söylemişti.

Anna, Betsi’nin bildiğini biliyordu ama onun Vrons-
ki hakkında söylediklerini dinlerken her seferinde Bet
si’nin ilişkilerini bilmediğine inanırdı.

Anna sanki bu konuyla pek ilgilenmiyormuş gibi ya-
parak gülümsedi ve, “Olur mu?” dedi kayıtsızca. “Toplu-
luğunuz insanı nasıl lekeler?” diye devam etti. Bu kelime 
oyununun ve sırları saklamanın her kadın için olduğu 
gibi Anna için de ayrı bir güzelliği vardı. Anna’yı çeken, 
gizleme gereksinimi ya da gizlenilen amaç değil, gizleme 
süreciydi. “Papadan daha Katolik olamam,” dedi. “Stre-
mov ve Liza Merkalova sosyetenin kaymağının da kay-
mağı. Dahası her yerde kabul görüyorlar, ‘ben de’ –‘ben’ 
sözcüğünü özel olarak vurgulamıştı– hiçbir zaman sert 
ve çekilmez biri olmadım. Yalnızca zamanım yok.”

1.Tolstoyburada,“atlatmak”anlamınagelenFransızcafaire faux bonddeyimi-
niRusçaolarakbirebiraynısözcüklerlekullanıyor.(Ç.N.)
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“Hayır, sanırım Stremov’la karşılaşmak istemiyorsu-
nuz. Bırakın Aleksey Aleksandroviç’le kozlarını komite-
de paylaşsınlar, bizi hiç ilgilendirmez. Sosyetede tanıdı-
ğım en nazik insandır ve aynı zamanda hırslı bir kroket 
oyuncusudur. Göreceksiniz. Liza’nın yaşlı âşığı olmak gi bi 
gülünç bir durumu olmasına karşın, bu gülünç durumdan 
nasıl çıktığını görmek gerek! Çok zariftir. Safo Ştoltz’u 
tanımıyor musunuz? Yeni, tamamen yeni bir ses.”

Betsi bunları anlatırken Anna onun neşeli ve zeki 
bakışlarından, içinde bulunduğu durumu az da olsa an-
ladığını ve bir şeyler yapacağını hissediyordu. Küçük ça-
lışma odasındaydılar.

“Yine de Aleksey’e yazmak gerek,” diyen Betsi ma-
saya oturdu, birkaç satır yazıp zarfa koydu. “Öğlen ye-
meğine gelmesini yazıyorum. Yemekte birimizin kaval-
yesiz kaldığını yazdım. Bakın bakalım, inandırıcı olmuş 
mu? Kusura bakmayın, bir dakikalığına sizi yalnız bıra-
kacağım. Lütfen mühürleyin ve yollayın,” dedi kapının 
önünde, “bazı emirler vermem gerek.”

Anna bir an bile düşünmeden Betsi’nin mektubuyla 
masaya oturdu ve yazılanları okumadan altına, “Sizi gör-
mem gerek. Vrede’nin bahçesine gelin. Saat altıda orada 
olacağım,” yazıp mühürledi ve Betsi geldiğinde mektubu 
ona verdi. 

Servis masasında serin küçük konuk odasına getiri-
len çayla birlikte gerçekten de iki kadın arasında, Knya-
ginya Tverskaya’nın konuklar gelinceye kadar yaparız 
dediği a cosy chat başlayıvermişti. Bekledikleri kişileri çe
kiştiriyorlardı, sıra Liza Merkalova’ya gelmişti.

“Çok sevimli ve bana hep sempatik gelmiştir,” dedi 
Anna.

“Onu sevmelisiniz. Sizi sayıklayıp duruyor. Dün ya-
rışlardan sonra yanıma geldiğinde sizi kaçırdığına çok 
üzülmüştü. Sizin gerçek bir aşk kahramanı olduğunuzu 
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söylüyor ve erkek olsaymış uğrunuza binlerce delilik ya-
parmış. Stremov da ona, bu haliyle de yaptığını söylüyor.

“Lütfen söyler misiniz, hiç anlayamıyorum,” dedi 
Anna. Bir süre sustuktan sonra gereksiz bir soru sorma-
dığını ve sorduğu şeyin onun için çok önemli olduğunu 
vurgulayan bir ses tonuyla:

“Söyleyin lütfen, Mişka denen Knyaz Kalujski’yla 
nasıl bir ilişkisi var? Onlarla çok az karşılaştım. Nedir 
ilişkileri?”

Betsi gözleriyle gülümseyerek dikkatle Anna’ya baktı.
“Yeni bir tarz,” dedi. “Hepsi bu tarzı seçti. Şapkaları-

nı yel değirmenine attılar.1 Tarz, tarz ama atmanın da bir 
yolu var.”

“Evet ama Kalujski’yle ilişkileri ne?”
Betsi çok ender olarak yaptığı gibi birden neşeyle 

gülmeye başladı.
“Knyaginya Myagkaya’nın alanına giriyorsunuz. Ya-

ramaz bir çocuğun sorusu bu,” diyen Betsi anlaşıldığı ka-
darıyla engel olmaya çalışıyor ama beceremiyor ve sey-
rek gülen insanların yaptığı gibi kahkahalarla gülüyordu. 
“Bunu onlara sormak gerek,” diye ekledi gözlerinden 
akan yaşlar arasında.

Betsi’nin gülüşü kendisine de bulaşan Anna:
“Hayır, siz gülüyorsunuz ama bir türlü anlayamıyo-

rum. Buradaki koca rolüne aklım basmıyor.”
“Koca mı? Liza Merkalova’nın kocası onun arkasın-

dan ancak battaniye taşır ve her an emre amadedir. Daha 
ötesini de işin aslında kimse bilmek istemez. Hem bilir-
siniz, iyi bir toplulukta kimse tuvaletin ayrıntılarını ko-
nuşmaz da düşünmez de. Bu da onun gibi bir şey.”

1.Tolstoyburada,toplumdeğerleriniönemsemeyen,kadınlariçinkullanılan
Fransızcajeter son bonnet par-dessus les moulinsatasözünüRusçaolarakbire-
biraynısözcüklerlekullanıyor.(Ç.N.)
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“Rolandaki’ye gidecek misiniz?” diye sordu Anna 
konuyu değiştirerek.

“Sanmıyorum,” dedi ve muhatabının yüzüne bak-
madan ve küçük, şeffaf fincanlara kokulu çay doldurma-
ya başladı. Fincanı Anna’ya uzatıp ince bir sigara aldı ve 
gümüş ağızlığa takarak içmeye başladı.

“Görüyorsunuz ya, harika bir durumdayım,” diye 
başladı gülmeyi bırakıp çayını alarak. “Sizi de anlıyorum 
Liza’yı da. Liza, çocuklar gibi neyin iyi neyin kötü oldu-
ğunu anlamayan saf biri. Daha doğrusu çok gençken an-
lamıyordu. Şimdi ise bu anlamamanın ona yakıştığını bi-
liyor. Belki de şimdi,” dedi hafif bir gülümsemeyle, “artık 
mahsus anlamıyor. Ama ona yine de yakışıyor. Görüyor-
sunuz ya, aynı şeye trajik açıdan bakıp ıstırap çıkarmak da 
mümkün, basit hatta neşeli bir açıdan bakmak da.”

“Başkalarını, kendimi tanıdığım gibi tanımayı ne ka-
dar çok isterdim,” dedi Anna ciddi ve düşünceli. “Başka-
larından daha mı kötüyüm, daha mı iyiyim? Sanırım 
kötüyüm.”

“Yaramaz çocuk, yaramaz çocuk,” diye yineledi Bet-
si. “İşte geldiler!”

XVIII

Önce ayak sesleri ve erkek sesi, sonra bir kadın sesi 
ve gülüşmeler duyuldu, ardından da beklenen konuklar 
girdi. Safo Ştoltz ve Vaska denen, yanağından neredeyse 
kan damlayan genç bir adam. Kanlı biftek, trüf mantarı 
ve Burgonya şarabının yaradığı belli oluyordu. Vaska ka-
dınlara yalnızca bir anlığına bakıp eğilerek selam verdi. 
Safo’nun ardından konuk odasına girdi, orada Safo’nun 
peşinden sanki ona bağlıymış gibi dolaştı, sanki kadını 
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yiyecekmiş gibi bakıyor ve parıldayan gözlerini ondan 
indirmiyordu. Safo Ştoltz kara gözlü bir sarışındı. Yük-
sek ökçeli ayakkabılarıyla hızlı ama küçük adımlarla içe-
ri girdi, kadınların elini erkek gibi sertçe sıktı.

Anna bu yeni ünlüyle daha önce hiç karşılaşmamış-
tı ve kadının güzelliğinden de, aşırıya kaçan tuvaletinden 
de ve hareketlerindeki cesurluktan da etkilendi. Altın 
sarısı kendi saçları ve postişlerle öyle büyük bir saç mo-
deli yapılmıştı ki kafası ve büyüklükleri hemen hemen 
aynı olan neredeyse açıktaki memeleriyle ileri doğru çık-
mıştı. Her hareketinde dizlerinin ve bacaklarının üst kıs-
mının kıvrımları belli olacak denli çevik ve hızlıydı. Üst-
ten bu kadar açık, alttan ve arkadan bu kadar kapalı ha-
reket eden dağ gibi bir giysinin içinde küçük ve düzgün 
vücudunun gerçekte nerede bittiği gibi bir soru takılı-
yordu insanın zihnine ister istemez.

Betsi onu aceleyle Anna’yla tanıştırdı.
“Düşünebiliyor musunuz, az kalsın iki askeri eze-

cektik,” dedi ve hemen göz kırparak, gülümseyerek ve 
birden bir tarafa attığı elbisesinin kuyruğunu geriye doğ-
ru toplayarak anlatmaya başladı. “Vaska’yla gidiyorduk... 
Ah, siz tanışmıyorsunuz.” Genç adamın soyadını söyle-
yerek çağırıp takdim etti ve hatasını yani yabancı birisi-
ne onu Vaska diye tanıştırmasının yanlış olduğunu anla-
yarak kızardı ve sesli sesli gülmeye başladı.

Vaska bir kez daha Anna’nın önünde eğildi ama hiç-
bir şey söylemedi. Sonra Safo’ya dönerek, “İddiayı kay-
bettiniz. Biz daha önce geldik. Ödeyin,” dedi gülümse-
yerek.

Safo daha da neşeli gülmeye başladı.
“Şimdi değil herhalde,” dedi.
“Sorun değil, sonra alırım.”
“Tamam, tamam. Ah, evet!” Birden ev sahibesine 

döndü: “Çok iyi... Unuttum... Size bir konuk getirmiş-
tim... İşte o...”
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Safo’nun getirdiği ve unuttuğu beklenmedik genç 
konuk o kadar önemliydi ki genç olmasına karşın kadın-
lar onu karşılamak için ayağa kalktılar.1

Genç adam Safo’nun yeni hayranıydı. O da Vaska 
gibi kadının peşinden ayrılmıyordu.

Kısa süre sonra Knyaz Kalujski ve Liza Merkalova’yla 
Stremov geldiler. Liza Merkalova Doğululara özgü dur-
gun bir yüz ifadesi olan ve herkesin dediği gibi anlatılama-
yacak derecede güzel gözlere sahip, zayıf, esmer bir kadın-
dı. Koyu renk tuvaletinin havası (Anna hemen fark etmiş 
ve beğenmişti) güzelliğine tam olarak yakışmıştı. Safo ne 
kadar kıvrak ve şıksa Liza o kadar yumuşak ve dağınıktı.

Ama Liza, Anna’nın zevkine göre daha çekiciydi. 
Betsi, Anna’ya ondan bahsetmiş, onun cahil bir çocuk gi bi 
olduğunu söylemişti ama şimdi Anna onu görünce Bet
si’nin haksız olduğunu hissetti. Cahildi, şımarıktı ama 
hoş ve yumuşak bir kadındı. Aslında tavrı Safo’nunkiyle 
aynıydı, aynı Safo gibi onun da arkasında, biri genç diğe-
ri yaşlı iki hayranı yapışmış gibi dolaşıp duruyor, gözle-
riyle onu yiyorlardı ama onda çevresini saranlardan daha 
yüksek bir şey, cam kırıkları arasında parlayan gerçek bir 
pırlantanın ışıltısı vardı. Gerçekten de anlatılamaz dere-
cede güzel gözlerinden yansıyordu bu ışıltı. Etrafı çevrili 
bu gözlerin yorgun ve tutkulu bakışı içtenlikleriyle her-
kesi büyülüyordu. Bu gözlere bakan herkes, onun için-
deki her şeyi görüyor ve görünce de sevmeden duramı-
yordu. Anna’yı görünce yüzü birden sevinçli bir gülüm-
semeyle aydınlandı. 

“Ah, sizi gördüğüme nasıl memnun oldum!” dedi 
Anna’ya yaklaşarak. “Dün yarışlarda yanınıza gelmek is-
tedim ama gitmiştiniz. Sizi özellikle dün görmek istemiş-

1.Odönemdesosyetedekadınlaryalnızcaçarailesindenbirisiiçerigirdiğinde
ayağakalkarlardı.(Ç.N.)
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tim. Çok korkunçtu öyle değil mi?” diye sordu, Anna’ya 
sanki gözleriyle değil tüm ruhuyla bakıyormuş gibiydi.

“Evet, bu kadar heyecanlandıracağını hiç düşünme-
miştim,” diye yanıtladı kızararak.

Bu arada küçük topluluk bahçeye geçmek için aya-
ğa kalktı.

Anna’nın yanına oturan Liza gülümseyerek, “Ben 
gitmiyorum,” dedi. “Siz de gitmiyorsunuz değil mi? Kro-
ket oynamak da neyse!”

“Yo, ben seviyorum,” dedi Anna.
“Sıkılmamak için siz ne yapıyorsunuz bakalım? Ne 

zaman baksam neşelisiniz. Siz yaşıyorsunuz, ben ise sıkı-
lıyorum.”

“Nasıl sıkılıyorsunuz? Petersburg’un en neşeli gru-
busunuz,” dedi Anna.

“Belki bizim grupta olmayanlar daha çok sıkılıyor-
dur ama biz, daha doğrusu ben neşelenemiyorum, sıkılı-
yorum hem de korkunç bir şekilde sıkılıyorum.”

Sigarasını bitiren Safo iki genç adamla bahçeye çık-
tı. Betsi ve Stremov çay masasında kaldılar.

“Nasıl sıkılıyorsunuz?” dedi Betsi. “Safo, dün sizde 
çok eğlendiklerini söylüyor.”

“Hem de nasıl bir kasvet vardı!” diye yanıtladı Liza. 
“Yarışlardan sonra hep birlikte bize gittik. Hep aynı, hep 
aynı kişiler! Hep aynı şeyler. Bütün gece divanlara çakıl-
dık kaldık. Bunun neresi neşeli? Siz sıkılmamak için ne-
ler yapıyorsunuz?” diye Anna’ya tekrar sordu. “İnsan size 
baktığı zaman gördüğü kadının, mutlu da olsa mutsuz 
da kesinlikle sıkılmadığını anlıyor. Öğretsenize, bunu na-
sıl yapıyorsunuz?”

“Hiçbir şey yapmıyorum,” diye yanıtladı Anna, bu 
ısrarlı sorulardan kıpkırmızı kesilerek.

“İşte en doğru yol,” diye konuşmaya katıldı Stremov.
Stremov elli yaşlarında, saçlarına ak düşmüş ama 

hâlâ genç gösteren, oldukça çirkin biriydi ama karakterli 
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ve akıllı bir yüzü vardı. Liza Merkalova karısının yeğe-
niydi ve bütün boş zamanlarını Liza’yla geçiriyordu. İş-
ten dolayı Aleksey Aleksandroviç’in düşmanı olduğun-
dan Anna Karenina’yla karşılaşınca, zeki bir sosyete ada-
mı olarak düşmanının karısına özellikle nazik davranma-
ya çalışıyordu.

“Hiçbir şey,” diye devam etti hafif bir gülümsemey-
le. “İşte en iyi yol. Size çoktandır,” dedi Liza Merklova’ya, 
“sıkılmamak için sıkıldığını düşünmemek yeter, demiyor 
muyum! Aynı uykusuzluktan korkan birinin uykuya dal-
maktan korkmaması gibi. Anna Arkadyevna’nın söyledi-
ği de işte bu.”

“Böyle bir şey söyleyebilsem çok sevinirdim çünkü 
akıllıca olmasının yanında doğru da,” dedi Anna gülüm-
seyerek.

“Hayır, niye uyunmasın ve niye sıkılınmasın, söyle-
yin?”

“Uyumak için çalışmak gerek, neşelenmek için de 
çalışmak gerek.”

“Kimseye faydası yoksa niye çalışayım ki? Çalışıyor-
muş gibi yapmayı beceremem de sevmem de.”

Stremov, Liza’ya bakmadan, “Siz ıslah olmazsınız,” 
dedi ve yeniden Anna’ya döndü.

Anna’yı çok seyrek gören biri olarak ona beylik laf-
lardan başka bir şey söylemezdi ama Petersburg’a ne za-
man döneceği, Kontes Lidiya İvanovna’nın onu nasıl 
sevdiği gibi beylik lafları öyle bir ifadeyle söylüyordu ki 
sanki bütün yüreğiyle Anna’nın memnun olmasını isti-
yor gibiydi ve olanca saygısını ve hatta daha fazlasını 
gösteriyordu.

Krokete başlamak için herkesin diğer oyuncuları 
beklediğini söyledi.

“Hayır, gitmeyin, lütfen,” diye rica etti Anna’nın gi-
deceğini öğrenen Liza Merkalova. Stremov da bu isteğe 
katıldı.
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“Çok büyük bir çelişki olacak,” dedi. “Bu topluluk-
tan sonra yaşlı Vrede’ye gitmek. Hem giderseniz onun 
için dedikodu malzemesi olacaksınız oysa burada, bam-
başka duygular, dedikodunun tam tersi harika duygular 
uyandıracaksınız.”

Anna kararsızlık içinde bir an düşündü. Bu akıllı 
adamın övücü sözleri, Liza Merkalova’nın kendisinde 
uyandırdığı saf, çocuksu sempati ve bütün bu alışık ol-
duğu sosyete ortamı, bütün bunlar olağanüstü derecede 
güzeldi ama onu öyle ağır bir şey bekliyordu ki, burada 
kalıp açıklama ânını biraz daha ileri atma konusunda bir 
an kararsız kaldı. Ancak iki eliyle saçlarını yolduğunu 
anımsayıp herhangi bir karar vermezse evde kendini ne-
yin beklediğini düşününce özür diledi ve gitti.

XIX

Vronski görünüşteki havai sosyete yaşantısına kar-
şın düzensizlikten nefret eden biriydi. Daha gençken 
okulda, ipin ucunu kaçırıp borç para istediğinde redde-
dilmenin utancını duymuş ve o günden sonra, bir daha 
böyle bir duruma düşmemişti. 

İşlerini yoluna sokmak için duruma göre daha sık ya 
da daha seyrek, yılda beş kez yalnız kalır ve bütün işleri-
ni düzenlerdi. Bu zamanlara hesaplaşma ya da faire la 
lessive1 derdi.

Yarışlardan sonraki gün geç vakit uyanan Vronski, 
tıraş olmadan ve banyo yapmadan asker ceketini üstüne 

1.(Fr.)Temizlikyapmak.(Ç.N.)
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geçirdi, paraları, faturaları ve mektupları masaya döke-
rek çalışmaya başladı. Vronski’nin böyle zamanlarda kız-
gın olabileceğini bilen Petritski, uyandığında arkadaşını 
masanın başında görünce sessizce giyindi ve ona hiç bu-
laşmadan evden çıktı.

Kendisini çevreleyen koşulların karmaşıklığını en in
ce ayrıntılarına kadar bilen herkes, ister istemez bu ko-
şulların karmaşıklığını ve bunları açıklamanın zorluğunu 
yalnızca kendisinin yaşadığını sanır ve başkalarının da 
kendi koşullarında aynı zorluklar içinde, aynı kendisi gi
bi yaşadığını hiç aklına getirmez. Vronski’ye de öyle ge-
liyordu. Vronski de içten içe gurur duyarak –aslında hak-
sız da değildi– içinde bulunduğu bu zor koşullarda kendi 
yerinde başkası olsaydı çoktan ipin ucunu kaçırıp kötü 
bir duruma düşeceğini düşünüyordu. Vronski ise kötü 
duruma düşmemek için özellikle şimdi, durumunun mu
hasebesini yapması gerektiğini hissediyordu.

Vronski ilk iş olarak, aslında en kolayı da buydu, 
para işini ele aldı. Bir mektup kâğıdına küçük yazısıyla 
bütün borçlarını sıraladı, topladı ve kolay anlaşılsın diye 
küsuratı attıktan sonra on yedi bin ruble borcu olduğu-
nu çıkardı. Paralarını sayıp banka cüzdanına bakınca bin 
sekiz yüz rublesi kaldığını gördü, yeni yıla kadar bir yer-
den para gelmeyecekti. Vronski borç listesini okudu, 
borçlarını üç gruba ayırıp yeniden yeniden listeledi. Bi-
rinci grupta hemen ödemesi gerekenler ya da ne olur ne 
olmaz, gerektiğinde ânında ödenmek üzere hazır para 
ayırması gerekenler vardı. Bu borçların toplamı yaklaşık 
dört bindi: Bin beş yüz ruble at için, iki bin beş yüz rub-
le de kendisinin yanında bir dolandırıcıya para kaptıran 
genç arkadaşı Venevski’ye kefil olduğu içindi. Vronski 
parayı hemen o zaman ödemek istemişti (para yanın-
daydı) ama Venevski de Yaşvin de parayı oynamayan 
Vronski’nin değil, kendilerinin ödeyeceğini söylemişler-
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di. Bunların hepsi hoştu ama Vronski, Venevski’ye kefil 
olarak da olsa bulaştığı bu pis işte, üçkâğıtçının suratına 
çarpmak ve bir daha böyle bir şeye bulaşmamak için iki 
bin beş yüz rubleyi elinde tutmak zorunda olduğunu bi-
liyordu. Yani öncelikli ilk bölüm için dört bin ruble gere-
kiyordu. İkinci bölümdeki sekiz bin daha önemsiz borç-
lardı. Çoğu yarış atının kaldığı ahırla ilgiliydi, yulaf ve 
saman getiren adama, İngiliz’e, eyerciye vesaire. Kafaya 
takmamak için bu borçlara karşılık da iki bin rubleyi 
elde tutmak gerekliydi. Üçüncü bölümde mağazalara, 
otellere, terziye olan ve üstünde pek düşünülmeyecek 
borçlar vardı. Bu durumda öncelikli borçlar için en az 
altı bin gerekliydi ama topu topu bin sekiz yüz vardı. 
Herkesin yüz bin rublelik bir geliri olduğunu tahmin et-
tiği Vronski gibi biri için bu borçların ödenmesinin pek 
zor olmadığı düşünülebilir ama işin aslı geliri yüz binin 
çok altındaydı. Yılda tek başına iki yüz bin gelir getiren 
babasından kalma mülk kardeşler arasında paylaşılma-
mıştı. O sırada borç içinde yüzen ağabeyi, bir Dekabrist’in 
kızı olan ve hiçbir mal varlığı olmayan Knyajna Varya 
Çirkova’yla evlenmiş ve Aleksey de yılda kendisine yir-
mi beş bin ödenmesi karşılığında babasının mülkünün 
bütün gelirini ağabeyine bırakmıştı. Aleksey o zaman 
ağabeyine bu paranın evleninceye kadar ona yeteceğini 
ve zaten hiçbir zaman evlenmeyeceğini söylemişti. Çok 
pahalı bir alaya komuta eden ve yeni evlenmiş ağabeyi-
nin bu armağanı reddetme lüksü yoktu. Kendi mal varlı-
ğı olan annesi de bu yirmi beş binin dışında, Aleksey’e 
her yıl yirmi bin daha veriyordu ve Aleksey hepsini bir 
güzel yiyordu. Yaşadığı ilişki ve Moskova’dan ayrılışı yü-
zünden ona kızan annesi son zamanlarda para gönder-
miyordu. Dolayısıyla yılda kırk beş binle yaşamaya alış-
mış Vronski bu yıl yirmi beş binle kalınca sıkıntıya düş-
müştü. Zorluktan çıkmak için annesinden para isteye-
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mezdi. Bir gün önce ondan aldığı, sosyetede herkesin 
bildiği skandallara neden olması için değil sosyetede ve 
işinde başarılı olması için yardım yaptığını ima eden son 
mektup onu özellikle kızdırmıştı. Annesinin onu satın 
alma düşüncesi ruhunu derinden yaralamış ve üstelik 
annesinden daha da soğutmuştu. Karenina’yla ilişkisinde 
ortaya çıkabilecek bazı olayları belli belirsiz kestiren 
Vronski’nin, şimdi, o yüce gönüllülüğüyle ağabeyine söy-
lediği sözlerin düşüncesizce olduğunu ve bu yüz bin 
rublelik gelirin bekârken de gerekebileceğini hissetmesi-
ne karşın o asil sözlerden dönmesi mümkün değildi. Ar-
tık dönemezdi. Bunun için her fırsatta verilen şeyin geri 
alınamayacağını anımsatma kaygısıyla cömertliğini unut-
madığını ve çok değer verdiğini söyleyen ağabeyinin ka-
rısı, sevimli, güzel Varya’yı anımsaması yeterliydi. Bu bir 
kadını dövmek, hırsızlık yapmak ya da yalan söylemek 
gibi bir şey olurdu. Geriye yapılabilecek tek şey kalıyor-
du ve Vronski de tereddüt etmeden karar verdi. Tefeci-
den sorunsuzca on bin ruble almak, masraflarını kısmak 
ve yarış atlarını satmak. Buna karar verince atlarını alma-
yı birkaç kez teklif eden Rolandaki’ye bir not yazdı. Son-
ra İngiliz’e ve tefeciye adam yolladı ve elindeki paraları 
borçlara göre ayırdı. Bu işleri bitirdikten sonra annesine 
soğuk ve sert bir yanıt yazdı. Sonra cüzdanından Anna’ 
nın üç notunu çıkardı, onları tekrar okuyup yaktı ve dün 
akşamki konuşmalarını anımsayıp düşünceye daldı.

XX

Vronski’nin yaşamı, yapması ve yapmaması gereken 
şeyleri kesin bir çizgiyle belirleyen bir kurallar dizisi ol-



423

duğu için oldukça mutlu geçiyordu. Bu kurallar dizisi 
oldukça dar bir çerçevedeydi ama kurallar kesindi ve 
Vronski hiçbir zaman bu çerçevenin dışına çıkmaz ve 
gerekenin yapılmasında bir an bile kuşku duymazdı. Bu 
kurallar, üçkâğıtçıya para ödemek gerektiğini ama terzi-
ye gerekmediğini, erkeklere yalan söylememek gerekti-
ğini ama kadınlara söylenebileceğini, hiç kimseyi aldat-
mamak gerektiğini ama kocaların aldatılabileceğini, ha-
karetin bağışlanamayacağını ama hakaret edilebileceğini 
kesin olarak belirlemişti. Bütün bu kurallar akılsızca bel-
ki de kötü olabilirdi ama Vronski bunlara uyarak kendini 
iyi hissediyor ve başı dik yürüyebiliyordu. Ancak son 
zamanlarda Anna’yla ilişkilerinde Vronski, kurallar dizi-
sinin her şeyi göz önünde bulundurmadığını ve gelecek-
te karşısına nasıl hareket edeceğini kestiremediği zorluk-
lar ve kuşkular çıkabileceğini hissetmeye başlamıştı.

Anna’ya ve Anna’nın kocasına karşı şimdiki tavrı, 
kendisi için basit ve açıktı. Bu tavrı, kendi davranışlarına 
yön veren kurallar dizisi tarafından açık ve net biçimde 
belirlenmişti. 

Anna ona aşkını armağan eden düzgün bir kadındı, 
o da Anna’yı seviyordu, bu nedenle de yasal bir eşten 
daha fazla saygıyı hak eden bir kadındı. Bırakın sözle, 
imayla aşağılamayı, ona bir kadının bekleyebileceğinden 
daha çok saygı göstermemektense kolunun kesilmesini 
kabul ederdi.

Topluma karşı tavrı da belliydi. Herkes bilebilir, kuş-
kulanabilir ama hiç kimse bu konuda konuşamazdı. Aksi 
takdirde konuşanları susturmaya ve sevdiği kadının ol-
mayan onuruna saygı göstermelerini sağlamaya hazırdı.

Kocaya karşı tavrı da her şeyden çok daha fazla bel-
liydi. Anna’nın ona âşık olduğu andan itibaren kendisini 
Anna’nın üzerinde vazgeçilmez bir hak sahibi olarak gö-
rüyordu. Kocası yalnızca gereksiz ve engelleyici bir kişi-
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likti. Kuşkusuz acınacak bir durumdaydı ama elden ne 
gelirdi ki! Kocasının sahip olduğu ve Vronski’nin çoktan 
hazır olduğu tek hak, eline silah alıp onurunu korumayı 
talep etmekti. 

Ama son zamanlarda, Anna’yla arasında belirsizlik-
leriyle Vronski’yi ürküten yeni, iç ilişkiler ortaya çıkmış-
tı. Daha dün hamile olduğunu söylemişti. Gerek bu ha-
berin ve gerekse Anna’nın ondan beklentisinin, bütün 
yaşamı boyunca uyduğu o kurallarda tam olarak belirtil-
meyen bir şeyler gerektirdiğini hissetmişti. Gerçekten 
de apansız yakalanmış ve Anna hamileliğini söylediği o 
anda yüreği, Anna’nın kocasını terk etmesini istemişti. 
Bunu söylemişti ama şimdi olanları etraflıca düşündü-
ğünde, böyle bir şey yapmasa daha iyi olacağını açıkça 
görüyordu, içinden bunları geçirirken bunun da kötü ol-
masından korkuyordu.

“Kocasını bırakmasını söylediysem, hayatını benim-
le birleştir, demektir. Buna hazır mıyım? Şimdi param 
yokken onu nasıl alıp götürürüm? Diyelim işi yoluna 
koydum... Ama görevdeyken nasıl alıp götürürüm? Bu
nu söylediysem hazır olmalıyım yani para bulmam ve 
istifa etmem gerek.”

Düşünceye daldı. İstifa edip etmeme sorusu onu 
başka, yalnızca kendisinin bildiği, gizli de olsa yaşamının 
neredeyse en önemli konusuna götürdü.

Yükselmek, çocukluğunun ve delikanlılığının kendi-
sine bile itiraf etmediği ama şimdi aşkıyla savaşacak kadar 
güçlü olan eski bir hayaliydi. Görevinde ve sosyetedeki 
ilk adımları başarılıydı ama iki yıl kadar önce çok büyük 
bir hata yapmıştı. Bağımsız biri olduğunu göstermek ve 
ilerlemek amacıyla kendine önerilen görevi itibar kazan-
dıracağını düşünerek reddetmişti ama aşırı cesur olduğu 
için onu bırakmışlardı. İstese de istemese de bağımsız biri 
olunca son derece ince ve zekice davranarak, sanki hiç 
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kimseye kızmamış, sanki hiç kimse tarafından kırılmamış 
gibi yaparak ve keyfinin yerinde olduğunu, dolayısıyla da 
kendini rahat bırakmalarını isteyerek bu konumunu sür-
dürmüştü. İşin aslı geçen yıldan beri, Moskova’ya gittiğin-
den beri keyfi pek yoktu. Her şeyi yapabilecek ama hiçbir 
şey yapmak istemeyen birinin bu bağımsız konumunun 
artık kaybolmaya başladığını ve birçok kişinin onun dü-
rüst ve iyi biri olmak dışında hiçbir şey yapamadığını dü-
şünmeye başladığını hissediyordu. Bunca gürültü kopa-
ran ve dikkatleri çeken Karenina’yla ilişkisi ona yeni bir 
ışıltı katmış ve içini kemiren hırs kurdunu bir nebze olsun 
sakinleştirmişti ama bu kurt, bir hafta önce yeni bir güçle 
uyanmıştı. Sınıfta, çapkınlıkta, jimnastikte, yükselme ha-
yallerinde sürekli olarak rekabet içinde olduğu aynı çev-
reden, aynı toplumdan çocukluk arkadaşı ve askerî okul-
dan birlikte mezun oldukları Serpuhovskoy, iki rütbe ve 
böylesi genç generallere ender verilen bir nişan alarak 
geçtiğimiz günlerde Orta Asya’dan dönmüştü.

Petersburg’a gelir gelmez ondan yükselen yeni yıldız 
olarak bahsetmeye başlamışlardı. Vronski’nin akranı ve 
okul arkadaşı general olmuş ve devlet işlerinin akışını et-
kileyebilecek bir göreve atanmayı beklerken özgür de 
olsa, pırıl pırıl da olsa, olağanüstü bir kadının âşığı da olsa 
Vronski yalnızca istediği kadar özgürlük verilmiş bir yüz-
başıydı. “Kuşkusuz Serpuhovskoy’u kıskanmıyorum ve 
kıskanmam da mümkün değil ama onun bu yükselmesi 
bana, benim gibi birinin zamanını beklemesini ve kısa sü-
rede yükselebileceğini gösteriyor. O da üç yıl önce benim-
le aynı durumdaydı. İstifa edersem bütün gemileri yakmış 
olurum. Görevde kalırsam hiçbir şey kaybetmem. Duru-
munu değiştirmek istemediğini Anna kendi söylemişti. 
Yüreğimde onun aşkı varken Serpuhovskoy’u kıskanmam 
mümkün değil.” Yavaş hareketlerle bıyığını burkarak ma-
sadan kalktı ve odada dolaşmaya başladı. Gözleri pırıl pı-
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rıl parlıyordu, kendi durumunu netleştirdikten sonra o 
hep hissettiği kararlı, sakin ve mutlu ruh haline kavuşmuş
tu. Tıraş oldu, soğuk bir duş aldı ve giyinip çıktı.

XXI

“Ben de sana geliyordum. Senin temizlik bugün 
uzun sürdü,” dedi Petritski. “Bitti mi sonunda?”

Vronski yalnızca gözleriyle gülerek ve sanki düzene 
soktuğu işler sert ve cesur bir hareketle bozulabilirmiş 
gibi bıyıklarının uçlarını dikkatli dikkatli burarak, “Bitti,” 
dedi.

“Bu işten sonra hep hamamdan çıkmış gibi oluyor-
sun,” dedi Petritski. “Gritski’nin (alay komutanına böyle 
diyorlardı) yanından geliyorum, seni bekliyor.”

Vronski bambaşka şeyler düşünerek hiçbir şey söy-
lemeden arkadaşına bakıyordu.

“Müzik oradan mı geliyor?” dedi, ona kadar gelen 
üflemelilerin çaldığı tanıdık vals ve polkaların bas sesini 
duyunca. “Bayram mı var?”

“Serpuhovskoy geldi.”
“Yaa,” dedi Vronski, “bilmiyordum.”
Gözlerindeki gülümseme daha da canlandı.
Aşkıyla mutlu olduğuna karar verip yükselme hırsını 

aşkına kurban eden ya da en kötüsünden bu rolü üstle-
nen Vronski ne Serpuhovskoy’u kıskanabilir ne de onun 
alaya gelip önce kendisine uğramadığını dert edebilirdi. 
Serpuhovskoy iyi bir arkadaştı ve ondan memnundu.

“Ya, çok sevindim.”
Alay komutanı Demin büyük bir çiftlik evinde otu-

ruyordu. Herkes geniş alt balkondaydı. Avluda Vronski’ 
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nin gözüne ilk çarpan, votka fıçısının yanında dikilen as-
ker ceketi giymiş şarkıcılar, etrafı subaylarla çevrili alay 
komutanının neşesi ve iriyarı cüssesiydi. Balkonun ilk 
basamağına çıkan komutan, Offenbach’ın bir kadrilini 
çalan müziği bastırmaya çalışarak bir kenarda duran as-
kerlere bir şeyler söylüyor ve elleriyle işaret ediyordu. 
Bir sürü er, başçavuş ve birkaç çavuş, Vronski’yle balko-
na koşuşturdular. Masasına dönen alay komutanı yeni-
den basamağa çıkıp, “Eski yoldaşımız, yiğit General Knyaz 
Serpuhovskoy’un sağlığına!” diyerek kadehini kaldırdı.

Alay komutanından sonra Serpuhovskoy elinde ka-
deh, gülümseyerek basamağa çıktı.

“Bondarenko, her gün daha da gençleşiyorsun,” dedi 
hemen önünde duran ve ikinci askerliğini yapan genç 
görünümlü, kırmızı yanaklı başçavuşa.

Vronski, Serpuhovskoy’u üç yıldır görmüyordu. Fa-
vorilerini uzatınca yüzü daha erkeksi olmuştu ama yakı-
şıklılığından çok yüzünün ve genel hatlarının sevecenliği 
ve soyluluğu etkiliyordu çevresindekileri. Vronski’nin 
onun yüzünde fark ettiği tek bir değişiklik, başarmış ve 
bu başarısının herkes tarafından kabul edildiğini bilen 
kişilerin yüzlerindeki o dingin ve sürekli parıltıydı. 
Vronski bu parıltıyı biliyordu ve Serpuhovskoy’un yü-
zünde hemen tanımıştı.

Basamaktan inen Serpuhovskoy, Vronski’yi gördü. 
Ser puhovskoy’un yüzünü bir sevinç gülümsemesi kapla-
dı. Başını yukarı attı, Vronski’yi selamladı ve artık neredey
se öpmek için dudağını uzatan başçavuşu atlamanın doğ-
ru olmayacağını ifade eden bir jestle kadehini kaldırdı.

“Nihayet, işte o!” diye bağırdı alay komutanı. “Oysa 
Yaşvin bana berbat halde olduğunuzu söylemişti.”

Babayiğit başçavuşu nemli ve taze dudaklarından 
öpen Serpuhovskoy ağzını mendille silerek Vronski’ye 
yaklaştı.
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“Çok sevindim, hem de çok!” dedi Vronski’nin elini 
sıkıp bir kenara çekti.

Alay komutanı, Vronski’yi göstererek Yaşvin’e, 
“Onun la ilgilenin!” diye bağırdı ve aşağıya erlerin yanına 
indi.

“Dün yarışlara niye gelmedin? Seni orada göreceği-
mi sanıyordum,” dedi Vronski, Serpuhovskoy’a bakarak.

“Geldim ama çok sonra. Suçluyum,” diye ekleyip 
yaverine döndü: “Lütfen şunu herkese eşit paylaştırıver.”

Aceleyle cüzdanından üç tane yüz rublelik çıkardı 
ve kıpkırmızı kesildi.

“Vronski! Bir şeyler atıştıracak mısın yoksa yalnızca 
içki mi?” diye sordu Yaşvin. “Hey, konta yiyecek getirin. 
Al, bunu iç.”

Alay komutanının evindeki âlem epey uzun sürdü.
Çok içtiler. Serpuhovskoy’u kollarından bacakların-

dan yakalayıp salladılar, havaya attılar. Sonra alay komu-
tanını yakalayıp salladılar. Sonra alay komutanı şarkılar 
eşliğinde Petritski’yle oyuna kalktı. Daha sonra hafif ça-
kırkeyif olan alay komutanı bahçede bir sıraya oturup 
Yaşvin’e, Rusya’nın Prusya karşısındaki özellikle süvari 
hücumlarındaki üstünlüğünü kanıtlamaya çalıştı ve bir 
ara âlem duruluverdi. Elini yıkamak için tuvalete, içeriye 
giren Serpuhovskoy, Vronski’yle karşılaştı. Vronski kafa-
sını ıslatıyordu. Ceketini çıkarmış, kılları uzamış kızıl en
sesini lavaboya, akan suyun altına uzatmış, elleriyle başı-
nı ve ensesini ovalıyordu. Vronski işini bitirdikten sonra 
Serpuhovskoy’un yanına oturdu. Oradaki küçük kane-
pede otururken aralarında her ikisi için de oldukça ilginç 
bir konuşma başladı.

“Seninle ilgili haberleri hep karımdan aldım,” dedi 
Serpuhovskoy. “Onu sık sık görmene memnun oldum.”

“Varya ile iyi arkadaşlar, Petersburg’da görmekten 
keyif aldığım biricik kadınlar,” diye gülümseyerek yanıt-
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ladı Vronski. Konunun nereye döneceğini anladığı için 
gülümsemişti ve bundan memnun olmuştu.

“Biricik?” diye sordu Serpuhovskoy gülümseyerek.
Vronski bu imayı yasakladığını gösterir bir şekilde 

sert bir ifadeyle, “Evet, ben de seninle ilgili haberleri öğ-
reniyordum, hem de yalnızca karından değil,” dedi. “Ba-
şarılarından gurur duydum, zaten hiç kuşkum yoktu. 
Daha da fazlasını bekliyordum...”

Serpuhovskoy gülmedi. Kendi hakkında böyle dü-
şünülmesi belli ki hoşuna gidiyordu ve bunu da sakla-
maya gerek görmüyordu.

“Bense, itiraf etmeliyim ki daha azını bekliyordum. 
Ama çok, çok memnunum. İhtiraslıyım, bu da benim 
zayıf yönüm, itiraf ediyorum.”

“Başarılı olmasaydın belki de itiraf edemezdin,” dedi 
Vronski.

“Sanmam,” dedi Serpuhovskoy yine gülümseyerek. 
“İhtirassız yaşamanın mümkün olmadığını iddia etmem 
ama bir hayli sıkıcı olacağı kesin. Belki de yanılıyorum-
dur ama seçtiğim alanda bazı yeteneklerim var ve gücü 
ne olursa olsun elimde tutacağım iktidarın, tanıdığım 
pek çok kişinin elinde olmasından daha iyi olacağını sa-
nıyorum,” dedi başarının verdiği özgüvenle. “Bu nedenle, 
buna yaklaştıkça da sevincim artıyor.”

“Belki bu söylediklerin yalnızca senin için değil her-
kes için geçerlidir. Ben de öyle düşünüyordum ama işte 
yaşamaya devam ediyorum ve yalnızca onun için yaşan-
mayacağını da anlamış durumdayım,” dedi Vronski.

“İşte bu! İşte bu!” dedi gülerek Serpuhovskoy. “Ben 
de senin hakkında duyduklarımdan, görevi geri çevir-
menden başlamıştım... Hiç kuşkun olmasın, seni takdir 
ettim. Ama her şeyin bir yolu yordamı var. Yaptığının 
doğru olduğunu ama yapma şeklinin doğru olmadığını 
söylüyorum.”
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“Olan oldu, sen de bilirsin ki hiçbir zaman yaptıkla-
rımdan pişmanlık duymam. Üstelik keyfim de yerinde.”

“Şimdilik yerinde. Ama senin bununla yetinmen 
mümkün değil. Ağabeyin için aynı şeyi söylemem. O da 
ev sahibimiz gibi kocaman bir çocuk. İşte bak!” diye ek-
ledi dışarıdan gelen “hurraa” seslerini dinleyip. “O bun-
lardan memnun ama sen yetinemezsin.”

“Yetineceğimi söylemiyorum.”
“Hem yalnız bu değil. Senin gibi insanlar gerekli.”
“Kime?”
“Kime? Topluma. Rusya’ya insan gerekli, parti ge-

rekli, yoksa her şey köpeklerin eline geçecek.”
“Ne demek istiyorsun? Rus komünistlerine karşı 

Bertenev’in partisi mi?”
Böyle aptalca bir şey düşünebileceğinden kuşku du-

yulduğu için gücenerek suratını buruşturdu: 
“Hayır, tout ca est une blague1. Her zaman vardı ve 

olacak. Komünist falan yok. Ama entrika çeviren insan-
lar her zaman zararlı ve tehlikeli bir parti uydururlar. Bu 
eski bir oyun. Hayır, senin benim gibi bağımsız insanla-
rın oluşturacakları bir iktidar partisi gerekli.”

“İyi de neden?” diye soran Vronski iktidar sahibi bir-
kaç kişinin adını saydı. “Onlar neden bağımsız değiller ki?”

“Çünkü kimi şimdi bağımsız değil kimi de doğduk-
larında, adları bile yok, bizim doğduğumuz güneşe bile 
uzaklar. Bunları parayla ya da yaltaklanarak elde edebi-
lirsin. Satın aldıklarına tutunabilmek için de bir yön uy-
durmaları gerek. Ve uydururlar da. Kendilerinin bile inan-
madığı ve yalnızca kötülüklere neden olan bir düşünce, 
bir yön. Yalnızca devlet malı bir ev ve şu kadar da maaş 
içindir bunların hepsi. Kartlarına baktığında cela n’est 

1.(Fr.)Hepsisaçma.(Ç.N.)
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pas plus fin que ça1. Belki de ben onlardan kötüyüm, ap-
talım, gerçi kötü olmam için hiçbir neden görmüyorum 
ya. Ama bizim bildiğim bir üstünlüğümüz var sanırım, 
bizi satın alamazlar. İşte böyle insanlar her zamankinden 
daha fazla gerekli.”

Vronski dikkatle dinliyordu ama işin özünden çok, 
kendisi yalnızca süvari bölüğünün çıkarlarını düşünür-
ken, iktidarla mücadeleyi düşünen ve artık kendi sempa-
ti ve antipatileri olan Serpuhovskoy’un konuya yaklaşı-
mı ilgisini çekmişti. Vronski, Serpuhovskoy’un yaşadığı 
çevrede ender rastlanan kuşku götürmez düşünce yapı-
sıyla, olayları kavrayışıyla, zekâsı ve konuşma yeteneğiy-
le ne kadar güçlü olabileceğini de anlamıştı. Ne kadar 
utansa da onu kıskanmaktan kendini alıkoyamadı.

“Yine de,” dedi Vronski, “bunlar için gerekli iktidar 
hırsına sahip değilim. Bir zamanlar vardı ama artık yok.”

“Bağışla ama bu doğru değil,” dedi Serpuhovskoy 
gülümseyerek.

“Hayır, doğru, doğru! Şimdi,” diye ekledi içten ol-
mak için.

“‘Şimdi’ doğruysa başka bir şey, ama bu ‘şimdi’ son-
suza kadar sürmeyecek ya.”

“Olabilir,” dedi Vronski.
“Sen ‘olabilir’ diyorsun,” diye devam etti Serpuhovs

koy sanki onun düşüncelerini tahmin etmiş gibi. “Bense 
‘mutlaka’ diyorum. Seni bunun için de görmek istedim. 
Sen olması gerektiği gibi davrandın. Bunda ‘ayak diret-
mek’ zorunda değilsin. Senden carte blanche2 istiyorum. 
Himayem altına almıyorum... Üstelik neden almayacak-
mışım? Sen kaç kez bana arka çıktın! Dostluğumuzun 

1.(Fr.)Herşeyodenlizekicedeğildir.(Ç.N.)
2.(Fr.)Tamyetki,açıkçek.(Ç.N.)



432

bunlardan üstün olduğunu sanıyorum. Evet,” diye de-
vam etti bir kadın gibi tatlı tatlı gülümseyerek. “Bana 
carte blanche ver, alaydan ayrıl, kimse fark etmeden çıka-
rırım seni.”

“İyi de,” dedi Vronski, “bil ki her şeyin eskisi gibi 
kalmasından başka bir şey istemiyorum.”

Serpuhovskoy kalktı ve karşısında durdu.
“Her şey eskisi gibi kalsın diyorsun. Bunun ne anla-

ma geldiğini biliyorum. Ama şunu dinle, biz seninle aynı 
yaştayız, belki de benden daha çok kadın tanıdın.” Ser
puhovskoy’un gülümsemesi ve hareketleri, Vronski’ye 
korkmaması gerektiğini ve kanayan yere yavaşça ve dik-
katle dokunacağını gösteriyordu. “Şimdi ben evliyim 
ama inan, (birisinin yazdığı gibi) daha önce bin tane ka-
dın bile tanısan, ancak sevdiğin kadını, karını tanıdığında 
diğer kadınları daha iyi tanıyorsun.”

Vronski, başını uzatıp onları alay komutanının yanı-
na çağıran subaya, “Şimdi geliyoruz!” diye bağırdı.

Vronski şimdi onu sonuna kadar dinlemek ve ne 
söyleyeceğini duymak istiyordu.

“İşte benim düşüncem. Kadınlar, erkeğin işlerindeki 
en önemli engeldir. Hem bir kadını sevip hem iş yapabil-
mek çok zordur. Sıkıntı çekmeden sevmenin tek yolu 
var, o da evlilik. Nasıl söylesem, düşündüklerimi sana 
nasıl söylesem,” diye devam etti kıyaslamayı seven Ser-
puhovskoy. “Dur, dur! Evet, bir fardeau3 taşırken ellerin-
le bir şeyler yapabilmen için fardeau’nun sırtına bağlı 
olması gerekir. İşte evlilik böyle bir şey. Bunu evlenince 
anladım. Birden ellerim serbest kaldı. Ama evlenmeden 
bu fardeau’yu taşırken ellerin öyle dolu olacak ki hiçbir 
şey yapamayacaksın. Mazankov’u, Krupov’u düşün, ka-
dın uğruna kariyerlerini mahvettiler.”

3.(Fr.)Yük.(Ç.N.)
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Bu ikisinin ilişkide oldukları Fransız kadın ve aktrisi 
anımsayan Vronski, “Ama ne kadınlar!” dedi.

“Kadının sosyetede yeri ne denli güçlüyse o kadar 
kötü. Bu, ellerinle fardeau taşımaktan öte başkasınınkini 
de taşımak gibi.”

Vronski önüne bakıp Anna’yı düşünerek, “Sen hiç 
sevmedin ki,” dedi sessizce.

“Olabilir. Ama sana söylediklerimi unutma. Bir şey 
daha: Kadınlar erkeklerden daha maddiyatçıdırlar. Biz 
aşktan muazzam şeyler yaratırız onlarsa terreàterre1.”

“Tamam, tamam!” dedi gelen uşağa. Ama uşak, Vrons
ki’nin sandığı gibi onları çağırmaya gelmemişti. Vronski’ 
ye bir not uzattı.

“Knyaginya Tverskaya’dan bir adam getirdi.”
Vronski mektubu açtı ve kızardı.
“Başım ağrıdı, eve gidiyorum,” dedi Serpuhovskoy’a.
“Peki, hoşça kal. Carte blanche veriyor musun?”
“Sonra konuşuruz, Petersburg’da seni bulurum.”

XXII

Saat altıya geliyordu, hem yetişebilmek hem de her-
kesin tanıdığı kendi atlarıyla gitmemek için Yaşvin’in 
arabasını aldı ve acele etmesini emretti. Dört kişilik eski 
araba oldukça genişti. Köşeye oturdu, ayaklarını öndeki 
koltuğa uzatıp düşünceye daldı.

İşlerinin açıklığa kavuştuğunu belli belirsiz bilmek, 
onun gerekli olduğunu söyleyen Serpuhovskoy’un dost-

1.(Fr.)Bayağışeyler.(Ç.N.)
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luğunu ve iltifatlarını yine belli belirsiz anımsamak ve 
asıl önemlisi buluşma beklentisi, bütün bunlar sevinç 
dolu bir yaşam duygusunun içinde yoğrulmuşlardı. Bu 
duygu öyle güçlüydü ki elinde olmadan gülümsedi. 
Ayaklarını indirdi, bacak bacak üstüne attı, önceki gün 
düştüğünde incinen baldırına dokundu ve geriye yasla-
nıp birkaç kez derin derin iç çekti.

“Güzel, çok güzel!” dedi kendi kendine. Eskiden de 
sık sık vücudundan mutluluk dolu bir keyif alırdı ama 
kendini ve vücudunu şimdiki gibi hiç sevmemişti. Güçlü 
bacağındaki bu hafif sızıyı hissetmek hoşuna gidiyordu, 
soluk alırken göğüs kaslarının hareketlerini hissetmek 
hoşuna gidiyordu. Anna’yı umutsuzca etkileyen bu açık 
ama soğuk ağustos günü ona canlandırıcı gelmiş, soğuk 
suyla yıkadığı için kızaran yüzü ve boynunu serinletmiş-
ti. Bu temiz havada, bıyıklarından yayılan briyantin ko-
kusu daha hoş geliyordu. Arabanın penceresinden gör-
düğü her şey, bu temiz ve soğuk havadaki her şey, karar-
makta olan havanın solgunluğundaki her şey, aynı kendi-
si gibi taze, neşeli ve güçlü geliyordu: Batan güneşin ışık-
larıyla parıldayan evlerin çatıları da, çitlerin ve binaların 
keskin çizgileri de, arada bir karşılaştıkları insanlar ve 
arabalar da, hareketsiz duran ağaçlar ve otlar da, düzgün 
açılmış evlekleriyle patates tarlaları da, evlerin, ağaçla-
rın, çalıların ve hatta patates evleklerinin eğik gölgeleri 
de. Her şey daha yeni bitirilmiş ve üstüne vernik atılmış 
bir güzel manzara resmi gibi harikaydı.

“Daha hızlı, daha hızlı!” dedi arabacıya pencereden 
başını uzatarak. Cebinden üç ruble çıkarıp ona bakan 
arabacının eline tutuşturdu. Arabacının eli fenerin ya-
nındaki bir şeye dokundu, kırbaç sesi duyuldu ve araba 
düz yolda hızla ilerlemeye başladı.

Pencerelerin arasına yerleştirilmiş zilin kemik düğ-
mesine bakarak Anna’yı son kez gördüğü haliyle zihnin-
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de canlandırarak, “Bu mutluluktan başka hiçbir şeye, 
hiçbir şeye ihtiyacım yok,” diye düşündü. “Zamanla onu 
daha çok seviyorum. İşte Vrede’nin yazlığının bahçesi. 
Anna nerede ki? Nerede? Nasıl? Neden burada randevu 
verdi ve neden Betsi’nin mektubuna yazdı?” diye düşün-
meye başlamıştı ama artık buna zamanı yoktu. Ağaçlıklı 
yola gelmeden arabayı durdurdu, kapıyı açıp hâlâ hare-
ket eden arabadan atladı ve eve açılan ağaçlıklı yolda 
yürümeye başladı. Yolda kimse yoktu ama sağ tarafa 
doğru bakınca onu gördü. Anna’nın yüzü tülle örtülüy-
dü ama yalnızca ona özgü hareketlerini, omuzlarının oy-
nayışını, başının duruşunu sevinç dolu bir bakışla sardı 
ve sanki bütün vücudundan bir elektrik akımı geçti. Ba-
caklarının esnek hareketlerinden ciğerlerinin soluk alır-
ken oynamasına kadar bütün vücudunu yeni bir güçle 
hissetti ve dudakları karıncalandı.

Vronski yanına gelince elini sımsıkı sıktı.
“Seni çağırdım diye kızmadın ya? Seni görmem ge-

rekliydi,” dedi. Tülün altından gördüğü dudaklarının cid-
di ve sert duruşu bir anda Vronski’nin ruh halini değiş-
tirdi.

“Ben mi kızacağım? Sen buraya nasıl geldin?”
“Önemli değil,” dedi Vronski’nin koluna girerek. 

“Gidelim, seninle konuşmam gerek.”
Bir şeyler olduğunu ve bu buluşmanın keyifli olma-

yacağını anladı. Anna yanındayken iradesine sahip ola-
mıyordu. Endişesinin nedenini bilmeden, elinde olma-
dan bu endişe kendisine de geçmişti. 

“Ne oldu? Ne?” diye sordu, dirseğiyle Anna’nın ko-
lunu sıkıştırarak ve aklından geçenleri okumaya çalışarak.

Anna güç toplamak için sessizce birkaç adım attık-
tan sonra birden durdu.

“Sana dün söylemedim,” diye başladı hızlı ve zor so-
luk alarak. “Aleksey Aleksandroviç’le eve dönerken ona 
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açıkladım her şeyi... Onun karısı olarak kalamayacağımı 
söyledim... Her şeyi anlattım.”

Vronski, Anna’nın içinde bulunduğu durumun ağır-
lığını hafifletmek istercesine bütün gövdesiyle istemeden 
eğilmiş, onu dinliyordu. Anna sözlerini bitirince doğrul-
du, yüzü gururlu ve sert bir ifadeye büründü.

“Evet, evet, daha iyi, bin kere daha iyi! Bunun ne 
kadar zor olduğunu anlıyorum,” dedi.

Ama Anna onu dinlemiyordu, onun düşüncelerini 
yüzünden okuyordu. Bu yüz ifadesinin Vronski’nin he-
men aklına gelen düellonun kaçınılmazlığını ifade ettiği-
ni bilemezdi. Düelloyu hiçbir zaman aklına bile getir-
meyen Anna bu sert ifadeyi bambaşka bir anlama yordu.

Kocasının mektubunu aldığında artık yüreğinin de-
rinliklerinde her şeyin eskisi gibi kalacağını ve konumu-
nu korumaya, oğlunu bırakıp sevdiğine koşmaya gücü 
olmadığını biliyordu. Knyaginya Tverskaya’da geçirdiği 
bu sabah da düşüncesini pekiştirmişti. Ama bu görüşme 
onun için yine de çok önemliydi. Bu görüşmenin duru-
munu değiştireceğini ve onu kurtaracağını umut ediyor-
du. Eğer haberi alınca Vronski kararlı, tutkulu ve bir an 
bile tereddüt etmeden ona, “Her şeyi bırak benimle kaç!” 
derse oğlunu bırakıp onunla gidecekti. Ama haber 
Vronski’de beklediği etkiyi yaratmadı. Vronski sanki ha-
karete uğramış gibiydi.

“Benim için hiç zor olmadı. Her şey kendiliğinden 
oldu,” dedi sinirli bir tavırla. “İşte burada...” diyerek eldi-
veninden mektubu çıkardı.

Vronski mektubu aldı ama okumadı, onu teskin et-
meye çalışarak, “Anlıyorum, anlıyorum,” diye sözünü kes-
ti. “İstediğim, dilediğim tek şey, yaşamımı senin mutlulu-
ğuna adamak için bu durumdan kurtulmak.”

“Bunu niye söylüyorsun ki?” dedi Anna. “Bundan 
kuşku duyabilir miyim? Kuşku duysaydım...”
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“Şu gelenler kim?” dedi birden Vronski karşıdan ge-
len iki kadını göstererek. “Bizi tanıyor olabilirler,” diye 
ekledi ve Anna’yı arkasından sürükleyerek ara yollardan 
birine girdi.

“Ah, benim için hiç önemi yok,” dedi Anna. Dudak-
ları titremeye başladı. Vronski’ye sanki tülün altındaki 
gözleri ona tuhaf bir kinle bakıyormuş gibi geldi. “Sana 
söylüyorum, sorun bu değil, bundan kuşku duymuyo-
rum ama bak bana neler yazmış. Oku.” Anna yine durdu.

Vronski mektubu okurken kocasından ayrıldığı ha-
berini ilk duyduğu andaki gibi, küçük düşürülmüş bir 
kocaya karşı takınılacak tavrın yarattığı o doğal izlenime 
elinde olmadan kendini yine kaptırdı. Şimdi kocasının 
mektubunu elinde tutarken yine elinde olmadan bugün 
ya da yarın gelecek düello davetini ve sonrasında şimdi 
olduğu gibi soğukkanlı ve gururlu bir şekilde havaya ateş 
edip küçük düşürülen kocanın ateş etmesini bekleyeceği 
düelloyu düşündü. Aynı anda biraz önce Serpuhovskoy’ 
un ona söylediği ve sabahleyin de kendisinin aklına ge-
len, kendini bağlamamanın daha iyi olduğu düşüncesi 
geldi ama bunu Anna’ya söyleyemeyeceğini biliyordu.

Mektubu okurken gözlerini Anna’ya doğru kaldırdı, 
gözlerinde bir kararlılık yoktu. Anna o an, Vronski’nin 
bu konuyu daha önce düşündüğünü anladı. Vronski ne 
söylerse söylesin, düşündüklerini söylemeyeceğini bili-
yordu. Son umudunun da boşa çıktığını anladı. Bekledi-
ği bu değildi.

“Nasıl biri olduğunu görüyorsun,” dedi titreyen se-
siyle. “O...”

“Bağışla beni ama buna seviniyorum,” diye sözünü 
kesti Vronski. “Tanrı aşkına bırak sözümü bitireyim,” 
diye ekledi gözleriyle ona yalvarırcasına bakarak. “Sevi-
niyorum çünkü bu, onun tahmin ettiği gibi kalmaz, asla 
kalamaz.”
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Artık yazgısının belli olduğunu anlayan ve belli ki 
artık Vronski’nin söylediklerine pek önem vermeyen 
Anna gözyaşlarına engel olarak, “Neden kalamazmış?” 
dedi. 

Vronski ona göre kaçınılmaz bir hal alan düellodan 
sonra böyle devam edemeyeceğini söylemek istedi ama 
bambaşka bir şey çıktı ağzından.

“Devam edemez. Şimdi onu terk edeceğini umarım.” 
Utandı ve kızardı. “Umarım yaşamımızı düşünmem için 
izin verirsin. Yarın...” diye yeniden başladı.

Anna sözünü bitirmesine izin vermedi.
“Ya oğlum?” diye haykırdı. “Ne yazdığını görmüyor 

musun? Onu bırakmamı istiyor, bırakamam ve bırakmak 
da istemiyorum.”

“Tanrı aşkına hangisi daha iyi? Oğlunu bırakmak mı 
bu aşağılayıcı yaşama devam etmek mi?”

“Kimin için aşağılayıcı bir durum?”
“Herkes için, özellikle de senin için.”
“Aşağılayıcı diyorsun... böyle söyleme. Bu sözcüğün 

benim için bir anlamı yok,” dedi titreyen sesiyle. Artık 
Vronski’nin yalan söylemesini istemiyordu. Geriye bir 
tek ona duyduğu aşk kalmıştı ve onu sevmek istiyordu. 
“Beni anla, seni sevdiğim ilk günden beri benim için her 
şey değişti. Benim için yalnızca tek şey var, tek şey, senin 
aşkın. Madem bu aşk benim, kendimi öyle yükseklerde, 
öyle ulaşılamaz görüyorum ki hiçbir şey beni aşağılaya-
maz. Durumumdan gurur duyarım çünkü... gururumun 
nedeni... gurur...” Sözünü bitiremedi, neden gurur duy-
duğunu söyleyemedi. Utanç ve umutsuzluk dolu göz-
yaşları sesini boğmuştu. Sustu ve hüngür hüngür ağla-
maya başladı. Vronski de boğazına doğru bir şeyin yük-
seldiğini, genzini yaktığını ve yaşamında ilk kez ağlamak 
üzere olduğunu hissetti. Kendini bu denli etkileyen şe-
yin ne olduğunu söyleyemezdi, ona acıyordu ve ona yar-
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dım edemeyeceğini hissediyordu ve bununla birlikte 
Anna’nın mutsuzluğuna kendisinin neden olduğunu, 
kötü bir şey yaptığını da biliyordu.

“Boşanmak mümkün değil mi?” diye sordu zayıf bir 
sesle. Anna yanıt vermeden başını salladı. “Oğlunu al-
mak ve onu terk etmek mümkün değil mi?”

“Evet, ama bütün bunlar ona bağlı. Şimdi ona git-
mek zorundayım,” dedi soğuk bir şekilde. Her şeyin eski-
si gibi kalacağına dair önsezileri gerçekleşmiş ve aldan-
mamıştı.

“Salı günü Petersburg’da olacağım, her şey belli olur.”
“Evet,” dedi Anna. “Bundan daha fazla konuşmaya-

lım.”
Anna’nın beklememesini söylediği ve sonra da Vre

de’nin bahçe parmaklıklarına gelmesini emrettiği araba-
sı gelmişti. Anna, Vronski’yle vedalaştı ve eve döndü.

XXIII

Pazartesi günü 2 Haziran Komitesi’nin olağan oturu-
mu vardı. Aleksey Aleksandroviç oturum salonuna girdi, 
üyeler ve başkanla selamlaştı, her zamanki gibi yerine 
oturup önündeki hazır dosyaların üstüne elini koydu. 
Evrakların arasında işine yarayan raporlar ve yapmak is-
tediği açıklamanın taslağı da vardı. Aslında raporlar da 
gerekli değildi. Her şeyi anımsıyordu ve söyleyeceği şey-
leri içinden bir kez daha yinelemeyi gereksiz buluyordu. 
Zamanı geldiğinde, düşmanının ilgisiz bir ifade vermeye 
çalıştığı yüzünü karşısında gördüğünde konuşmasının 
kendiliğinden hem de hazırladığından daha iyi olarak 
dökülüp gideceğini biliyordu. Konuşmasının içeriğinin 
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çok önemli olduğunu, her sözcüğün ayrı bir önem taşı-
dığını hissediyordu. Bu arada olağan raporu dinlerken en 
masum ve en zararsız tavrını takındı. Önünde duran be-
yaz kâğıdın iki tarafını hafifçe kıvıran uzun parmaklara, 
damarları şişmiş beyaz ellere ve yorgun bir ifadeyle yana 
eğilmiş kafasına bakan hiç kimse, biraz sonra onun ağ-
zından korkunç bir fırtına yaratacak, komite üyelerinin 
birbirlerinin sözünü keserek bağrış çağrışlarına ve niha-
yetinde komite başkanını düzenin sağlanmasını talep et
meye zorlayacak sözlerin döküleceğini tahmin edemez-
di. Rapor bittikten sonra Aleksey Aleksandroviç kendine 
özgü sakin ve dingin sesiyle, azınlıkların durumuyla ilgi-
li bazı düşüncelerini açıklamak istediğini söyledi. Bütün 
dikkatler ona yöneldi. Aleksey Aleksandroviç öksürdü ve 
düşmanına hiç bakmadan ama her konuşmasında yaptı-
ğı gibi, önünde ilk sırada oturan ve komitede olup biten-
le hiç ilgisi olmayan uysal yüzlü, ufak tefek yaşlı adamın 
yüzüne bakarak düşüncelerini açıklamaya başladı. Konu 
en önemli yasaya gelince düşmanı ayağa fırlayıp itiraz 
etmeye başladı. Aşırı heyecanlanan komite üyesi Stre-
mov kendini haklı göstermeye çalışıyordu. Toplantı hay-
li fırtınalı geçti ama Aleksey Aleksandroviç kazanmış ve 
onun önerisi üzerine üç yeni komisyon kurulmuştu. Er-
tesi gün Petersburg’un belli çevrelerinde hep bu toplan-
tı konuşuldu. Aleksey Aleksandroviç’in başarısı bekledi-
ğinden de büyüktü.

Ertesi sabah, salı günü, Aleksey Aleksandroviç uyan-
dığında dünkü zaferini memnuniyetle anımsadı, kalem 
müdürü gelip yaltaklanmak istercesine komitede olanlar 
hakkında ona ulaşan dedikoduları anlatırken kayıtsız 
kalma isteğine karşı gülümsemekten kendini alamadı.

Aleksey Aleksandroviç kalem müdürüyle çalışırken 
günlerden salı yani Anna Arkadyevna’nın dönüşü için 
belirlediği gün olduğunu tamamen unutmuştu ve uşak 
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karısının gelişini haber verdiğinde hayret etmiş ve hiç de 
hoş olmayacak bir şekilde şaşkınlığa düşmüştü.

Anna, Petersburg’a sabah erken gelmişti, yolladığı 
telgraf üzerine onu almak için araba gönderilmişti, dola-
yısıyla Aleksey Aleksandroviç gelişini biliyordu. Ama 
Anna geldiğinde karşılamaya çıkmadı. Anna’ya henüz 
aşağı inmediği ve kalem müdürüyle çalıştığı söylendi. 
Kocasına geldiğini söylemelerini emrettikten sonra ken-
di odasına geçti ve kocasının geleceği beklentisiyle eşya-
larını yerleştirmeye başladı. Aleksey Aleksandroviç bir 
saat geçmesine karşın gelmedi. Talimat vermek bahane-
siyle yemek odasına geçti, kocasının buraya gelmesini 
bekleyerek özellikle yüksek sesle konuştu ama Anna, ko-
casının kalem müdürünü geçirmek için çalışma odasının 
kapısına geldiğini duymasına karşın Aleksey Aleksandro-
viç yemek odasına girmedi. Her zaman olduğu gibi kısa 
bir süre sonra işe gideceğini biliyordu ve ilişkilerinin ne 
olacağını netleştirmek için kocası gitmeden konuşmak 
istiyordu.

Salondan geçip kararlı bir biçimde kocasının odası-
na yöneldi. Anna içeri girdiğinde kocası üniformasını giy-
miş, gitmeye hazır bir halde dirseklerini dayadığı küçük 
masada oturmuş, üzgün bir ifadeyle önüne bakıyordu. 
Anna, kocası onu görmeden önce Aleksey Aleksan dro
viç’i görmüş ve kendisini düşündüğünü anlamıştı.

Anna’yı görünce kalkmak istemiş ama vazgeçmişti, 
sonra yüzü Anna’nın hiç görmediği kadar kıpkırmızı 
oldu ve hızla ayağa kalkıp gözlerine değil de alnının üs-
tüne, saçına bakarak karısına doğru adım attı. Yanına git-
ti, elini tuttu ve oturmasını rica etti.

“Geldiğinize çok sevindim,” dedi yanına otururken. 
Bir şey söylemek istiyormuş gibiydi ama sustu. Birkaç 
kez başlamak istedi ama başlamadı. Anna da bu görüş-
meye hazırlanırken ve kendini kocasından nefret etme-
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ye ve onu suçlamaya inandırmışken şimdi ona ne söyle-
yeceğini bilmiyor ve acıyordu. Sessizlik epey devam etti. 
“Seryoja iyi mi?” diye sordu Aleksey Aleksandroviç ve 
yanıtı beklemeden ekledi: “Öğle yemeğinde evde olma-
yacağım, şimdi de çıkmam gerek.”

“Moskova’ya gitmek istiyorum,” dedi Anna.
“Hayır, buraya gelmekle iyi, hem de çok iyi yaptı-

nız,” diye yanıtladı Aleksey Aleksandroviç ve yeniden 
sustu.

Kocasının konuşmaya başlayacak gücü olmadığını 
gören Anna, doğrudan kocasının gözlerinin içine baka-
rak ve onun saçına bakan bakışlarından gözlerini kaçır-
madan, “Aleksey Aleksandroviç,” dedi, “ben suçlu bir ka-
dınım, kötü bir kadınım ama o gün söylediğim gibiyim 
ve hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimi söylemeye geldim.” 

Aleksey Aleksandroviç birden kararlı ve nefret eden 
gözlerle Anna’nın gözlerinin içine bakarak, “Bunu size 
sormadım,” dedi. “Böyle olacağını tahmin ediyordum.” 
Öfkenin etkisiyle bütün yeteneklerini yeniden kazanmış 
gibiydi. “Ama size o zaman söylediğim ve yazdığım gibi,” 
diye devam etti ince ve tiz bir sesle, “bunu bilmek zorun-
da olmadığımı bir kez daha yineliyorum. Bunu görmez-
den geliyorum. Kadınların hepsi, sizin gibi, böylesine 
‘harika’ bir haberi kocalarına koşa koşa verecek kadar iyi 
değiller.” “Harika” sözcüğüne özellikle vurgu yapmıştı. 
“Sosyete bilmediği ve adıma leke gelmediği sürece bunu 
görmezden geleceğim. Bu nedenle ilişkilerimizin eski-
den olduğu gibi devam etmesi ve ancak sizin kendinizi 
‘lekelemeniz’ halinde onurumu korumak için her türlü 
önlemi almak zorunda kalacağım konusunda sizi uyarı-
yorum.”

“Ama ilişkilerimizin eskisi gibi olması mümkün de-
ğil,” dedi Anna kocasına korkuyla bakarak çekingen bir 
sesle.
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Bu sakin hareketleri görünce ve tiz, ince, çocuksu ve 
alaycı sesi duyunca ona duyduğu tiksinti biraz önceki 
acıma hissini alıp götürdü, artık korkmasına karşın her 
neye mal olursa olsun durumuna açıklık kazandırmak 
istiyordu.

“Sizin karınız olamam... başkasını...” diye başladı 
Anna.

Aleksey Aleksandroviç soğuk ve kindar bir şekilde 
güldü.

“Seçtiğiniz yaşam biçimi anlayışınızı da etkilemiş 
ol malı. Saygı duyuyor ya da nefret ediyorum, hem o 
hem diğeri... Geçmişinize saygı duyuyor, şimdiki hali-
nizden nefret ediyorum... Benim sözlerime yüklediğiniz 
anlamlardan o kadar uzağım ki.”

Anna içini çekip başını önüne eğdi.
“Yine de, kocasına ihanet ettiğini açık açık söyleye-

cek ve bunda utanılacak bir şey görmeyecek kadar özgür 
olmanıza karşın karılık görevlerini yerine getirmeyi uta-
nılacak bir şeymiş gibi görmenizi hiç anlamıyorum,” diye 
devam etti heyecanla.

“Aleksey Aleksandroviç! Benden ne istiyorsunuz?”
“O adamla burada karşılaşmamayı, ne ‘sosyete’nin 

ne de ‘hizmetçiler’in sizi suçlamalarına izin vermenizi... 
onu görmemenizi istiyorum. Sanırım çok şey değil. Böy-
lece bir eş olarak görevlerinizi yerine getirmeseniz bile 
şerefli bir eşin bütün haklarından yararlanacaksınız. Size 
söyleyeceklerim işte bu kadar. Şimdi gitmeliyim. Öğle 
yemeğinde yokum.”

Kalktı ve kapıya yöneldi. Anna da kalktı, Aleksey 
Aleksandroviç sessizce eğilerek karısını selamladı ve ön-
den çıkması için yol verdi.
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XXIV

Levin’in otların üzerinde geçirdiği gece kendi açısın-
dan boşa gitmemişti. Uğraşıp didindiği çiftlik işlerinden 
bıkkınlık gelmiş ve bu işlere duyduğu bütün ilgiyi yitir-
mişti. Olağanüstü ürün alınmasına karşın bu denli başa-
rısızlık ve köylülerle kendi arasında bu denli düşmanca 
ilişkiler sanki hiçbir zaman bu yılki kadar olmamıştı ya da 
en azından ona öyle geliyordu. Başarısızlıkların ve düş-
manlığın nedenini sonunda anlamıştı. Çalışırken hissetti-
ği mutluluk, bunun sonucunda köylülere yakınlaşması, 
onlara imrenmesi, o gece yalnızca bir düş olmaktan çıkıp 
ayrıntılarını düşünmeye başladığı bir niyet halini alan on-
lar gibi yaşam isteği, bütün bunlar çiftlikle ilgili görüşle-
rini o kadar değiştirmişti ki şimdi eski ilgisini artık bula-
mıyor ve sorunun asıl temelini oluşturan, işçilere karşı 
takındığı tavrı görmezden gelemiyordu. Pava gibi en iyi 
ineklerden oluşan bir sürü, her tarafı pullukla sürülmüş 
ve gübrelenmiş tarlalar, çevresine söğüt dikilmiş dokuz 
düz tarla, doksan desyatina derin sürülmüş ve gübrelen-
miş toprak, tohum ekme makineleri vs, bütün bunlar yal-
nızca kendisi ya da kader birliği ettiği insanlar ve dostları 
tarafından yapılırsa güzeldiler. Ama şimdi o açıkça görü-
yordu ki, (tarımın itici gücünün işçi olması gerektiğini 
belirttiği çiftçilikle ilgili kitabı bu konuda oldukça yar-
dımcı oldu) evet, şimdi açıkça görüyordu ki, yönettiği 
çiftlik ve yaptığı işler kendisiyle işçiler arasında, onun 
tarafında en iyi sayılan örneğe göre her şeyi değiştirme 
isteği, buna karşılık diğer yanda da olayların doğal akışı 
olan sert ve inatçı bir savaşımdan başka bir şey değildi. 
Kendisinin büyük ve zahmetli çabalar harcadığı, diğer ta-
rafın ise bırakın çabayı bir niyet bile etmediği bu savaşı-
mın sonunda çiftliğin neredeyse zarar etmesinden, güze-
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lim makinelerin bozulmasından, o güzelim hayvanların 
ve toprağın boş yere heder olmasından başka bir şey gör-
müyordu. En önemlisi, bu işe harcadığı enerjinin boşa 
gitmesi bir yana, çiftliğin şimdi onun için ne anlama gel-
diği ortaya çıktığında harcadığı çabanın amacının da de-
ğersiz olduğunu hissetmemesi olanaksızdı. Aslında bu 
savaşımın özünde ne vardı? O her kuruşunun arkasında 
duruyordu (zaten durmaması da mümkün değildi yoksa 
enerjisi iyice azalıyor ve işçilere ödeyecek parası kalmı-
yordu) onlarsa yalnızca rahat ve sakin, yani alıştıkları gibi 
çalışmanın peşindeydiler. Levin’in istediği her işçinin 
daha fazla çalışması, ayrıca elekleri, tırmıkları, patozu 
boşlamayıp kırmamaları, yaptıkları işi düşünerek özen 
göstermeleriydi; işçiler ise olabildiğince rahat, dinlene 
dinlene ve asıl önemlisi de kaygısızca, hiçbir şey düşün-
meden çalışmak istiyorlardı. Bu yaz Levin her adımda 
bunu görüyordu. Adamları yonca biçmek için tohuma 
elverişle olmayan, otlar bürümüş kötü yerlere yollamış; 
onlarsa en düzgün tohumluk alanları biçip gelmişler ve 
elcinin öyle emrettiğini söyleyerek kendilerini haklı çı-
karmaya ve kuru otların bu yıl harika olacağını söyleye-
rek onu teselli etmeye çalışmışlardı ama Levin yalnızca o 
tarlaları biçmenin kolay olduğu için oraları biçtiklerini 
biliyordu. Ot kurutma makinesini göndermiş, daha ilk 
sırada makineyi bozmuşlardı çünkü tepesinde dönen ka-
natların olduğu bir makinede oturmak köylüye sıkıcı gel-
mişti. Bir de Levin’e, “Dert etmeyin kadınlar daha iyi 
halleder,” demişlerdi. Pulluklar bir türlü iş görmüyordu 
çünkü havaya kalkan bıçağı indirmek aklına gelmiyordu 
işçinin ve zorladığında da hem at acı çekiyor hem toprak 
bozuluyordu ve Levin’in sakin olmasını istiyorlardı. Atla-
rın buğdaya girmesine göz yumuyorlardı çünkü hiçbiri 
gececi olmak istememişti, aksi emredildiği halde sırayla 
yapıyorlardı gece bekçiliğini, bütün gün çalışan Vanka da 
uyuyakalmış ve suçunu itiraf ederek, “Nasıl emrederse-
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niz!” demişti. Su içirmeden yoncaya saldıkları en iyi üç 
buzağı telef olmuştu ve buzağıların yedikleri yonca yü-
zünden şişip öldüklerini kesinlikle kabul etmiyorlar, te-
selli olsun diye komşunun yüz on iki baş hayvanının üç 
günde telef olduğunu anlatıyorlardı. Bütün bunlar, biri 
Levin’e ya da çiftliğe kızdığından değildi; çünkü onu sev-
diklerini ve alçakgönüllü bir bey (en büyük övgü) saydık-
larını biliyordu, tam tersine, bunu yalnızca keyifle ve dert 
etmeden çalışmak istedikleri için ve Levin’in çıkarlarının 
onlara yabancı ve anlaşılmaz olmasının yanı sıra onların 
en haklı çıkarlarıyla kaçınılmaz olarak çeliştiği için yapı-
yorlardı. Levin çoktandır çiftlik işleriyle ilgili kendi tutu-
mundan rahatsızdı. Kayığının su aldığını görüyor ama 
nereden sızdığını bilmiyor ya da kendini isteyerek kandı-
rıyor ve bulmaya çalışmıyordu. Ama artık kendini daha 
fazla aldatamazdı. Yönettiği çiftlik ilginç gelmek bir yana 
artık onu iğrendiriyor ve artık onunla ilgilenmiyordu.

Bir de bu duyguya görmek istediği ama göremediği, 
hepsi hepsi otuz verst ötedeki Kiti Şçerbatskaya eklen-
mişti. Darya Aleksandrovna Oblonskaya onlara gittiği 
zaman kendisini davet etmişti; yani kız kardeşine yaptığı 
teklifi yeniden yapması için davet etmişti, artık Kiti’nin 
kabul edeceğini hissettirmişti. Levin de Kiti Şçerbatska
ya’yı gördüğü an onu hâlâ sevdiğini anlamıştı ama Ki
ti’nin orada olduğunu bildiği için Oblonski’lere gidemi-
yordu. Onun teklif etmesi ve Kiti’nin de bunu reddet-
mesi aralarına aşılamaz bir engel koymuştu. “İstediği ada-
mın karısı olamadığı için şimdi benim karım olmasını is-
teyemem,” diyordu kendine. “Onunla sitem etmeden ko-
nuşabilecek, ona kızmadan bakabilecek gücüm yok ve 
do layısıyla o da benden olması gerekenden daha çok 
nefret edecek. Üstelik Darya Aleksandrovna’nın bana 
söylediklerinden sonra oraya nasıl gidebilirim ki? Bana 
söylediklerini bilmiyormuş gibi yapabilir miyim? Yüce 
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gönüllülük gösterip onu bağışlamaya gideceğim. Bağışla-
yan ve onu aşkıyla onurlandıran biri gibi olacağım karşı-
sında. Darya Aleksandrovna bana bunları neden söyledi 
ki? Rastlantıyla onu görebilirdim ve her şey kendiliğin-
den yoluna girebilirdi ama artık mümkün değil, müm-
kün değil.”

Darya Aleksandrovna ona bir not yollamış ve Kiti 
için bir kadın eyeri istemişti. “Bana sizde kadın eyeri ol-
duğunu söylediler,” diye yazıyordu. “Umarım, bizzat ge-
tirirsiniz.”

Artık bu kadarına dayanamazdı. Akıllı ve zarif bir 
kadın, kardeşini nasıl bu denli küçük düşürebilirdi. On 
kere yanıt yazdı, hepsini yırttı ve eyeri hiçbir yanıt yaz-
madan yolladı. Geleceğini yazması olmazdı çünkü gide-
mezdi, gelemeyeceğini yazsa bu sefer bir bahane bulma-
sı gerekirdi, iş ya da seyahat, bu daha da kötüydü. Eyeri 
hiçbir şey yazmadan ayıp ettiğini bile bile yolladı ve er-
tesi gün artık bıktığı çiftlik işlerini elciye bırakıp çevre-
sinde bol miktarda su çulluğu olan güzel sazlıkların bu-
lunduğu uzak bir ilçeye, geçenlerde verdiği sözü tutup 
kendisine gelmesini yazan arkadaşı Svijayski’ye gitti. Su-
rov ilçesindeki su çulluğu sazlıkları çoktandır aklındaydı 
ama çiftlikteki işlerden dolayı sürekli erteleyip durmuş-
tu. Şimdi Şçerbatski’lerin komşuluğundan ve özellikle de 
çiftlikten kaçıp sıkıldığı anlarda tek avuntu olarak gör-
düğü ava gitmekten çok memnundu.

XXV

Surov ilçesine ne demiryolu ne de posta yolu vardı, 
bu yüzden Levin kendi arabasıyla gitti.
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Yolun yarısında, zengin bir köylünün evinde atlara 
yem vermek için durdu. Yanakları aklaşmış koca sakallı, 
kel, dinç bir ihtiyar, troykanın içeri girmesi için kapıyı açıp 
pervazına iyice yapıştı. Büyük, tertemiz, derli toplu avlu-
nun güneşte yanmış karasabanların yığıldığı üstü kapalı 
bölümünde arabacıya yer gösterdikten sonra Levin’i ko-
nuk odasına davet etti. Temiz giyimli, çıplak ayaklarına 
lastik giymiş yeni evli genç bir kadın eğilmiş, yeni giriş 
bölümündeki döşemeyi siliyordu. Levin’in arkasından ko-
şan köpekten korkmuş ve bağırmıştı ama köpeğin bir şey 
yapmayacağını öğrenince kendi korkusuna gülmeye baş-
ladı. Sıvanmış koluyla Levin’e konuk odasını gösterdikten 
sonra güzel yüzünü eğip gizleyerek işine devam etti. 

“Semaver?” diye sordu genç kadın.
“Evet, lütfen.”
Hollanda sobası konulmuş ve bir bölmeyle ikiye ay-

rılmış konuk odası oldukça büyüktü. İkonanın altında 
desenlerle süslü bir masa, bir divan ve iki sandalye vardı. 
Girişin yanında kap kacak dolabı duruyordu. Pencere 
kepenkleri kapalıydı, içeride çok az sinek vardı, yerler o 
kadar temizdi ki Levin, yolda koşup dururken sulara gi-
rip çıkmış Laska’nın yerleri kirletmesinden kaygılanarak 
kapının yanında oturmasını emretti. Levin odayı iyice 
gözden geçirip arka avluya geçti. Ayakları lastikli güzel 
genç kadın değneğe takılı boş kovaları sallayarak Levin’in 
önünden geçip su almaya kuyuya doğru koştu. 

İhtiyar adam, kadına, “Hadi acele et!” diye bağırdı ve 
Levin’in yanına geldi. “Nikolay İvanoviç Sviyajski’ye mi 
gidiyordunuz beyim? Kendisi de bize uğrar,” diye lakır-
dıya başladı merdivenin trabzanlarına dirseklerini daya-
yarak.

İhtiyarın Sviyajski’yle tanışıklığını anlattığı hikâyenin 
yarısında dış kapı yeniden gıcırdadı ve avluya karasaban 
ve tırmıklarla tarladan gelen işçiler girdi. Saban ve tır-
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mıklara koşulu atlar iri ve besiliydi. Mavi gömlek ve şap-
ka giyen iki genç anlaşıldığı kadarıyla ailedendi. Keten 
gömlek giymiş biri yaşlı, biri hayli genç olan diğer ikisi ise 
gündelikçiydi. Levin’in yanından ayrılan ihtiyar, atların 
yanına gidip koşumlarını çıkarmaya başladı.

“Nereyi sürdünüz?” diye sordu Levin.
“Patatesliği. Küçük bir yer işte. Hey, Fedor, beygiri 

çıkarma, yalağa bağla, başkasını koşarız.”
İhtiyarın oğlu olduğu anlaşılan uzun boylu, sağlam 

yapılı delikanlı, “Baba,” dedi. “Saban demiri söylemiştim, 
getirdiler mi?”

Çözdüğü koşumları sarıp yere bırakan ihtiyar, “İşte... 
kızağın içinde,” diye yanıtladı. “Diğerleri yiyene kadar 
sen hallediver.”

Güzel yüzlü genç kadın omuzlarını geren dolu ko-
valarla içeriye geçti. Birden gençleri güzel, orta yaşlı ve 
yaşlıları çirkin, çocuklu, çocuksuz bir sürü kadın ortaya 
çıktı.

Semaver uğuldamaya başladı, atları çözen işçiler ve 
aile fertleri yemeğe gittiler. Arabadan yiyeceklerini alan 
Levin, ihtiyarı çay içmeye davet etti.

“Daha yeni içmiştik ama,” diyen ihtiyar teklifi mem-
nuniyetle kabul etti. “Hadi size eşlik edeyim.”

Levin çay içerken ihtiyarın bütün hikâyesini öğren-
di. İhtiyar on yıl kadar önce çiftlik sahibinden yüz yirmi 
desyatina tarla kiralamıştı, geçen yıl onları satın almış ve 
komşu çiftlikten de üç yüz desyatina daha kiralamıştı. 
En kötü durumdaki az bir toprağı kiraya veriyor, kırk 
desyatina kadarını da çocukları ve iki gündelikçiyle ken-
di ekiyordu. Levin onun iş olsun diye yakındığını, aslın-
da işlerinin iyi gittiğini anlamıştı. Eğer kötü gitseydi des
yatina’sı yüz beş rubleden yeni toprak almaz, üç oğlunu 
ve yeğenini evlendiremez, üst üste iki yangından sonra 
böyle bir evi hep daha iyi ve daha güzel inşa ettiremezdi. 



450

İhtiyarın şikâyetlerine karşın durumuyla gurur duyduğu, 
oğullarıyla, yeğeniyle, gelinleriyle, atlarıyla, inekleriyle 
ve özellikle de bunca şeyi ayakta tutabilmesiyle haklı şe-
kilde gurur duyduğu belli oluyordu. Levin, ihtiyarla ko-
nuşmasından onun yeniliklere pek karşı olmadığını da 
anladı. Epeyce çok patates ekmişti, Levin’in gördüğü 
kadarıyla kendi ektikleri daha yeni çiçeklenirken onun-
kiler çoktan çiçekten dönmüş ve etlenmeye başlamıştı. 
Patates tarlalarını çiftlik sahibinden aldığı pollukla –pul-
luğa böyle diyordu– sürmüştü. Buğday ekiyordu. İhtiya-
rın çavdarı otlardan ayıklayıp atlara yedirişindeki ayrıntı 
Levin’i oldukça şaşırtmıştı. Levin kaç kez ot saran çavda-
rı toplatmak istemiş, başaramamıştı. İhtiyar bunu bece-
riyor ve yemi övmekten kendini alamıyordu.

“Kadınların işi ne? Yığın yığın yolun kenarına çıkarı-
yorlar, arabalar da taşıyor.”

Levin ihtiyara bir bardak daha doldurup, “Biz toprak 
sahiplerinin işçilerle işi pek iyi gitmiyor,” dedi.

“Sağ olun,” dedi ihtiyar bardağı alırken, dişiyle par-
çaladığı şeker parçasını gösterip şeker istemediğini be-
lirtti. “İşlerin onlarla yürüdüğü nerede görülmüş ki?” 
diye devam etti. “Mahvederler. İşte Sviyajski’yi alın. Top-
rağının nasıl olduğunu biliriz, gül gibi ama aldığı ürünle 
o da pek övünemez. Hep ihmalkârlıktan!”

“Tamam ama sen de işçilerle çalışıyorsun.”
“Bizimki köylü işi. Her işe kendimiz koşarız. Çalış-

madı mı, işte kapı orada. Kendimiz geliriz üstesinden.”
İçeri giren ayakları lastikli kadın, “Baba, Finogen kat

ran getirmemi istedi,” dedi.
İhtiyar ayağa kalkıp, “İşte böyle beyim!” dedi, birkaç 

kez haç çıkardı ve Levin’e teşekkür edip dışarı çıktı.
Levin arabacısını çağırmak için mutfağa girdiğinde 

ailenin bütün erkeklerini masa başında gördü. Kadınlar 
ayakta durmuş hizmet ediyorlardı. Sağlam yapılı genç 
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oğul, ağzı tıka basa doluyken komik bir şeyler anlatıyor 
ve herkes gülüyordu, en neşelileri kâselere şçi dolduran 
ayağı lastikli kadındı.

Lastik ayakkabılı kadının o güzel yüzü, bu köy evi-
nin Levin üzerinde bıraktığı huzurlu izlenimi pekiştir-
miş olabilirdi ama bu izlenim öyle güçlüydü ki Levin bir 
türlü aklından çıkaramıyordu. İhtiyar adamdan Sviyajs
ki’ye gidene kadar bütün yol boyu, sanki bu izlenimde 
onun dikkatini özellikle çeken bir şey varmış gibi ikide 
bir bu evi anımsayıp durdu.

XXVI

Sviyajski ilçenin yöneticisiydi. Levin’den beş yaş bü-
yüktü ve uzun zamandır evliydi. Levin’e çok sempatik 
gelen genç baldızı da onlarla birlikte yaşıyordu. Sviyajs
ki’nin de karısının da bu kızı kendisine vermeyi istedik-
lerini biliyordu. Hiç kimseye doğrudan söylemeye cesa-
ret edemese de damat adayı denilen her genç erkek gibi 
Levin de bunu biliyordu, genel olarak evlenmek isteme-
sine karşın ve iyi bir eş olacağı kesin olan bu kızın her 
yönüyle oldukça ilgi çekici olmasına karşın, Kiti Şçerbats
kaya’ya âşık olmasa dahi bu kızla evlenmesinin göklerde 
uçması kadar olanaksız olduğunu biliyordu. Bunu bil-
mesi, Sviyajski’yi ziyaretten almayı umduğu keyfi de 
gölgeliyordu.

Levin bütün bunları, Sviyajski’nin av daveti mektu-
bunu alır almaz düşünmüştü ama yine de Sviyajski’nin 
kendisiyle ilgili niyetinin yalnızca bir varsayım olduğunu 
kabul ederek gitmeye karar verdi. Bundan başka ruhunun 
derinlerinde, bu kıza karşı kendini bir kez daha sınamak 
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istiyordu. Sviyajski’nin ev hayatı kesinlikle harikaydı, Le
vin’in tanıdığı en iyi yerel yönetici olan Sviyajski’nin ken-
disi de Levin için her zaman ilginç ve ilgi çekici biriydi.

Levin için mantık yürütmeleri hiçbir zaman bağım-
sız olmasa da kendi içinde tutarlı olan, kendi yolunda 
yürüyüp giden ve son derece belli ve kesin hatlarla kendi 
çığırında akıp giden, her şeyden bağımsız ve hemen her 
zaman düşünceleriyle çelişen yaşamıyla Sviyajski şaşırtı-
cı adamlardan biriydi. Sviyajski son derece liberal biriy-
di. Soyluluktan nefret eder ve soyluların çoğunu, çekin-
dikleri için fikirlerini açıkça söyleyemeyen gizli kölecilik 
yanlıları olarak görürdü. Rusya’yı ölmekte olan Türkiye’ 
yle eşdeğer görür, Rus hükümetini ise yaptıklarını hiçbir 
zaman ciddi bir şekilde eleştirmeye tenezzül etmeyeceği 
kadar kötü sayardı ama bunun yanı sıra görevini layıkıy-
la yerine getiren soylu bir yönetici olarak dışarıda ko-
kartlı ve kırmızı şeritli yönetici şapkasını yine de her 
zaman giyerdi. İnsanca yaşamanın yalnızca, kendisinin 
de ilk fırsatta gidip yerleşeceği yurtdışında mümkün ol-
duğunu düşünür ama Rusya’da çok karmaşık ve olağa-
nüstü derecede mükemmel bir çiftlik yönetir ve Rusya’da 
olan biteni büyük bir ilgiyle izler ve bilirdi. Rus köylüsü-
nü, gelişim açısından maymundan insana evrilme aşa-
masında sayar ama yerel seçimlerde büyük bir heyecanla 
her köylünün elini sıkar ve söylediklerini dinlerdi... Ne 
ölüme inanırdı ne de diğer dünyaya ama din adamlarının 
yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve gelirlerinin artırıl-
masıyla özellikle ilgilenir ve kilisenin kendi köyünde kal-
ması için büyük çaba harcardı.

Kadın sorununda, kadınların özgürlüğü ve özellikle 
çalışma hakkına sahip olmaları konusunda en aşırıların 
yanındaydı ama karısıyla öyle güzel bir hayatı vardı ki 
herkes onların bu çocuksuz aile yaşamlarını hayranlıkla 
izlerdi. Karısının yaşamını, ortak zamanlarını nasıl daha 
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iyi ve daha keyifli geçirebileceklerini düşünmekten baş-
ka hiçbir şey yapmayacak, hiçbir şeye kafa yormayacak, 
daha doğrusu yoramayacak bir şekilde düzenlemişti. 

Levin insanların iyi yönlerini görme yeteneğinden 
yoksun olsaydı Sviyajski’nin karakterini betimlemek 
onun için pek zor olmazdı. İçinden aptal ya da düzen-
baz, der ve her şey netleşirdi. Ama “aptal” demesi müm-
kün değildi çünkü Sviyajski akıllı olduğu kadar iyi eği-
timli ve bu eğitimi harika bir şekilde taşıyan biriydi. Bil-
mediği hemen hiçbir şey yoktu ama bu bilgisini yalnızca 
zorunlu olduğunda kullanırdı. Onun düzenbaz olduğu-
nu söyleme şansı daha azdı çünkü Sviyajski kesinlikle 
namuslu, iyi ve akıllı biriydi; çevresindekiler tarafından 
çok değer verilen, üzerine düşen işi neşeyle, canla başla 
yapan ve belki de hiçbir zaman isteyerek kötü bir şey 
yapmayan ve yapmayacak biriydi.

Levin ona ve yaşamına, anlamak istediği ama bir 
türlü anlayamadığı bir bilmeceye bakar gibi bakardı.

İlişkileri çok iyiydi, bu nedenle Levin, Sviyajski’yi 
didiklemek ve onun hayat görüşünün derinliklerini öğ-
renmek için uğraşır ama her seferinde çabaları boşa gi-
derdi. Levin, onun aklının herkese açık kabul odasının 
kapısından daha ileriye gitmeye çalıştığı her seferinde 
Sviyajski’nin hafifçe şaşırdığını, bakışlarında sanki Levin’ 
in onu anlayacağından korkuyormuş gibi belli belirsiz 
bir endişenin dolaştığını hissederdi ve Sviyajski hemen 
iyi yürekli ve neşeli bir karşı koyuş içine girerdi. 

Şimdi, çiftlikte uğradığı hayal kırıklığından sonra 
Sviyajski’yi ziyaret etmekten Levin daha fazla keyif alı-
yordu. Bu mutlu, kendilerinden ve her şeyden hoşnut 
çifte kumruların ve rahat yuvalarının ona iyi gelmesi bir 
yana, yaşamından hiç memnun olmadığı şu aralar Svi
yajski’nin yaşamına bu denli açıklık, belirlilik ve mutlu-
luk veren sırra ulaşmak istiyordu. Bunun dışında, Svi-
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yajski’lerde komşu çiftlik sahiplerini göreceğini de bili-
yordu ve onlarla konuşmak, çok sıradan konular sayılan 
ama şimdi Levin için oldukça önemli bir hal alan ürün, 
işçi tutma gibi konularda onların neler düşündüklerini 
duymak Levin’in özellikle ilgisini çekiyordu. “Bunlar bel-
ki serflik döneminde önemli değildi ya da İngiltere’de 
önemli değildir. Her iki durumda da koşullar bellidir ama 
şimdi bizde her şeyin altüst olduğu ve yeni yeni toparlan-
dığı sırada bu koşulların nasıl olacağı konusu Rusya’daki 
en önemli sorundur,” diye düşünüyordu Levin.

Av, Levin’in beklediğinden daha kötü geçti. Sazlık 
kurumuş ve suçulluğu neredeyse hiç kalmamıştı. Bütün 
gün dolaşmış ve ancak üç tane vurabilmişti ama avdan 
korkunç bir iştahla, harika bir ruh haliyle ve güçlü fiziki 
durumuna her zaman eşlik eden o canlı zihin açıklığıyla 
dönmüştü. Avda hiçbir şey düşünmediğini sandığı anlar-
da bile yaşlı adamla ailesi aklına geliyordu ve bu izlenim 
dikkati üzerine çekmekle kalmıyor ve onunla ilgili bir 
şeyin çözüme kavuşturulmasını da istiyordu.

Akşamleyin çay içerken ilçeye vasilikle ilgili gelen 
iki çiftlik sahibinin de katılımıyla Levin’in beklediği o 
ilginç konuşma başladı.

Levin çay masasında ev sahibesinin yanında oturu-
yor, onunla ve karşısında oturan baldızla konuşmak zo-
runda kalıyordu. Ev sahibesi yuvarlak yüzlü, sarışın, orta 
boylu ve gamzeleriyle gülen biriydi. Kocasının onda uyan-
dırdığı o önemli bilmecenin çözümünü kadının üzerin-
den bulmaya çalışıyordu ama acı verecek denli mahcup 
durumda olduğu için düşüncelerini özgürce toparlaya-
mıyordu. Mahcubiyetinin nedeni, baldızın sanki özellik-
le onun için giydiğini sandığı beyaz göğsünü özellikle 
açığa çıkaran oldukça açık yakalı bir elbiseyle karşısında 
oturuyor olmasıydı, kızın göğsünün beyaz olmasından 
mı yoksa kızın kendisinin zaten bembeyaz olmasından 
mı bu kare kesim yaka Levin’in düşüncelerini toplaması-
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na engel oluyordu. Bu kesimin büyük olasılıkla kendisi 
için yapılmadığını varsayarak ona bakmaya hakkı olmadı-
ğını düşünüyor, bakmamaya çalışıyordu ve böylesine cö-
mert bu kesim için kendini suçlu buluyordu. Levin’e san-
ki birini aldatıyormuş, sanki bir şeyler açıklaması gereki-
yormuş gibi geliyordu ama sürekli olarak kızardığı, huzur
suz ve mahcup olduğu için açıklama yapması olanaksız 
bir hal alıyordu. Levin’in mahcubiyeti baldıza da geçmiş-
ti. Ama ev sahibesi sanki bunu fark etmiyormuş gibi sü-
rekli olarak kardeşi konuşmaya katmaya çalışıyordu.

“Siz, Rusya’yla ilgili şeylerin kocamı ilgilendireme-
yeceğini söylüyorsunuz,” diye sürdürdü ev sahibesi. 
“Tam tersine, hiçbir zaman yurtdışında buradan aldığı 
kadar keyif almaz. Burada kendini kendi çevresinde his-
sediyor. Bir yığın işi var, neyse ki hepsiyle uğraşacak ye-
teneği de var. Ah, bizim okulu görmediniz değil mi?”

“Gördüm... Sarmaşıklı küçük ev değil mi?”
“Evet, Nastya’nın işi,” dedi kız kardeşini göstererek.
Levin dekolteye bakmamaya çalışarak ama nereye 

bakarsa baksın bu geniş açık yakayı göreceğini hissede-
rek, “Siz mi ders veriyorsunuz?” diye sordu.

“Evet ders verdim, hâlâ da devam ediyorum ama 
çok iyi bir öğretmenimiz var. Beden dersi bile koyduk.”

“Hayır, teşekkür ederim, daha fazla çay istemiyo-
rum,” dedi Levin. Saygısızlık yaptığını bilse de bu konuş-
mayı daha fazla sürdürmeye gücü olmadığını hisseden 
Levin kızararak ayağa kalktı. “İlginç konuşmalar duyuyo-
rum,” diyerek ev sahibiyle iki çiftlik sahibinin oturduğu 
masanın diğer ucuna yaklaştı. Masaya yan oturan Sviyajs-
ki masaya dayadığı eliyle çay fincanını çevirip duruyor, 
diğer eliyle de sakalını avucunun içinde topluyor, koklu-
yormuş gibi yapıp bırakıyordu. Pırıl pırıl kapkara gözleri-
ni doğrudan kır bıyıklı öfkeli çiftlik sahibine çevirmişti 
sanki söylediklerinde eğlenceli bir şeyler bulmuştu. Çift-
lik sahibi halktan yakınıyordu. Levin, Sviyajski’nin çiftlik 
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sahibinin bu yakınmalarına verilecek ve adamcağızın bü-
tün söylediklerini bir anda yerle bir edecek yanıtı bildiği-
nin ama konumu nedeniyle bunu ifade edemediğinin ve 
çiftlik sahibinin bu komik konuşmasını büyük bir mem-
nuniyetle dinlediğinin farkındaydı.

Kır bıyıklı çiftlik sahibi anlaşılan keskin bir serflik 
yanlısı ve bütün yaşamı köyde geçmiş, hırslı biriydi. Le-
vin bunların ipuçlarını, giymeye pek alışık olmadığı an-
laşılan eski moda yıpranmış redingotta, zeki ve somurt-
kan gözlerinde, düzgün Rusçasında, uzun yılların verdiği 
o emredici ses tonunda ve yüzükparmağında eski bir 
evlilik yüzüğü olan güneşten yanmış, iri ve güzel elleri-
nin kararlı hareketlerinde görüyordu.

XXVII

“Yaptıklarıma acımasam... harcadığım onca emeğe... 
her şeyi elimin tersiyle iter, satar, aynı Nikolay İvanıç 
gibi... ‘Yelena’ dinlemeye giderdim,” dedi çiftlik sahibi 
yaşlı ve zeki yüzünü aydınlatan hoş bir gülümsemeyle.

“Ama bırakamıyorsunuz işte,” dedi Nikolay İvanıç 
Sviyajski, “demek ki bazı hesaplarınız var.”

“Hesap ortada, satın almadığım ve kira vermediğim 
bir evde oturuyorum. Tabii bir de halkın akıllanmasını 
bekliyorsun. Bu ayyaşlık, bu işret, inanılmaz. Her şey pay-
laşılmış, ne at ne inek kalmış. Açlıktan ölürken iş verin 
bakalım, zarardan başka bir faydası olmaz, bir de mah-
kemeye verir.

“Siz de şikâyetçi olabilirsiniz,” dedi Sviyajski.
“Şikâyetçi olmak mı? Hiçbir şartla! Öyle şeyler söy-

lerler ki şikâyet ettiğine pişman olursun. Örneğin fabri-
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kada avansı alıp çekip gittiler. Ne yaptı sulh yargıcı? 
Hepsini suçsuz buldu. Bunların hakkından eski mahke-
meler gelir, bir de muhtarlar. Eski düzende olduğu gibi. 
Bu olmazsa bırak git daha iyi! Dünyanın öbür ucuna!”

Anlaşılan çiftlik sahibi Sviyajski’yi kızdırmaya çalı-
şıyordu ama Sviyajski kızmayı bırak, görünüşe bakılırsa 
bu sözlerden keyif alıyordu. 

“İyi de biz bu yollara başvurmadan da işlerimizi yö-
netiyoruz,” dedi gülümseyerek. “Ben, Levin, diğerleri.”

Diğer çiftlik sahibini gösterdi.
“Evet, Mihail Petroviç’in işleri yürüyor ama bir so-

run bakalım nasıl! Rasyonel bir çiftçilik mi?” dedi çiftlik 
sahibi sanki “rasyonel” sözcüğüyle hava atar gibi.

“Benim işlerin bir zorluğu yok,” dedi Mihail Petro-
viç. “Tanrı’ya şükrediyorum. Bütün uğraşım sonbaharda 
vergiyi ödeyebilmek için. Köylüler gelir, babam, ağam 
yardım et, diye! Ne yapacaksın, hepsi konu komşun, acı-
yorsun. Ev başına ne kadar çalışacaklarını hesaplayıp üç
te birini önden verirsin, verirken de bakın çocuklar, ben 
size yardım ettim, lazım olduğunda da yulaf ekimine, ot 
biçimine, ekine siz yardım edeceksiniz dersin. Eh, içle-
rinde vicdansızlar var, bu da gerçek.”

Babadan kalma bu yöntemleri çoktan beri bilen Le-
vin, Sviyajski’yle göz göze geldi ve yeniden kır bıyıklı çift-
lik sahibine hitap ederek Mihail Petroviç’in sözünü kesti.

“Siz ne düşünüyorsunuz?” diye sordu. “İşleri size göre 
nasıl yürütmeliyiz?”

“Mihail Petroviç gibi yapacaksınız, ya yarıcıya vere-
cek ya da köylüye kiralayacaksınız. Bu yol mümkün ama 
bunun sonucunda devletin zenginliği heder olup gider. 
Serflik zamanında iyi çalışmayla bire dokuz verirken 
şimdi yarıcıda bire üç ancak veriyor. Özgürlük Rusya’yı 
mahvetti!”

Sviyajski gülen gözlerle Levin’e baktı ve hatta belli 
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belirsiz alaycı bir işaret yaptı ama Levin, çiftlik sahibinin 
sözlerini komik bulmuyor ve bu sözleri Sviyajski’den 
daha çok anlıyordu. Çiftlik sahibinin daha sonra, özgür-
lüğün neden Rusya’yı mahvettiğini kanıtlayan söyledik-
lerinin çoğu Levin’e doğru, yeni ve yadsınamaz gibi gel-
mişti. Belli ki bunlar pek sık rastlanmayan, çiftlik sahibi-
nin kendi görüşleriydi, bunlar aklını bir şeylerle meşgul 
etme arzusunun neticesinde değil kendi yaşamından çı-
kardığı, kendi köyünde oturup ince eleyip sık dokuyarak 
üzerinde iyice düşündüğü görüşlerdi.

“Sizin de bildiğiniz gibi sorun, her gelişmenin iktidar 
gücüyle yapılmasındadır,” diye devam etti eğitime uzak 
biri olmadığını göstermek istercesine. Petro’nun, Yekateri
na’nın, Aleksandr’ın reformlarını alın. Avrupa tarihini gö-
zünüzün önüne getirin. Çiftçilikteki gelişmeyi düşünün. 
Patates bile bizde zor kullanılarak ektirilmiştir. Karasaban 
da her zaman yoktu. Büyük olasılıkla beylikler dönemin-
de gelmiş ve eminim güç kullanarak yerleşmiştir. Şimdi 
bizim dönemimizde, biz çiftlik sahipleri serflik varken 
işlerimizi yenilikleri de kullanarak yapıyorduk. Kurutma 
ve elek makineleri, gübrenin taşınması ve diğer alet ede-
vat, bütün bunları biz, kendi iktidarımızla yaptırıyorduk, 
köylüler önce karşı çıkıyor sonra da bizi taklit ediyordu. 
Şimdi serflik kaldırılınca bizim gücümüzü de elimizden 
aldılar ve en üst düzeye çıkmış çiftliklerimiz de en kaba 
ve en ilkel hale düşecekler. Ben böyle bakıyorum...”

“Peki neden? Eğer rasyonelse işçi tutarak sürdürebi-
lirsiniz,” dedi Sviyajski.

“İktidar yok. İzninizle sorayım, kiminle yapacağım 
bu işleri?”

“İşte, tarımın itici gücü,” diye düşündü Levin.
“İşçilerle.”
“İşçiler düzgün çalışmak, hatta iyi araç gereçle çalış-

mak istemiyorlar. Bizde işçinin bildiği tek şey, domuzlar 
gibi içmek ve sarhoş olup emanet ettiğiniz şeyi bozmak-
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tır. Atları suyla şişirir, güzelim koşumları koparır, teker-
lek lastiklerini satıp parasıyla içer, patozu bozmak için 
içine ne bulursa atar. Ona göre olmayan her şey midesini 
bulandırır. İşte bu yüzden tarım azaldı. Topraklar boş-
landı, ya ot bürüdü ya köylüye dağıtıldı, eskiden milyon 
üretirken şimdi yüz binlere düştü. Ortak zenginlik azal-
dı. Bütün bunlar hiç değilse düşünülerek yapılsa...”

Ve bütün bu başıbozukluğun ortadan kaldırılmasını 
sağlayacak kendi planlarını anlatmaya başladı.

Bu konu Levin’i ilgilendirmiyordu ama çiftlik sahibi 
sözünü bitirince onun ilk öne sürdüğü düşünceye geri 
döndü ve Sviyajski’ye hitaben onun bu konuda ciddi 
olarak neler düşündüğünü ağzından alabilmek isteğiyle, 
“Tarımın düzeyinin düştüğü ve işçilerle bugünkü ilişki 
seviyesinde kârlı ve rasyonel bir üretim yapma olanağı 
olmadığı kesinlikle doğru,” dedi.

“Ben öyle düşünmüyorum,” diye itiraz etti Sviyajski 
ciddi bir tavırla. “Ben yalnızca bu işi beceremediğimizi 
görüyorum, serflik döneminde idare ettiğimiz tarımın 
düzeyinin ise yüksek değil tam tersine çok düşük olduğu-
nu düşünüyorum. Ne makinemiz ne işe koşulan sağlam 
hayvanımız ne doğru düzgün yönetimimiz var, üstelik 
hesap yapmayı bile bilmiyoruz. Sorun bir çiftlik sahibine, 
kendisi için neyin kârlı neyin kârsız olduğunu bilmez.”

“İtalyan usulü muhasebe,” dedi çiftlik sahibi alaylı 
bir şekilde. “Nasıl istersen öyle tut ama her şeyi bozduk-
larında yine de kâr çıkmaz.”

“Neden bozuyorlar? Sizin atın döndürdüğü Rus işi 
patozunuzu bozarlar ama benim buharlı patozu boz-
mazlar. Şu ata ne deniyordu? Sütçü beygiri verirsen ca-
nına okurlar ama Percheron, hadi vazgeçtim, Bitüg1 cinsi 

1.Percheron,Fransızkökenliyükvetarımdakullanılangüçlüatcinsi;Bitüg,
BüyükPetrodönemindegetirilenHollandaveDanimarkaaygırlarıylayerel
ırkınçiftleştirilmesiyleeldeedilen,yükvetarımdakullanılanatcinsi.(Ç.N.)
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bir at ver, gözü gibi bakarlar. Her şey böyle. Çiftçiliği 
yükseltmek gerek.”

“Keşke olsaydı Nikolay İvanıç! Size göre hava hoş, 
büyük oğlanı üniversitede okut, küçüğü lisede, Perche-
ron almaya para mı var!”

“Bankalar bunun için var.”
“Eldeki son çekici de satayım diye mi? Hayır, ben 

almayayım!”
“Tarımın düzeyinin yükseltilebileceğine ve bunu yap-

mak zorunda olmamıza katılmıyorum,” dedi Levin. “Ben 
de bu işle uğraşıyorum, elimde para da var ama yine de 
hiçbir şey yapamadım. Bankaların kime faydası var, bil-
miyorum. Çiftliğe ne kadar para yatırdıysam hepsi zarar, 
hayvanlar da zarar, makineler de.”

“İşte bu doğru,” diye memnuniyetle gülerek teyit et
ti kır bıyıklı.

“Üstelik bir ben değilim,” diye devam etti Levin. 
“Rasyonel bir şekilde çalışan hemen herkesle görüştüm, 
çok azı dışında hepsi zararda. Söyleyin, sizin çiftliğiniz 
kârda mı?” diye soran Levin, Sviyajski’nin bakışında, onun 
aklının arka odalarına her girmek istediğinde karşılaştığı 
o bir anlık endişe ifadesini gördü.

Ayrıca Levin’in böyle bir soru sorması da pek iyi 
niyetli değildi. Çünkü daha biraz önce çay içerken ev 
sahibesi ona, bu yaz Moskova’dan muhasebe üstadı bir 
Alman’ı getirttiklerini ve beş yüz ruble ödediklerini ama 
onun da çiftliğin üç bin küsur ruble zarar ettiğini ortaya 
koyduğunu anlatmıştı. Ev sahibesi tam rakamı anımsa-
mıyordu ama Alman her kapiğine kadar hesaplamıştı.

Sviyajski’nin kârlı olup olmadığı sorusunu duyan 
çiftlik sahibi gülümsemişti anlaşılan, komşusu ve yöneti-
cisinin kârının ne kadar olabileceğini biliyordu.

“Belki de kârlı değil,” diye yanıtladı Sviyajski. “Ama 
bu ya benim iyi bir patron olmadığımı ya da sermayeyi 
rantı artırmak için kullandığımı gösterir.”
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“Ah, rant!” diye bağırdı dehşet içinde Levin. “Rant, 
toprağın harcanan emekle daha iyi hale getirildiği Avru
pa’da olur, bizde ise toprak ne kadar emek harcarsan 
harca daha kötüye gidiyor, ektiğinin karşılığını alamıyor-
sun, dolayısıyla rant da olmaz.”

“Nasıl olmaz? Yasa var.”
“O zaman biz yasa dışıyız. Rant bizim için hiçbir şey 

ifade etmez, tam tersine işleri karıştırır. Hayır, söyleseni-
ze rant teorisi nasıl...”

“Kesik süt ister misiniz? Maşa, bize biraz kesik süt 
ya da ahududu getirsinler,” dedi karısına dönerek. “Artık 
ahududu mevsimi de epey uzadı.”

Levin daha yeni başlıyor diye düşünürken konuş-
manın bittiğini varsayan Sviyajski keyifle ayağa kalktı ve 
yanlarından uzaklaştı.

Levin muhatabının gitmesiyle bütün zorlukların iş-
çinin niteliklerini ve alışkanlıklarını bilmemekten kay-
naklandığını kanıtlamaya çalışarak konuşmaya çiftlik 
sahibiyle devam etti ama çiftlik sahibi bir köşeye çekilip 
kendi düşüncelerine yoğunlaşan herkes gibi başkasının 
düşüncesini anlamakta zorlanıyor ve kendi düşüncesi 
konusunda özellikle katı davranıyordu. Rus köylüsünün 
bir domuz olduğu ve domuzluk yapmayı sevdiği düşün-
cesinde inat ediyor, onu domuzluktan kurtarmanın tek 
yolunun iktidar, güç olduğunu, güç yoksa sopa gerektiği-
ni söylüyor ve bin yıllık sopanın yerine liberalleşerek yok 
avukat, yok bu beş para etmez kokmuş köylülerin güzel 
bir çorbayla beslendiği ve kaç metreküp havaya gerek 
duyduklarının hesaplandığı hapishaneler koyduklarını 
anlatıyordu.

Konuya yeniden dönmek isteyen Levin, “Neden iş-
gücüyle, işin verimli olacağı bir ilişki kurmanın mümkün 
olmadığını düşünüyorsunuz?” diye sordu.

“Bunu Rus halkıyla hiçbir zaman yapamazsınız! İk-
tidar yok,” diye yanıtladı çiftlik sahibi.
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Kesik sütünü yiyip sigarasını içerek tartışanların yanı-
na gelen Sviyajski, “Nasıl yeni koşullar bulunabilir ki?” di
ye sordu. “İşgücüyle ilgili bütün ilişkiler incelenmiş ve or-
taya konmuştur. Barbarlığın kalıntısı ortak mülkiyetli ilkel 
toplum kendiliğinden ortadan kalkıyor, serflik yıkıldı gitti, 
geriye bir tek özgür emek kaldı, bunun da biçimleri belli 
ve hazır, dolayısıyla onu kullanmak gerek. Yoksa ırgat, 
gündelikçi, kiracı derken bu kısırdöngüden çıkamazsınız.”

“Ama Avrupa bunlardan memnun değil.”
“Memnun değil, yenilerini arıyor. Bulacak da anlaşı-

lan.”
“Ben de bundan bahsediyorum,” diye yanıt verdi 

Levin. “Biz de kendimiz tarafından niye aramıyoruz?”
“Çünkü ray döşemek için yeni yollar aramak gibi bir 

şey, zaten yapılmış, hazır.”
“Ya bize uygun değillerse, aptalcaysa?” dedi Levin.
Sviyajski’nin bakışlarında yeniden o endişeyi gördü.
“Evet, Avrupa’nın aradığını biz bulduk diye havalara 

zıplayalım! Bunları ben biliyorum ama kusura bakmayın, 
siz Avrupa’da işçilerle ilgili yapılanları biliyor musunuz?”

“Hayır, çok az.”
“Şimdi Avrupa’da en iyi beyinler bu sorunla ilgileni-

yor. ShulzeDelitzsch hareketi... Sonra Lassalle’ın en li-
beral hareketiyle ilgili sayfalarca kitap... Mülhausen de
neyi,1 artık bir gerçek, sanırım biliyorsunuzdur.”

1.Shulze-Delitzschhareketi:FranzHermannShulze-Delitzsch(1808-1883):
Almanekonomistvepolitikacı.XIX.yüzyılınikinciyarısındaüretiminkoope-
ratifleraracılığıylayapılmasıvefinansmanınikrazsandıklarıylaçözülmesiyo-
luyla emek-sermaye arasındaki çelişkilerin giderileceğini savunmuştur.Rus-
ya’da1865yılındailkikrazsandığıkurulmuştur.

FerdinandLassalle(1825-1864):Almansosyalistdüşünür.AlmanİşçiBirliği’
nin kurucusu. Kooperatifçiliğe karşı devletin finansal desteğiyle kurulacak
üretimbirlikleriniönesürmüştür.

Mülhausendeneyi:Almanya’nınMülhausenkentindeDollfussadlıbirfabrika-
törüninisiyatifiyleişçilerinyaşamkoşullarınıniyileştirilmesiamacıylakurulan
dernek.(Ç.N.)
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“Bir şeyler biliyorum ama fazlasıyla bulanık.”
“Hayır, öyle diyorsunuz ama bunların hepsini en az 

benim kadar biliyorsunuz. Kuşkusuz ben sosyal bilimler 
hocası değilim ama bu konu ilgimi çekti, doğrusu sizi de 
ilgilendiriyorsa bununla uğraşın.”

“Peki ne sonuca vardılar?”
“Bağışlayın...”
Çiftlik sahipleri kalktı; Sviyajski de, Levin’i o pek 

hoş olmayan aklının bekleme odasından sonrasını görme 
isteğiyle bırakarak konuklarını geçirmeye çıktı.

XXVIII

O akşam kadınlarla zaman geçirmek Levin için son 
derece sıkıcıydı. Şimdi çiftlik işlerinden duyduğu hoş-
nutsuzluğun yalnızca kendiyle değil Rusya’daki işlerin 
tümüyle ilgili olduğunu, işçiler nerede çalışırlarsa çalış-
sınlar onlarla yolda gelirken uğradığı köylü gibi bir ilişki 
kurma gerekliliğinin hayal değil, tersine gerekli bir görev 
olduğunu düşünmüş, bu düşünce onu hiç olmadığı ka-
dar heyecanlandırmıştı. Bu işin yapılabileceğini ve bunu 
denemek gerektiğini düşünüyordu. 

Ertesi gün de kalarak hazineye ait ormandaki ilginç 
harabeleri görmeye birlikte gitmeye söz verip kadınlarla 
vedalaştıktan sonra, yatmadan önce işçi konusunda Svi
yajski’nin okumasını önerdiği kitapları almak üzere ev 
sahibinin çalışma odasına uğradı. Sviyajski’nin çalışma 
odası, kitap dolaplarının ve iki masanın olduğu çok bü-
yük bir odaydı. Masalardan biri odanın tam ortasına 
konmuş masif bir yazı masasıydı, ikincisi de üstündeki 
lambanın çevresine yıldız şeklinde çeşitli dillerdeki dergi 
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ve gazetelerin dizildiği yuvarlak bir masaydı. Yazı masa-
sının yanındaki etajerde, içlerinde yaldızlı etiketler ya-
pıştırılmış çeşitli dosyalar bulunan kutular duruyordu.

Sviyajski kitapları çıkardı ve sallanan koltuğa oturdu.
Yuvarlak masanın yanında durmuş dergilere bakan 

Levin’e, “Neye bakıyorsunuz?” diye sordu.
“Ah evet, orada çok ilginç bir makale var,” dedi Le

vin’in elinde tuttuğu dergiyi kastederek. “Meğer,” diye 
ekledi neşeli bir canlılıkla, “Polonya’nın parçalanmasının 
müsebbibi Friedrich değilmiş. Meğer...”

Bu yeni, ilginç ve önemli buluşları kendine özgü 
açıklıkla kısaca anlattı. Şimdi onu en çok ilgilendiren ko
nu çiftlik işleri olmasına karşın Levin, ev sahibini dinler-
ken kendi kendine soruyordu: “Bu adamın içinde ne var? 
Polonya’nın parçalanması onu neden ilgilendiriyor?” Svi-
yajski bitirdikten sonra Levin elinde olmadan, “E, ne ol-
muş yani?” diye sordu. Hiçbir şey olmamıştı. İlginç olan 
tek şey “meğer”di. Ama Sviyajski bunun neden ilginç bul-
duğunu açıklamadı, açıklamaya gerek görmedi.

“Evet, şu öfkeli çiftlik sahibi benim epey ilgimi çek-
ti,” dedi Levin iç çekerek. “Akıllı biri ve söylediklerinin 
çoğu doğru.”

“Ah, boş versenize! Diğer hepsi gibi iflah olmaz bir 
serflik yanlısı!” dedi Sviyajski.

“Siz de onların başkanısınız...”
“Evet ama ben onları başka bir yöne götürüyorum,” 

dedi Sviyajski gülerek.
“Beni en çok ilgilendiren şu,” dedi Levin, “bizde ras-

yonel çiftçilik değil, şu sessiz çiftlik sahibi gibi yalnızca 
tefecilik yapıldığını söylerken haklı. Bu kimin suçu?”

“Kuşkusuz bizlerin. Hem sonra rasyonel çitçiliğin 
yapılmadığı da doğru değil. Vasilçikov yapıyor.”

“Fabrika...”
“Yine de sizi şaşırtanın ne olduğunu bilmiyorum. 

Halk maddi ve manevi olarak öyle kötü bir durumda ki 
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anlaşılan, kendine yabancı her şeye karşı çıkmak zorun-
da kalıyor. Rasyonel çiftçilik Avrupa’da yapılabiliyor 
çünkü halk eğitimli, yani bizim de halkı eğitmemiz gere-
kir, işte hepsi bu.”

“Peki halkı nasıl eğiteceğiz?”
“Halkı eğitmek için üç şey gerekli: okul, okul, okul.”
“Ama halkın maddi gelişiminin çok kötü durumda 

olduğunu siz kendiniz söylüyorsunuz. Okullar ne işe ya-
rayacak?”

“Biliyor musunuz, bana hastayla ilgili fıkrayı anım-
satıyorsunuz: ‘Müshil kullansaydınız?’ – ‘Kullandım, daha 
kötü oldu.’ – ‘Sülük deneyin.’ – ‘Denedik, daha da kötü 
ol du.’ – ‘O zaman Tanrı’ya dua etmekten başka çareniz 
kalmamış.’ Biz de sizinle bu durumdayız. Ben, politik 
ekonomi diyorum, siz kötü diyorsunuz. Ben sosyalizm 
diyorum, siz kötü diyorsunuz. Eğitim diyorum, siz kötü 
diyorsunuz.”

“Tamam da okulların faydası ne olacak?”
“Halkta başka gereksinimler yaratır.”
“İşte bunu hiçbir zaman anlayamıyorum,” diye karşı 

çıktı ateşli biçimde. “Okullar halkın maddi durumunun 
iyileşmesine nasıl yardım edebilir? Okulların halkta yeni 
gereksinimler yaratacağını söylüyorsunuz. Bu daha da 
kötü, çünkü bu gereksinimleri karşılayacak gücü yok. 
Toplamanın, çıkarmanın, din bilgisinin halkın maddi du-
rumunu nasıl düzelteceğini hiçbir zaman anlayamadım. 
Evvelsi gün akşam kucağında bebeğiyle giden bir kadına 
rastladım ve nereye gittiğini sordum. ‘Çocuk çok ağlıyor
du, iyileştirmesi için kocakarıya götürdüm.’ Ağlamayı 
nasıl durdurduğunu sordum. ‘Bebeği tavuk tüneğine ya-
tırıp bir şeyler okudu.’”

“İşte kendiniz söylüyorsunuz. Kadının tedavi ama-
cıyla çocuğu tüneğe götürmemesi için gerekli...” dedi 
Sviyajski neşeyle gülümseyerek.
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“Yoo, hayır!” dedi Levin sıkıntıyla. “Benim için bu, 
halkı okulla tedavi etmekle aynı. Halkın yoksul ve eği-
timsiz olduğunu görüyoruz, aynı ağlayışını duyan kadı-
nın bebeğinin hasta olduğunu anlaması gibi. Tavuk tüne-
ğinin ağlamayı durdurması nasıl anlamsızsa okulların da 
bu dertlerden, yoksulluk ve eğitimsizlikten kurtarması o 
kadar anlamsız. Yoksulluğunun nedenini bulup yardım 
etmeli.”

“Eh, hiç değilse bu konuda o beğenmediğiniz Spen
cer’la1 aynı düşünüyorsunuz. Eğitimin okuma ve sayma 
becerisinin değil refah, rahat bir hayat ve düzenli yıkan-
manın sonucu olduğunu söyler...”

“Spencer’le aynı düşüncede olmaktan çok memnun 
olmam ya da hiç memnun olmamam önemli değil, bun-
ları zaten çoktan biliyordum. Okulun bir faydası olmaz 
ama daha zengin olacağı, kendine zamanının kalacağı bir 
ekonomik düzen yardım eder, işte o zaman okullar da 
olacaktır.”

“Yalnız Avrupa’nın her yerinde okullar zorunlu.”
“Peki siz bu konuda Spencer’la aynı düşüncede mi-

siniz?” diye sordu Levin.
Sviyajski’nin bakışlarında bir an korku ifadesi beli-

rip kayboldu ve gülümseyerek şöyle dedi:
“Şu ağlama işi olağanüstü! Gerçekten kendiniz mi 

duydunuz?”
Levin bu adamın yaşamıyla düşünceleri arasındaki 

bağı böyle bulamayacağını görüyordu. Anlaşıldığı kada-
rıyla görüşlerinin nelere yol açabileceği pek umurunda 
değildi, onun için önemli olan düşünme süreciydi. Bu 

1.İngilizsosyologHerbertSpencer’in(1820-1903)“ToplumOlaylarınAlgı-
lanmasındaBirSorun:EğitimSistemimiz”adlımakalesindenbahsediliyor.Ma-
kaleninRusçaçevirisi1874yılındayayımlanır.Spencer,eğitiminhalkınrefah
düzeyiniartırmadığınıtamtersinerefahdüzeyinin,eğitimingelişmesiiçinge-
reklikoşullardanbiriolduğunusöyler.(Ç.N.)
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düşünme süreci onu bir çıkmaza soktuğunda bundan 
hiç hoşlanmıyordu. Bunu sevmiyor ve konuyu daha eğ-
lenceli, daha hoş bir yöne çekerek bundan kaçıyordu.

Yolun yarısında uğradığı köylüyle başlayan ve bu-
günkü izlenim ve düşüncelerin adeta temelini oluşturan 
bütün izlenimler Levin’i fazlasıyla heyecanlandırıyordu. 
Yalnızca toplumsal kullanım için düşünceleri ve Levin’in 
ulaşamadığı gizli yaşam kuralları olan, bunların yanı sıra 
sayısını bilemediğin kadar kişiyle kendisine yabancı dü-
şüncelerle toplumu yöneten bu sevimli Sviyajski; ya-
şamdan damıta damıta edindiği düşüncelerinde son de-
rece haklı ama bütün bir sınıfa, Rusya’nın en iyi sınıfına 
beslediği öfke konusunda haksız, öfkeli çiftlik sahibi; 
kendi işlerinden duyduğu hoşnutsuzluk ve bunları dü-
zeltmek için beslediği belli belirsiz umut; bütün bunlar 
bir iç kaygıda ve yakın zamanda olabilecek bir çözüm 
beklentisinde iç içe geçiyordu.

Ona ayrılan odada, elinin ve ayağının her hareketin-
de beklenmedik biçimde onu sarsan yaylı yatakta yatan 
Levin uzun süre uyuyamadı. Sviyajski’nin söylediklerin-
de akıl dolu şeyler olsa da hiçbiri Levin’i ilgilendirmiyor-
du ama çiftlik sahibinin çıkarımları üstüne düşünmek 
gerekiyordu. Adamın söylediklerini istemeden anımsıyor 
ve ona verdiği yanıtları şimdi düşünürken düzeltiyordu.

“Evet, ona şöyle söylemeliydim: Siz, köylü yenilik-
lerden nefret ettiği için işlerin yürümediğini dolayısıyla 
da onların üstünde mutlak bir hâkimiyet, güç kullanıl-
ması gerektiğini söylüyorsunuz; işler bu yenilikler olma-
dan da yürümeseydi haklı olabilirdiniz ama yürüyor, yal-
nızca işçinin eski alışkanlıklarına göre davrandığı yerler-
de yürüyor, yolda uğradığım yaşlı adamda olduğu gibi. 
Sizin de bizim de işimizin doğru dürüst gitmemesinden 
duyduğumuz hoşnutsuzluk, bu işte ya bizim ya da işçi-
lerin suçlu olduğunu kanıtlıyor. Uzun bir süredir işgücü-



468

nün özelliklerini hesaba katmadan kâh geleneksel kâh 
Avrupai uğraşıp duruyoruz. Yapılması gereken, ‘işgücü’ 
nün hiç de ideal olmadığını kabullenmek ve ‘Rus köylü
sü’nü içgüdüleriyle alıp işlerimizi buna uygun olarak dü-
zenlemek. Bir düşünün, demeliydim ona, sizin çiftlikte 
işlerin de yaşlı adamınki gibi yapıldığını, işin başarılı ola-
cağına dair işçileri memnun edecek bir yol bulduğunu-
zu, onların da kabul ettiği birtakım yeni alet edevat 
edindiğinizi ve toprağın verimini düşürmeden, eskisine 
oranla iki kat, üç kat fazla aldığınızı düşünün. Elde etti-
ğinizi ikiye bölün ve yarısını işgücüne verin, sizde fazla 
kalacaktır, işçilere de eskisine göre daha çok. Bunu yapa-
bilmek için çiftçiliğin düzeyini düşürmek ve işçileri bu 
işin başarısına inandırmak gerekir. Bunun nasıl yapılaca-
ğı ise bir ayrıntıdır ve kuşkusuz yapılabilir.”

Bu düşünce Levin’i epey heyecanlandırdı. Bunu ya-
şama geçirmek için gerekli ayrıntıları düşünerek gecenin 
yarısını uykusuz geçirdi. O gün gitmek niyetinde değildi 
ama şimdi sabah erkenden eve gitmeye karar vermişti. 
Üstelik açık yakalı bu baldız, onda sanki aptalca bir şey 
yapmış gibi utanca ve pişmanlığa benzer bir duygu uyan-
dırıyordu. En önemlisi de zaman geçirmeden gitmeli, kış 
buğdayı ekilmeden yeni projesini köylülere anlatmalı ve 
ekimin bu yeni kurallarla yapılmasını sağlamalıydı. Çift-
liğin eski düzenini tamamen değiştirmeye karar vermişti. 

XXIX

Levin’in planının gerçekleşmesinin önünde birçok 
zorluk vardı. Ama gücü yettiğince uğraşıp durdu, istedi-
ğine ulaşamasa da kendini aldatmaksızın bu işin yapıl-
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maya değer olduğuna inanabileceği bir seviyeye ulaştı. 
İşlerin yürümemesinde en önemli sorunlarından biri, 
her şeyi olduğu gibi bırakıp sil baştan başlayamamak, 
makine çalışırken değişiklik yapmaya çalışmaktı.

Eve döndüğü o akşam elciye planlarını anlatırken, 
şimdiye kadar yapılanların saçmalık olduğu ve bir fayda 
vermediğine dair söyledikleri elci tarafından açık bir 
memnuniyetle kabul edilmişti. Elci bunları çoktandır 
söylediğini ama onun dinlemek istemediğini söyledi. 
Levin’in yaptığı bundan böyle çiftlikteki bütün işlere iş-
çilerle ortak katılma teklifine karşılık ise büyük bir sıkın-
tı ifadesi takınarak net bir şey söylemedi ve hemen kalan 
çavdar demetlerinin taşınması ve tarlaların ikinci kez 
sürülmesi konusunu açtı, böylece Levin bu düşüncesi 
için biraz erken olduğunu hissetti.

Aynı konuda köylülerle konuşup yeni koşullarla on-
lara toprak vermeyi önerirken de yine o ana sorunla kar-
şı karşıya geldi, köylüler günlük işlere öylesine gömül-
müşlerdi ki işletmenin kârlı mı kârsız mı olduğunu dü-
şünecek zamanları yoktu.

Hayvanlara bakan saf İvan, Levin’in ahırdaki bütün 
hayvanların getirisine ailesiyle birlikte ortak olma önerisi-
ni bütünüyle anlamış ve bu işletmeyi onaylamış gibi görü-
nüyordu. Ama Levin gelecekteki kazançlardan söz etme-
ye başladığında İvan’ın yüzüne bütün bunları sonuna ka-
dar dinleyemeyeceğini anlatan bir endişe ve üzüntü ifade-
si yerleşiyor, hemen kendine ertelenmesi mümkün olma-
yan bir iş icat ediyor ya yabaya sarılıp ahırdan saman at-
maya başlıyor ya da hayvanların altını temizlemeye koyu-
luyordu.

İkinci zorluk; köylüdeki, çiftlik sahibinin onları müm-
kün olduğunca soymaktan başka bir şey amaçlamadığına 
dair o yıkılmaz güvensizlikti. Hiçbir zaman gerçek ama-
cını (konu ne olursa olsun) onlara söylemeyeceğinden 
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kesinlikle emindiler. Kendileri de konuşurken bir sürü 
şey söylerler ama gerçek amaçlarının ne olduğu konusun-
da tek laf etmezlerdi. Bundan başka (Levin kızgın çiftlik 
sahibinin haklı olduğunu hissediyordu) köylüler sözleş-
me ne olursa olsun ilk koşul olarak, yeni bir yönetim bi-
çimiyle yeni alet edevatı kullanmaya zorlanamayacakla-
rını değişmez biçimde öne sürüyorlardı. Pulluğun iyi 
sürdüğünü ve kültivatörün iyi iş çıkardığını kabul eder-
ken ne onu ne de diğerini kullanmak için bin bir bahane 
uyduruyorlardı, Levin de işletme düzeyinin düşürülme-
sine inanmasına karşın katkıları apaçık ortada olan bu 
yeniliklerden vazgeçmeye üzülüyordu. Bu zorluklara 
karşın yine de istediğini elde etmiş ve sonbaharda işler 
yoluna girmişti ya da en azından ona öyle gelmişti.

Levin ilk önce yeni ortaklık koşullarıyla köylülere, 
işçilere ve elciye bütün çiftliği olduğu gibi vermeyi dü-
şünmüştü ama kısa sürede bunun olanaksızlığını görüp 
işleri bölmeye karar verdi. Ahır, bahçe, bostan, çayırlar, 
birkaç parçaya ayrılmış tarlaların ayrı birer madde olma-
sına karar verdi. Levin’e göre konuyu herkesten daha iyi 
kavrayan saf İvan, çoğunluğu kendi ailesinden oluşan bir 
birlik oluşturup ahırın ortağı oldu. Sekiz yıldır ekilip bi-
çilmeyen uzaktaki bir tarla, akıllı dülger Fedor Rezu
nov’un yardımıyla altı köylü ailesi tarafından yeni ortak-
lık koşullarıyla alındı, köylü Şurayev de aynı koşullarla 
bostanı aldı. Geri kalanlar eskisi gibi devam ediyordu 
ama bu üç yeni iş, yeni düzenin temeli olarak Levin’in 
bütün zamanını almaya başladı.

Gerçi ahırda işler eskisinden daha iyi gitmiyordu, 
İvan ineklerin soğukta daha az yeme gereksinim duy-
duklarını ve bekletilmiş sütten yağ yapmanın daha iyi 
olduğunu iddia ederek ineklerin sıcak yerlere konulma-
sına ve taze sütten tereyağı yapılmasına karşı çıkıyor, es-
kisi gibi maaş istiyor ve aldığı bu paraların kazançtan 
düşüleceğini hiç hesaba katmıyordu.



471

Gerçi Fedor Rezunov’un birliği de sözleşilmesine 
karşın zaman yokluğu bahanesiyle toprağı pullukla ikin-
ci kez sürmemişti. Yeni koşullara göre üretim yapılaca-
ğında anlaşmış olsalar da bu birliğin köylüleri bu toprağı 
ortak olarak görmüyor, yarıcı gibi bakıyorlardı, köylüler 
de Rezunov’un kendisi de defalarca, “Toprak için para 
alsanız, siz de biz de daha rahat ederdik,” diyorlardı. 
Bundan başka bu köylüler konuşup anlaştıkları bu tarla-
ya yapılacak ahır ve kurutma ambarı inşaatını hep ileriye 
atıp kışa kadar geciktirmişlerdi. 

Gerçi bostanı alan Şurayev toprağı küçük parçalara 
ayırıp köylüye dağıtmak istiyordu. Toprağın kendisine 
verilme koşullarını tamamen tersten anlamıştı, aslında 
işine öyle geldiği için tersten anlamıştı.

Gerçi köylülerle sık sık konuşmasına ve bu birlikle-
rin onların çıkarına olduğunu defalarca anlatmasına kar-
şın Levin, köylülerin onun sözlerini bir masal gibi dinle-
diklerini ve ne söylerse söylesin kanmayacaklarından 
kesinlikle emin olduklarını hissediyordu. Köylülerin en 
akıllısı Rezunov’la konuşurken bunu özellikle hissediyor 
ve bu işte aldatacak biri varsa onun kesinlikle kendisi 
olmadığına dair güveni anlatan Rezunov’un gözlerinde-
ki o oyunu ve alayı fark ediyordu.

Ama bütün bunlara karşın Levin, işlerin yürüdüğü-
nü, hesapları ciddi bir şekilde tutarak ve haklılığını gös-
tererek bu birliklerin kârlı olduğunu onlara kanıtlayaca-
ğını, sonrasında da bütün işlerin bu şekilde kendiliğin-
den yürütüleceğini düşünüyordu.

Çiftliğin eline bakan diğer işleriyle bunlar ve kitabıy-
la ilgili yaptığı masa başı işler yaz boyunca Levin’i o ka-
dar meşgul etti ki ava bile hiç gidemedi. Eyeri geri ge
tiren adamlarından Oblonski’lerin ağustos sonunda Mos
kova’ya döndüklerini öğrendi. Utanç duymadan anımsa-
yamadığı o saygısızlıkla Darya Aleksandrovna’nın mek-
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tubuna yanıt vermeyerek bütün gemileri yaktığını ve bir 
daha onlara hiç gitmeyeceğini hissediyordu. Vedalaşma-
dan çıkıp gittiği Sviyajski’ye de öyle davranmıştı. Zaten 
ona bir daha gitmeyecekti. Şimdi bunlar umurunda de-
ğildi. Çiftliğindeki yeni düzen, yaşamında daha önce 
hiçbir şeyin almadığı kadar zamanını alıyordu. Sviyajs
ki’nin verdiği kitapları yeniden okuyor, gerek gördüğü 
yerleri not alıyor, bu konudaki politik ekonomi ve sosya-
list kitapları yeniden okuyor ve beklediği gibi, çiftliğinde 
yaptığı işle ilgili hiçbir şey bulamıyordu. Politik ekonomi 
kitaplarında örneğin kendini ilgilendiren sorunlarla ilgili 
bir şeyler bulma umuduyla bir solukta okuduğu Mill’de1 
Avrupa’daki tarımla ilgili bazı kuramlar bulmuştu ama 
bu çıkarımların neden Rusya’ya uygun olmadığını ve ne-
den genel bir kuram olmadığını anlayamıyordu. Aynısını 
sosyalist kitaplarda da görüyordu. Bunlar ya çok güzel ve 
daha o öğrenciyken ilgilendiği uygulaması olanaksız ha-
yallerdi ya da Rusya’daki tarım koşullarının hiç benze-
mediği Avrupa’daki durumla ilgili yapılan bazı düzelt-
meler ve iyileştirmelerdi. Politik ekonomiye göre, Avru
pa’da zenginliği geliştiren ve geliştirmeye devam eden 
kuramlar, kesin ve genelgeçer kuramlardı. Sosyalist öğre-
ti ise bu kuramların yıkıma götüreceğini söylüyordu. Ne 
biri ne de öteki, sahip oldukları milyonlarca el ve desya-
tina’larca toprakla genel refah için nasıl daha verimli 
olacakları sorusu için Levin’e, bütün Rus köylülerine ve 
toprak sahiplerine yanıt vermeyi bırakın en küçük bir 
imada bile bulunmuyorlardı. 

İşe bir kere başladığından bu konuyla ilgili her şeyi 
iyi niyetle yeniden okuyor ve birçok konuda başına ge-

1.JohnStuartMill(1806-1873):İngilizekonomist,filozof.Millhakkında1874
yılındaRusya’dayayımlanan“JohnStuartMillveEkolü”adlımakaledeşöyle
denmektedir:“İngiltere’dekiekonomistlerüretimdeüçfaktörünönemliol-
duğunusöylemektedirler:İşçi-kapitalist-topraksahibi.Dolayısıylaonlarınçı-
karımlarıancakbuüçününolduğuülkelerdegeçerlidir.”(Ç.N.)
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lenlerin bu sefer de yaşanmaması için sonbaharda yurt-
dışına gidip bu sorunu yerinde incelemeye niyetleniyor-
du. Konuştuğu kişinin söylediklerini tam anladım deyip 
kendi düşüncelerini ifade etmeye başladığında birden, 
“Peki Kauffman, Jones, Dubois ve Michelli?1 Onları oku-
madınız mı? Mutlaka okumalısınız, onlar da bu konuyu 
işlemişlerdir,” deyiveriyorlardı. 

Şimdi ne Kauffman’ın ne de Michelli’nin ona söyle-
yecek bir şeyleri olduğunu biliyordu. Ne istediğinin far-
kındaydı. Rusya’nın mükemmel toprakları ve harika işçi-
leri olduğunu, yolda uğradığı yaşlı adam gibi bazı durum-
larda işçilerin daha iyi çalıştığını ve toprağın daha verim-
li olduğunu, Avrupa’daki gibi sermaye yatırımının yapıl-
dığı çoğu durumda ise daha az verim alındığını ve bunun 
yalnızca işçilerin kendi yöntemleriyle çalışmak istemele-
rinden kaynaklandığını ve onların bu direnişinin rastlantı 
değil temelleri halkın ruhunda olan süreğen bir direniş 
olduğunu görüyordu. Geniş boş topraklara yerleşmek ve 
buralar dolana kadar toprakları işlemek gibi bir görev 
duygusu olan Rus halkının bu iş için bazı kabuller geliş-
tirdiğini ve bu kabullerin hiç de sanıldığı gibi aptalca ol-
madığını düşünüyordu. Bunu teorik olarak kitabında, 
pratik olarak da kendi çiftliğinde kanıtlamak istiyordu.

XXX

Sonbaharın sonuna doğru, birliğe verilen atlara da 
ahır yapmak için gerekli kereste alınmış, inek sütünden 

1.Uydurmaisimler.Batıhayranlığınıeleştirmekiçinkullanılmıştır.(Ç.N.)
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yapılan yağ satılmış ve kâr paylaşılmıştı. Çiftlikte işler 
harika yürüyordu, en azından Levin’e öyle geliyordu. 
İşin tamamını teorik olarak açıklamak ve Levin’in hayal-
lerine göre politik ekonomide devrim yapmanın ötesin-
de bu bilimi bütünüyle yerle bir edecek ve yeni bir bili-
me, halkın toprakla ilişkisini temel alacak bir bilime yol 
açacak kitabını bitirmek için yapması gereken tek şeyin 
yurtdışına gitmek, bu konuda yapılan her şeyi yerinde 
incelemek ve orada yapılan her şeyin aslında yapılması 
gerekli şeyler olmadığını gösteren kesin kanıtlar bulmak 
olduğunu düşünüyordu. Levin paraları alıp yurtdışına 
gitmek için buğdayın sevk edilmesini bekliyordu. Ancak 
tarlada kalan buğdayın ve patatesin toplanmasına engel 
olan yağmurlar başlamış ve buğday sevkiyatı da dahil 
her iş durmuştu. Yollar çıkılamayacak kadar çamur için-
deydi. İki değirmen su baskınıyla yıkılmıştı, hava gittikçe 
daha kötü oluyordu.

30 Eylül sabahı güneş çıktı, havanın iyileşeceğini 
uman Levin kesin olarak yolculuk hazırlıklarına başladı. 
Buğdayın çuvallanmasını emretti, para alması için elciyi 
tüccara yolladı ve yolculuk öncesi son emirleri vermek 
için çiftliği dolaşmaya başladı.

Bütün işleri bitiren Levin, deri ceketinden boynuna 
ya da çizmesinin koncundan ayaklarına akan sulardan sı-
rılsıklam ama dinç ve coşkulu bir ruh haliyle akşama doğ-
ru eve döndü. Hava akşama doğru iyice bozmuştu, dolu 
taneleri sırılsıklam olmuş ve kulaklarını ikide bir sallayıp 
duran atın kulaklarına ve başına öyle bir hızla düşüyordu 
ki at yan yan gitmek zorunda kalıyordu, şapkasının altın-
da Levin’in keyfi yerindeydi, neşeyle çevresine kâh teker-
lek izlerinden hızlı hızlı akan sulara kâh artık çıplak kal-
mış dallardan sarkan damlalara kâh köprünün tahtasının 
üstünde biriken doluların beyazlığına kâh çırılçıplak ka-
raağacın etrafına dökülmüş kalın bir tabaka halindeki 
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yapraklara bakıyordu. Çevresindeki iç karartıcı doğaya 
karşın kendini çok coşkulu hissediyordu. Uzak bir köyde 
köylülerle yaptığı konuşmalar, köylülerin yeni koşullara 
alışmaya başladıklarını gösteriyordu. Kurunmak için gir-
diği yaşlı bekçi de Levin’in planını açıkça onaylamış ve 
hayvan alımına kendisinin de girebileceğini söylemişti.

“Yapmam gereken yalnızca hedefe doğru vazgeçme-
den yürümek, istediğime ulaşacağım,” diye düşünüyordu 
Levin. “Böylece çalışmanın, emek harcamanın bir amacı 
olur. Bu yalnızca benim davam değil, söz konusu olan 
genel refah. Bütün ekonomi, asıl önemlisi de halkın du-
rumu kesinlikle değişmeli. Yoksulluğun yerini zenginlik 
ve memnuniyet, düşmanlığın yerini uzlaşma ve çıkar bir-
liği almalı. Tek kelimeyle kansız bir devrim ama önce bi-
zim ilçeye, sonra bütün ile, sonra bütün Rusya’ya ve daha 
sonrasında bütün dünyaya yayılan bir devrim. Çünkü adil 
bir düşüncenin verimli olmaması mümkün değil. Evet, 
bu, uğrunda çalışılması gereken bir amaç. Hem de benim, 
şu baloya siyah kravatla giden, Şçerbatskaya’nın reddetti-
ği ve kendisi için de zavallı ve önemsiz biri olan benim, 
Kostya Levin olmamın hiç önemi yok. Franklin’in de ken-
dini önemsiz saydığından, düşündüğünde kendisine gü-
venmediğinden eminim. Bunların hiçbir anlamı yok. 
Onun da planlarını paylaştığı kendi Agafya Mihay lovna’sı 
vardır mutlaka.”

Bu düşüncelerle dolu Levin ancak hava karardığın-
da eve dönebildi.

Tüccara giden elci, buğdayın parasının bir kısmını 
getirdi. Bekçiyle sözleşme yapılmıştı ve elci yolda gelir-
ken buğdayın hemen her yerde tarlada kaldığını öğren-
mişti, kendilerinin henüz kaldıramadığı yüz altmış bağ 
diğerlerinin yanında hiçbir şey değildi. 

Yemeğini yiyen Levin her zaman olduğu gibi kitabı-
nı alıp koltuğuna oturdu ve okurken kitabıyla ilgili yapa-
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cağı geziyi düşünmeye başladı. Yaptığı işin önemini şimdi 
daha iyi anlıyordu ve düşüncelerinin özünü oluşturan 
aşamalar zihninde kendiliğinden oluşuyordu. “Bunu yaz-
malı,” diye düşündü. “Daha önce gereksiz gördüğüm kısa 
bir giriş yazmalıyım.” Yazı masasına geçmek için kalktı ve 
ayaklarının altında yatan Laska da gerinerek ayağa kalktı, 
ne tarafa gideceğini sorarmış gibi Levin’e baktı. Ama yaz-
maya fırsat bulamadı, vardiya şeflerinin geldiğini görünce 
evin girişine çıktı. 

Ertesi gün yapılacakları söyledikten ve kendini gör-
mek isteyen köylüleri kabul ettikten sonra çalışma oda-
sına gitti ve çalışmaya başladı. Laska masanın altına yat-
tı, Agafya Mihaylovna da elinde ördüğü çorapla yerine 
geçti.

Levin bir süre yazdıktan sonra birden olağanüstü bir 
canlılıkla Kiti’yi, teklifini reddetmesini ve son karşılaş-
malarını anımsadı.

“Niye canınızı sıkıp duruyorsunuz,” dedi Agafya Mi-
haylovna. “Eve çakılıp kaldınız. Kaplıcalara gidin, iyi ge-
lecektir.”

“Yarından sonra gidiyorum zaten Agafya Mihaylov-
na. İşleri bitirmek gerek.”

“Daha ne işiniz var. Köylülere verdikleriniz yetmedi 
mi! Bizim bey çarın lütfuna mazhar olacak, onun için 
yapıyor diyorlar. Hem niye onları bu kadar düşünüyor-
sunuz ki?”

“Onlar için değil kendim için yapıyorum.”
Agafya Mihaylovna, Levin’in çiftlikle ilgili bütün 

planlarını ayrıntılarına kadar biliyordu. Levin düşünce-
lerini bütün incelikleriyle ona anlatır, sık sık tartışır ve 
kadının açıklamalarını kabul etmezdi. Ama şimdi Levin’ 
in söylediğini tamamen farklı anlamıştı.

“Herkesten çok kendi ruhunu düşünmesi gerek insa-
nın,” dedi Agafya Mihaylovna iç çekerek. “İşte al sana, Par-
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fen Denisıç, cahilin tekiydi ama Tanrı herkese onunki gibi 
ölüm nasip etsin,” diye sürdürdü yakınlarda ölen bekçi-
den bahsederek. “Güzelce töreni yapıldı, duası okundu.”

“Ondan bahsetmiyorum,” dedi Levin. “Kendi çıka-
rım için yapıyorum, diyorum. Köylülerin daha iyi çalış-
ması benim çıkarıma.”

“Siz ne yaparsanız yapın, tembelse yine kendi bildi-
ğini okur. Vicdan sahibiyse çalışır yoksa ne yapsan fayda 
etmez.”

“İyi de İvan’ın hayvanlara daha iyi bakmaya başladı-
ğını siz söylüyorsunuz.”

Söylediklerinin öylesine değil belli bir mantığa da-
yandığı belli olan Agafya Mihaylovna, “Ben tek şey söy-
ler, tek şey bilirim,” dedi. “Sizin evlenmeniz gerek, o ka-
dar!”

Biraz önce kendisinin düşündüğü şeyin Agafya Mi-
haylovna tarafından dile getirilmesi onu üzmüş ve incit-
mişti. Levin somurttu ve hiç yanıt vermeden yeniden ça-
lışmasının önemi konusunda düşündüklerini içinden yi-
neleyerek işine döndü. Sessizlikte yalnızca Agafya Mihay
lovna’nın anımsamak istemediği şeyleri anımsatan şişleri-
nin sesi kulağına çalınıyor ve yüzünü buruşturuyordu. 

Saat dokuzda bir arabanın çıngırak sesiyle çamurda 
ilerlerken çıkardığı boğuk sesler duyuldu.

“İşte konuklarınız geldi, artık sıkılmazsınız,” dedi 
Agafya Mihaylovna ve kalkıp kapıya yöneldi. Ama Levin 
ondan önce çıkmıştı bile. Kafasını toparlayıp çalışamı-
yordu ve gelen kim olursa olsun sevinmişti.
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XXXI

Levin merdivenin ortasına geldiğinde girişte tanıdık 
bir öksürük sesi duydu ama kendi ayak seslerinin arasın-
da tam duyamadığı için yanılmış olmayı umdu. Sonra o 
tanıdık, uzun, bir deri bir kemik vücudu gördü ve artık 
yanılmasının mümkün olmadığını anladı ama yine de 
paltosunu çıkaran ve habire öksüren uzun boylu adamın 
ağabeyi Nikolay olmamasını umut ediyordu.

Levin ağabeyini severdi ama onunla bir arada olmak 
her zaman acı verirdi. Aklına gelen düşüncenin ve Agafya 
Mihaylovna’nın anımsatmasının etkisiyle kafasının kar-
makarışık olduğu şu an ağabeyiyle karşılaşmak Levin’e 
oldukça ağır gelmişti. İçinde bulunduğu bu ruhsal karı-
şıklıkta onu eğlendirmesini umduğu sağlıklı, neşeli, ya-
bancı konuğun yerine onu her şeyiyle tanıyan, en gizli 
düşüncelerini ortaya çıkarabilecek ve her şeyi söylemek 
durumunda bırakabilecek ağabeyiyle görüşmek zorun-
daydı. Oysa bunu hiç istemiyordu.

Bu aptalca düşünce için kendine kızan Levin girişe 
doğru atıldı. Ağabeyini yakından görür görmez hayal kı-
rıklığı duygusu hemen kayboldu ve yerini bir acıma duy-
gusu kapladı. Son görüştüklerinde korkunç derecede za-
yıf ve hasta olan ağabeyi Nikolay şimdi daha da zayıfla-
mış, daha da güçsüz düşmüştü. Deriyle kaplı bir iskeletti.

Ağabeyi girişte durmuş, uzun ve zayıf boynunu geri 
atıp atkısını çıkarırken tuhaf bir kederle gülümsüyordu. 
Bu uysal ve boyun eğmiş gülümsemeyi gören Levin, bo-
ğazına bir şeylerin düğümlendiğini hissetti.

Nikolay bakışlarını bir an bile kardeşinden indirme-
den boğuk bir sesle, “İşte geldim,” dedi. “Çoktandır istiyor-
dum, bir türlü düzelemedim. Şimdi ise oldukça iyiyim,” 
diye ekledi, zayıf ve iri elleriyle sakalını sıvazlayarak.
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“Evet, evet!” diye yanıtladı Levin. Ağabeyini öper-
ken vücudunun kuruluğunu dudaklarıyla hissettiğinde 
ve tuhaf bir şekilde parıldayan büyük gözlerini yakından 
gördüğünde daha çok dehşete kapıldı.

Levin bundan birkaç hafta önce, paylaşılmamış kü-
çük bir arazinin satışından payına düşen yaklaşık iki bin 
rubleyi alabileceğini yazmıştı.

Nikolay şimdi bu parayı almaya, en önemlisi baba 
ocağında kalmaya ve efsane kahramanları gibi toprağa do-
kunup bundan sonraki çalışmaları için güç toplamaya 
geldiğini söyledi. Artan kamburluğuna ve boyuna oranla 
aşırı zayıflığına karşın Nikolay’ın hareketleri, her zaman-
ki gibi hızlı ve sertti. Levin ağabeyini odasına götürdü.

Ağabeyi daha önce hiç yapmadığı şekilde özenle 
üzerini değiştirdi, seyrek ve düz saçlarını taradı ve gü-
lümseyerek yukarı çıktı.

Levin’in sık sık anımsadığı çocukluğundaki o sevecen 
ve neşeli ruh hali içindeydi. Hatta Sergey İvanoviç’ten 
bile kızmadan söz ediyordu. Agafya Mihaylovna’yı görün-
ce onunla şakalaştı, eski hizmetçileri sordu. Parmen De
nisıç’ın ölüm haberi onu oldukça kötü etkiledi. Yüzünde 
bir an endişe ifadesi belirdi ama hemen toparlandı.

“Yaşlanmıştı iyice,” deyip konuyu değiştirdi. “Evet, 
burada bir, bilemedin iki ay kalıp Moskova’ya döneceğim. 
Biliyorsun, Myagkov iş sözü vermişti, işe başlayacağım. 
Artık yaşam biçimimi tamamen değiştiriyorum,” diye 
devam etti. “Biliyor musun o kadını da kovdum.”

“Marya Nikolayevna’yı mı? İyi de neden?”
“Ah, nasıl da iğrenç biriydi! Bir sürü tatsız şey yaptı,” 

dedi ama bunların neler olduğunu anlatmadı. Marya Ni
kolayevna’yı çay demsiz olduğu için, daha doğrusu kendi-
sini bir hasta gibi görüp üzerine titrediği için kovduğunu 
söyleyemezdi. “Hem artık yaşamımı tamamen değiştirmek 
istiyorum. Kuşkusuz herkes gibi bir sürü aptallık yaptım, 
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mal mülk neredeyse en sonda, üstelik hiç acımıyorum 
bile. Önemli olan sağlık, Tanrı’ya şükür düzeliyorum.”

Levin dinliyor ve düşünüyordu ama ne söylemesi 
gerektiğini bir türlü bulamıyordu. Anlaşılan Nikolay da 
aynı şeyleri hissetmişti ki kardeşinin işlerini sordu. Levin 
kendinden bahsederken rol yapmadığı için rahatlamıştı. 
Ağabeyine planlarını ve yaptıklarını anlatmaya başladı.

Ağabeyi dinliyordu ama anlaşılan pek ilgilenmiyordu.
Bu iki insan birbirlerine öyle yakındılar ki en ufak 

bir hareketleri ve seslerindeki en küçük tonlama, sözcük
lerin ifade edeceğinden daha çok anlama geliyordu.

Şimdi ikisinin de aklında diğer her şeyi geri planda 
bırakan tek düşünce vardı; hastalık ve Nikolay’ın yakla-
şan ölümü. Ama ne biri ne de diğeri bundan söz edebili-
yordu; zihinlerini işgal eden tek konuyu dile getirmedik-
leri için de konuştukları her şey bir yalandan ibaretti. 
Levin gecenin bitmesine ve yatma zamanının gelmesine 
hiçbir zaman bu kadar sevinmemişti. Yabancılarla ko-
nuştuğunda ya da resmî bir ziyarete gittiğinde bile şimdi 
olduğu kadar yapay ve yapmacık olmamıştı. Bu yapaylı-
ğını bilmesi ve ondan pişmanlık duyması, onun daha da 
yapay davranmasına neden oluyordu. Ölümün eşiğinde-
ki ağabeyine ağlamak istiyordu oysa şimdi, ileride nasıl 
yaşayacağına dair planlarını dinlemek ve dediklerini des-
teklemek zorunda kalıyordu.

Ev nemli olduğu ve yalnızca tek oda ısıtıldığı için 
Levin, ağabeyine kendi odasında, bölmenin arkasına ya-
tak hazırlattı.

Ağabeyi yattı, uyuduğu ya da uyuyamadığı belli de-
ğildi, her hasta gibi yatakta dönüp duruyor, öksürüyor, 
öksüremediği zaman homurdanıyordu. Zor soluk aldı-
ğında, “Ah, Tanrım!” diyordu. Nemin soluk almasını zor-
laştırdığı anlarda ise, “Ah, kör şeytan!” sözcükleri dökülü-
yordu ağzından. Levin onu dinlerken uzun süre uyuya-
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madı. Levin’in aklından bir sürü düşünce geçiyordu ama 
hepsinin sonu gelip tek bir sözcüğe bağlanıyordu: ölüm.

Ölümün her şeyin kaçınılmaz sonu olduğunu ilk 
kez bu kadar karşı konulmaz biçimde hissediyordu. Bu-
rada, yarı uyur yarı uyanık inleyen ve hangisi olduğunu 
umursamadan alışkanlıkla kâh Tanrı’yı kâh şeytanı anan 
sevgili ağabeyinin içindeki bu ölüm, hiç de eskiden gö-
ründüğü kadar uzak değildi. Ölüm kendisinin de içinde 
vardı, bunu hissediyordu. Şimdi değilse yarın, yarın de-
ğilse otuz yıl sonra, hepsi bir değil mi? Peki bu kaçınıl-
maz ölüm ne demekti, bunu bilmemesi bir yana, bu ko-
nuyu hiç düşünmemiş, düşünememiş ve düşünmeye 
cesaret edememişti.

“Çalışıyor, bir şeyler yapmak istiyorum ama her şe-
yin bir sonu olduğunu ve ölümü unutmuşum.”

Karanlıkta büzülüp dizlerine sarılmış halde yatağın 
üzerinde oturuyor ve aklına gelenlerin yarattığı gerilimle 
soluğunu bile tutarak düşünüyordu. Düşünüp durdukça 
gerçekten de ölümün varlığını büsbütün unuttuğunu, 
yaşamdaki o küçücük ayrıntıyı, ölümün geleceğini ve 
her şeyin biteceğini, herhangi bir işe girişmenin yersizli-
ğini ve ölümden kurtuluş olmadığını daha açık kavrıyor-
du. Evet, korkunç bir şeydi ama böyleydi işte.

“Ama hâlâ hayattayım. İyi de ne yapmalıyım, ne yap-
malı?” dedi umutsuzlukla. Mumu yaktı ve dikkatlice 
kalktı, aynaya doğru gidip yüzünü ve saçlarını inceleme-
ye başladı. Şakaklarında beyazlıklar buldu. Ağzını açtı. 
Arka dişleri çürümeye başlamıştı. Kaslı kollarını sıvayıp 
yokladı. Evet, güçlüydüler. Ama ciğerlerinden kalanlarla 
şurada soluk almaya çalışan Nikolay’ın da sağlam bir be-
deni vardı. Birden çocukken birlikte yattıklarını ve yastık 
savaşı yapmak için Fedor Bogdanıç’ın çıkmasını bekle-
diklerini, kahkaha üstüne kahkaha attıklarını, Fedor Bog-
danıç korkusunun bile bu kabına sığmayan, taşan coşku-
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lu yaşam sevincini durduramadığını anımsadı. “Şimdi ise 
bu içine çökmüş göğüs... ve başıma gelecekleri bileme-
yen ben...”

“Öh, öh! Kör şeytan! Ne dolaşıp duruyorsun, niye 
uyumuyorsun?” dedi ağabeyinin sesi.

“Bilmem, uykum kaçtı.”
“Ben çok iyi uyudum, terlemedim bile. Bak bakalım, 

dokun atletime. Terlemiş miyim?”
Levin elledi, bölmenin arkasına geçti, mumu sön-

dürdü ama yine uzun bir süre uyuyamadı. Tam nasıl ya-
şayacağı sorusunu halletmişken şimdi karşısına çözümü 
olanaksız yeni bir sorun çıkmıştı: ölüm.

“Ah, ölüyor, baharı çıkaramaz, ölür, nasıl yardım ede-
bilirim? Ona ne diyebilirim? Bu konuda ne biliyorum? 
Ölümün varlığını bile unutmuştum.”

XXXII

Aşırı yumuşaklıkları ve uysallıklarıyla can sıkan in-
sanların titizlikleri ve alınganlıklarıyla kısa sürede daya-
nılmaz hale geldikleri sonucuna çok önceden ulaşmıştı. 
Şimdi ağabeyiyle de aynı olacağını hissediyordu. Gerçek-
ten de ağabeyinin yumuşak başlılığı kısa sürmüştü. Daha 
ertesi sabah asabileşmiş ve kardeşinin en hassas noktala-
rına dokunarak ona sürekli çıkışmaya başlamıştı.

Levin kendini suçlu hissediyor ve bu durumu düzel
temiyordu. Karşılıklı olarak rol yapmasalar, hani derler ya, 
yürekleriyle konuşsalar yani ne düşünüyor ve ne hissedi-
yorlarsa onu söyleseler, birbirlerinin gözünün içine bak-
salar, kendisi yalnızca, “Ölüyorsun, ölüyorsun, ölüyorsun!” 
dese Nikolay da, “Biliyorum ama korkuyorum, korkuyo-
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rum, korkuyorum!” diye yanıtlasa yüreklerinde olanları 
dile getirebilseler başka hiçbir şey söylemelerine gerek ol
mayacaktı. Ne var ki böyle yaşanamazdı ve dolayısıyla 
Kons tantin bütün yaşamı boyunca yapmaya çalıştığı ama 
beceremediği, oysa gözlemlerine göre birçoklarının pekâ
lâ yapabildikleri, olmazsa yaşamın yürümeyeceği şeyi 
yap maya çalışıyor ve düşündüğünden bambaşka şeyler 
söylüyordu ama sürekli bunun ikiyüzlülük olduğunu ve 
ağabeyinin anlayacağını ve kızacağını hissediyordu. 

Üçüncü gün Nikolay planlarını anlatması için kar-
deşini çağırdı ve onları eleştirmenin ötesinde kasıtlı ola-
rak planlarını komünizmle özdeşleştirmeye başladı.

“Başkasının düşüncesini alıp bozmuşsun ve uygula-
namayacak yerlere uygulamak istiyorsun.”

“Ama benim düşüncelerimle komünizm arasında or-
tak bir şey olmadığını söylüyorum. Onlar mülkiyetin, ser-
mayenin, mirasın haklılığını reddediyorlar oysa ben bu 
te mel stimülü yadsımıyorum (Levin bu tür sözcükleri 
kullanmayı sevmiyordu ama kitabıyla uğraşırken ister is-
temez yabancı kökenli sözcükleri kullanmak zorunda ka-
lıyordu) ve istediğim yalnızca emeğin bir düzene sokul-
ması.”

Nikolay kravatıyla sinirli sinirli oynayarak:
“Konu da bu zaten, başkasının fikrini almış ve bu 

düşüncenin ana gücü olan her şeyi doğrayıp atmışsın ve 
bunun yeni bir şey olduğuna inanmak istiyorsun.”

“Hayır, benim düşüncemle hiçbir ortak yanları yok...”
Gözlerinde öfke parlayan Nikolay Levin alayla gü-

lümseyerek, “Orada, en azından, nasıl söylemeli, geomet
rik bir güzellik, açıklık ve belirginlik var. Bu ütopya ola-
bilir. Ama diyelim ki geçmiş tabula rasa’ya1 dönüştürül-

1.(Lat.)Boşlevha.Zihnimizdedoğuştangelenbirdüşünceninolmadığınıişa-
retedenfelsefekavramı.(Ç.N.)
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dü; mülkiyet yok, aile yok, böylece emek de düzene gi-
rer. Ama sende hiçbir şey yok...”

“Neden karıştırıyorsun? Ben hiçbir zaman komünist 
olmadım.”

“Ben oldum, bunu akıllıca ama erken buluyorum, 
ilk dönemlerdeki Hıristiyanlık gibi geleceği olacağını dü-
şünüyorum.”

“Ben yalnızca işgücüne doğal bilimler penceresinden 
bakmayı yani incelemeyi, özelliklerini tanımayı ve...”

“Kesinlikle beyhude. Güç, gelişimine uygun olarak 
kendi biçimini bulur. Her yerde köleler, métayer’ler1 var-
dı, bizde de yarıcılık var, kiracılık var, ırgatlık var, senin 
aradığın ne?”

Levin bu sözleri duyunca birden sinirlendi, çünkü 
ruhunun derinliklerinde bu sözlerin doğru olduğuna dair 
bir korku vardı, komünizmle var olan düzen arasında bir 
denge kurmak istediği ve bunun pek mümkün görün-
mediği doğruydu.

“Daha verimli çalışma yöntemleri arıyorum, hem 
kendim için hem de işçiler için,” dedi heyecanla. “Yapmak 
istediğim...”

“Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Yalnızca bütün 
yaşamında hep yaptığın gibi farklı olmak istiyorsun, köy-
lüleri öylesine değil de bir düşünce kisvesiyle sömürdü-
ğünü göstermek istiyorsun.”

Levin sol yanağındaki kasların engelleyemediği bir 
şekilde kasıldığını hissederek:

“Madem öyle düşünüyorsun, bırak!”
“Senin eskiden de bir görüşün yoktu, şimdi de yok, 

yalnızca gururunun okşanmasını istiyorsun.”
“Çok iyi, git başımdan!”

1.(İng.)Yarıcı.(Ç.N.)
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“Tamam, bırakıyorum! Zaten zamanı çoktan gel-
mişti, cehennemin dibine kadar yolun var! Geldiğime 
çok pişmanım!”

Levin daha sonra ağabeyini ne kadar sakinleştirme-
ye çalışsa da Nikolay hiç dinlemek istemedi ve gitmesi-
nin daha iyi olacağını söyledi. Konstantin, yaşamın ağa-
beyi için dayanılmaz bir hal aldığını gördü.

Konstantin, ağabeyinin yanına gelip onu kırdıysa 
bağışlamasını pek de doğal olmayan biçimde söylediğin-
de Nikolay çoktan hazırlanmıştı.

“Bu ne yüce gönüllülük!” dedi Nikolay ve gülümse-
di. “Haklı olmak istiyorsan bu mutluluğu sana verebili-
rim. Sen haklısın ama ben yine de gidiyorum.”

Nikolay ayrılmadan önce kardeşini öptü ve birden 
kardeşine tuhaf bir ciddiyetle bakarak, “Kostya, yine de 
beni kötü biri olarak anımsama!” dedi titreyen sesiyle.

Bunlar içten söylenen tek sözlerdi. Levin bu sözle-
rin aslında, “Benim kötü olduğumu görüyor ve biliyor-
sun, belki de bir daha görüşemeyeceğiz,” demek olduğu-
nu anladı. Bunu anladığında gözlerinden yaşlar boşandı. 
Ağabeyini bir kez daha öptü ama ne bir şey söyleyebildi 
ne de düşünebildi.

Ağabeyinin gidişinden üç gün sonra da Levin yurt-
dışına gitti. Trende Kiti’nin kuzeni Şçerbatski’yle karşıla-
şan Levin karamsarlığıyla onu şaşırttı.

“Neyiniz var?” diye sordu Şçerbatski.
“Bir şey yok, yalnız, dünyada keyif alacak çok az şey 

var.”
“Nasıl az? Hadi, Mulhouse yerine Paris’e gidelim. 

Görürsünüz keyif almayı.”
“Hayır, ben bittim. Yakında öleceğim.”
“İşte sana haber!” dedi gülümseyerek Şçerbatski. 

“Bense daha yeni başlamıştım.”
“Ben de kısa süre önce öyle düşünüyordum ama 

şimdi yakında öleceğimi biliyorum.”
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Levin gerçekten son zamanlarda düşündüklerini söy-
lüyordu. Her şeyde yalnızca ölümü ya da ölüme yaklaş-
tığını görüyordu. Ama başladığı iş onu meşgul ediyordu. 
Ölüm gelene kadar öyle ya da böyle yaşamak gerekti. 
Her şey bir karanlığa gömülmüştü ama özellikle bu ka-
ranlık sayesinde, karanlıkta sarılabileceği yegâne şeyin 
yaptığı iş olduğunu hissediyor ve kalan son gücüyle işine 
sarılıyor, ona tutunuyordu.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM





489

I

Karı ve koca Karenin’ler aynı evde yaşamaya devam 
ediyorlar, her gün karşılaşıyorlardı ama birbirlerine ta-
mamen yabancıydılar. Aleksey Aleksandroviç hizmetçi-
lerin herhangi bir yorumda bulunmalarını engellemek 
için her gün karısını görüyor ama evde yemek yemekten 
kaçınıyordu. Vronski, Aleksey Aleksandroviç’in evine 
hiç gelmiyordu ama Anna onu dışarıda görüyor ve koca-
sı da bu durumu biliyordu.

Yaşadıkları durum üçü için de acı vericiydi, eğer bir 
şeylerin değişeceğini beklemese ve bunun yalnızca bir 
süreliğine üzücü bir durum olduğunu ve geçeceğini um-
masalar hiçbiri bir gün bile bu halde yaşayamazdı. Alek-
sey Aleksandroviç her şeyin geçtiği gibi tutkunun da ge-
çeceği, herkesin bunu unutacağı ve adının lekelenmeden 
kalacağı zamanı bekliyordu. Sorunun nedeni de çözümü 
de Anna’daydı ve Anna beklemekten öte, her şeyin yakın 
bir gelecekte çözüleceğine ve açıklığa kavuşacağına ke-
sinlikle inandığı için bu duruma katlanıyordu. Bu duru-
mu neyin çözeceğini tam olarak bilmiyor ama çok ya-
kında bir şeyler olacağına inanıyordu. Anna’ya gönülsüz-
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ce ayak uyduran Vronski de kendinden bağımsız, bütün 
bu güçlükleri çözmek zorunda olan bir şey bekliyordu. 

Kışın ortalarında Vronski oldukça sıkıntılı bir hafta 
geçirdi. Petersburg’a gelen yabancı bir prense takdim 
edilmişti ve ona Petersburg’un görülmeye değer yerlerini 
gezdirmek zorundaydı. Vronski gösterişli biri olduğu, 
saygılı ve kibar davranma sanatını bildiği ve bu tür kişi-
lerle iletişim kurma alışkanlığı olduğu için prense takdim 
edilmişti. Ancak bu görev ona fazlasıyla ağır geldi. Prens 
sanki eve dönünce Rusya’da şunu da gördün mü diye so-
racaklarmış gibi hiçbir şeyi kaçırmak istemiyordu, üstelik 
olabildiğince Rus eğlence hayatından da yararlanmak is-
tiyordu. Vronski her iki konuda da prense eşlik etmek 
durumundaydı. Gündüzleri görülecek yerleri dolaşıyor-
lar, geceleri ise ulusal eğlencelere katılıyorlardı. Prens, 
prensler arasında bile görülmeyecek denli sağlıklıydı. 
Hem jimnastik hem de vücuduna iyi bakmasıyla öyle bir 
güç toplamıştı ki, eğlencelerde kendini kaptırdığı aşırılık-
lara karşın parlak, yeşil ve büyük Hollanda hıyarı gibi 
taptazeydi. Prens çok seyahat ediyordu ve şimdiki ulaşım 
kolaylığının en önemli yararlarından birinin gidilen ülke-
lere özgü eğlencelere katılma fırsatı olduğunu söylüyor-
du. İspanya’ya gitmiş, orada serenatlar yapmış ve mando-
lin çalan bir İspanyol kadınla ilişki kurmuştu. İsviçre’de 
dağ keçisi vurmuştu. İngiltere’de kırmızı frak giyip atla 
çitlerden atlamış ve iddiaya girip iki yüz sülün vurmuştu. 
Türkiye’de hareme girmiş, Hindistan’da file binmişti, 
şimdi de Rusya’daydı ve her türlü keyfi tatmak istiyordu.

Prensin yanında protokol şefi gibi duran Vronski, 
değişik kişilerin prense önerdikleri Rus eğlencelerini sı-
raya sokmak için oldukça emek sarf etmek durumunda 
kalıyordu. Ata binmeler de vardı, Rus krepleri de, ayı avı 
da, troykayla gezmek de, Çingeneler de, kadehlerin kırıl-
dığı içki âlemleri de. Rus ruhunu kolaylıkla benimseyen 
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prens, tepsiler dolusu kadeh kırmış, Çingene kızını dizi-
ne oturtmuş ve ne yani hepsi bu mu, Rus ruhu dediğiniz 
bu kadar mı, diye de sorup durmuştu.

İşin aslında bu Rus eğlencelerinin arasında prensin 
en çok hoşuna giden şey Fransız aktrisler, bir balerin ve 
beyaz etiketli şampanya oldu. Vronski prenslere alışıktı 
ama son zamanlarda değiştiğinden mi yoksa bu prensle 
olduğundan fazla yakınlaştığından mı, bu hafta ona fazla-
sıyla zor gelmişti. Bütün bu haftayı tehlikeli bir delinin 
yanına verilen, deliden korkan ama aynı zamanda ona 
yakın olduğundan kendi aklından da korkan birinin ruh 
haliyle yaşadı. Vronski küçük düşürülmemek için sıkı sı-
kıya uyduğu resmî ve saygılı tavrından bir an bile vazgeç-
memesi gerektiğini sürekli duyumsuyordu. Prens ona 
Rus eğlencelerini tanıtmak için Vronski’yi hayrete düşü-
recek denli kendilerini paralayan kişilere nefretle davra-
nıyordu. Prensin tanımak istediği Rus kadınlar hakkında-
ki yargıları Vronski’yi birçok kez öfkeden kıpkırmızı et-
mişti. Prensin Vronski’ye özellikle dayanılmaz gelmesi-
nin ana nedeni, onda ister istemez kendisini görmesiydi. 
Bu aynada gördüğü şey onu mutlu etmiyordu. Bu, çok 
aptal ama bir o kadar da kendinden emin, sağlıklı ve te-
miz bir adamdan başka bir şey değildi. Bir centilmen ol-
duğu doğruydu ve Vronski buna hayır diyemezdi. Ken-
dinden üsttekilere eşit davranan ve onlardan bir şey bek-
lemeyen ama altındakilere aşağılayıcı bir babacanlık için-
de olan biriydi. Vronski de aynı böyleydi ve bunu büyük 
bir erdem sayardı ama prensin yanında, ondan daha alt 
düzeyde olduğu için prensin kendisine de bu aşağılayıcı 
babacanlıkla davranması onu kızdırıyordu.

“Aptal öküzün teki! Ben de mi böyleyim!” diye dü-
şünüyordu.

Prens yedi gün sonra Moskova’ya gitmeden önce 
onunla vedalaşıp minnettarlığını bildirdiğinde ne olursa 
olsun bu zor durumdan ve bu hiç de hoş olmayan ayna-
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dan kurtulduğu için mutluydu. Prensle, bütün gece sü-
ren ve Rus cesaretini tam anlamıyla ortaya koyan ayı 
avından döndüklerinde istasyonda vedalaştı.

II

Eve dönen Vronski, Anna’nın notunu buldu. Şöyle 
yazmıştı: “Hasta ve mutsuzum. Dışarı çıkamıyorum ama 
sizi görmeden de daha fazla duramam. Akşam gelin. 
Aleksey Aleksandroviç saat yedide toplantıya gidecek ve 
saat ona kadar orada olacak.” Kocasının kendisini eve ke-
sinlikle kabul etmemesini istemesine karşın Anna’nın 
onu doğrudan evine çağırmasındaki tuhaflığı bir an dü-
şündükten sonra gitmeye karar verdi.

Vronski bu kış albaylığa yükselmiş ve alaydan çıka-
rak yalnız başına yaşamaya başlamıştı. Kahvaltısını yap-
tıktan sonra hemen divana uzandı, beş dakika içinde son 
günlerde gördüğü o çirkin sahneler, hayvanı kuşatarak ayı 
avında oldukça önemli bir rol oynayan köylü ve Anna’yla 
ilgili düşüncelere karıştı ve uykuya daldı. Korkudan titre-
yerek uyandığında hava kararmıştı, aceleyle mumu yaktı. 
“Bu da neydi? Ne? Gördüğüm o korkunç şey neydi? 
Evet, evet. Avdaki kısa boylu, pis ve karışık sakallı köylü 
eğilmiş bir şeyler yapıyor ve birden Fransızca tuhaf sözler 
söylemeye başlıyordu. Evet, başka bir şey yok,” dedi ken-
di kendine. “İyi de niye bu kadar korkunç geldi?” O köy-
lüyü ve söylediği anlamsız Fransızca sözcükleri daha da 
canlı olarak anımsadı ve korkunun soğuk ellerinin sırtın-
da dolaştığını hissetti.

“Bu ne saçmalık!” diye düşünen Vronski saatine 
baktı.
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Saat sekiz buçuktu. Uşağı çağırdı, aceleyle giyindi ve 
gördüğü rüyayı tamamen unutup geç kaldığına üzülerek 
kapının önüne çıktı. Karenin’lerin kapısına yaklaştığında 
saate baktı, dokuza on vardı. Gri atların çektiği yüksek 
ve dar bir araba kapının önünde duruyordu. Anna’nın 
arabasını tanıdı. “Bana geliyor,” diye düşündü. Daha iyi 
olurdu. “Bu eve girmekten hoşlanmıyorum. Ama ne olur-
sa olsun saklanamam,” dedi kendine ve insanın çocuklu-
ğundan edindiği o hiçbir şeyden utanmayan birinin tav-
rıyla kızaktan inip kapıya yöneldi. Kapı açıldı ve elinde 
battaniyeyle kapıcı arabayı çağırdı. Öyle ayrıntılara pek 
dikkat etme alışkanlığı olmayan Vronski, şimdi kapıcının 
ona şaşkınlıkla baktığını fark etti. Vronski kapıda nere-
deyse Aleksey Aleksandroviç’le çarpışıyordu. Gaz lamba-
sının titrek ışığı, siyah şapkanın altındaki çökük, solgun 
suratını ve kunduz kürkü paltonun içinden parlayan be-
yaz kravatını aydınlatıyordu. Karenin’in hareketsiz, do-
nuk gözleri Vronski’nin yüzüne doğruldu. Vronski eğile-
rek selam verdi, dudaklarını ısıran Aleksey Aleksandro-
viç elini şapkasına götürüp dışarı çıktı. Vronski onun hiç 
bakmadan arabaya oturuşunu, pencereden battaniye ve 
dürbünü alıp arabanın içine gömülüşünü gördü. Vronski 
antreye girdi. Kaşları çatık, gözleri öfkeli ve gururlu bir 
pırıltı içindeydi.

“Şu işe bak!” diye düşündü. “Uğraşsaydı, onurunu ko-
rumaya çalışsaydı ben de bir şeyler yapabilirdim, duygu-
larımı ifade edebilirdim; ama bu zayıflık ya da alçaklık... 
Beni hiç olmadığım ve olmak istemediğim, ihanet eden 
biri durumuna sokuyor.”

Vrede’nin bahçesinde Anna’yla konuştuğundan be
ri Vronski’nin düşüncesi çok değişmişti. Kendini her şe-
yiyle ona veren ve ondan yalnızca kaderini belirlemesini 
isteyen Anna’nın zayıflığına istemeden boyun eğen 
Vronski, bu ilişkinin o zaman düşündüğü gibi biteceği 
düşüncesinden çoktan vazgeçmişti. Gelecekle ilgili plan-
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ları yeniden geride kalmış ve her şeyin belirlenmiş oldu-
ğu o çevreden çıktığını hissederek onu Anna’ya gittikçe 
daha güçlü bir şekilde bağlayan duygulara kendini bütü-
nüyle vermişti. 

Daha girişteyken Anna’nın uzaklaşan ayak seslerini 
işitti. Kendisini beklediğini ve etrafı dinleyip yeniden ko-
nuk odasına döndüğünü anladı.

“Hayır!” diye bağırdı Anna onu görünce ve daha ağ-
zını açar açmaz gözyaşlarına boğularak devam etti: “Ha-
yır, bu böyle devam ederse o şey erken, çok daha erken 
olacak!”

“Ne olacak sevgilim?”
“Ne mi? Bekliyor, acı içinde kıvranıyorum, bir saat, 

iki saat... Hayır, yapmayacağım! Seninle kavga etmeye-
ceğim. Belli, gelemedin. Hayır, kavga etmeyeceğim.”

İki elini de Vronski’nin omuzlarına koydu ve derin, 
hayranlık dolu, aynı zamanda inceleyen bakışlarla uzun 
uzun baktı. Onu görmediği zamanın acısını çıkarırcasına 
yüzünü doyasıya inceledi. Her buluşmada olduğu gibi, 
hayalindeki Vronski ile (ki gerçekte olamayacak kadar 
güzeldi) gerçek Vronski’yi birleştiriyordu.

III

“Onunla karşılaştın mı?” diye sordu lambanın yandı
ğı masaya oturduklarında. “İşte sana gecikmenin cezası.”

“Evet ama niye karşılaştık? Toplantıda olmayacak 
mıydı?”

“Ordaydı, döndü ve sonra da bir yerlere gitti. Neyse, 
önemli değil. Boş ver, bahsetme. Sen neredeydin? Yine 
prensle miydin?”
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Anna, Vronski’nin yaşamının bütün ayrıntılarını bi-
liyordu. Bütün gece uyumadığını ve sonrasında uyuya-
kaldığını söylemek istedi ama Anna’nın heyecanlı ve 
mutlu yüzüne baktığında utandı. Prensin gidişiyle ilgili 
rapor vermeye gittiğini söyledi.

“Yani bitti mi? Gitti mi?”
“Tanrı’ya şükür bitti. Bana nasıl dayanılmaz geldiği-

ne inanamazsın.”
“Neden ki? Siz, bütün genç erkeklerin günlük yaşa-

mı da aynı değil mi?” dedi kaşlarını çatarak ve masanın 
üstünde duran örgüsünü alıp Vronski’ye hiç bakmadan 
örgüden şişi çıkarmaya başladı.

Anna’nın yüzündeki ani değişikliğe şaşıran ve nede-
nini anlamaya çalışan Vronski, “O yaşamı çoktan bırak-
tım,” dedi ve düzgün beyaz dişlerini açığa çıkaran gü-
lümsemesiyle devam etti: “İtiraf ediyorum, bir hafta bo-
yunca bu yaşama bakarken hep aynaya bakıyormuşum 
gibi geldi ve bundan hiç hoşlanmadım.”

Anna, örgüyü elinde tutuyor ama örmüyordu ve 
Vronski’ye tuhaf, açık ve dostça olmayan bakışlarla bakı-
yordu.

“Bu sabah Liza geldi, Kontes Lidiya İvanovna’ya rağ-
men şimdilik bana gelmekten çekinmiyorlar, sizin Atina 
gecenizi anlattı. Ne kadar iğrenç!”

“Tam söylemek istiyordum...”
Anna sözünü kesti.
“Şu Therese’i önceden tanıyordun değil mi?”
“Söyleyeyim...”
“Siz erkekler ne kadar iğrençsiniz! Bir kadının bun-

ları asla unutmayacağını nasıl anlayamazsınız!” dedi 
Anna gittikçe daha da kızarak ve kızgınlığının nedenini 
Vronski’ye belli ederek. “Özellikle de senin yaşamını bil-
meyen bir kadının. Ben ne biliyorum? Ne biliyordum?” 
dedi Anna. “Senin anlattıklarından başka. Üstelik bana 
doğruları anlattığını nereden bileyim...”
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“Anna! Bana hakaret ediyorsun. Bana inanmıyor mu-
sun? Sana senden gizlediğim hiçbir düşüncem olmadığı-
nı söylemedim mi?”

Kıskançlık duygusunu kafasından atmaya çalıştığı an-
laşılan Anna, “Evet, evet,” dedi, “ama bana ne kadar zor 
geldiğini bir bilsen! İnanıyorum, inanıyorum sana... Sen 
ne diyordun?”

Ama Vronski ne söylemek istediğini hemen anımsa-
yamadı. Son zamanlarda Anna’da sık sık baş gösteren bu 
kıskançlık krizleri onu korkutuyordu ve Anna’nın kıs-
kançlığının ona olan sevgisinden kaynaklandığını bilme-
sine karşın bu krizler, ne kadar saklamaya çalışsa da onu 
Anna’dan soğutuyordu. Anna’nın aşkının kendisi için bir 
mutluluk olduğunu yineleyip duruyordu içinden. İşte 
Anna da aşkın hayattaki her türlü nimetten daha üstün 
olduğunu bilen biri gibi onu seviyordu ama kendisi, An
na’nın peşinden Moskova’dan geldiği zamanki mutlulu-
ğundan oldukça uzaktaydı. O zamanlar kendini mutsuz 
sayıyordu ama mutluluk önündeydi, şimdi ise en mutlu 
zamanların geride kaldığını hissediyordu. Anna onu ilk 
gördüğü gibi değildi. Hem fiziki olarak hem de ahlaki 
olarak kötüye gitmişti. Şişmanlamıştı ve şu artist hakkın-
da konuşurken yüzünü çirkinleştiren kötü bir ifade var-
dı. Vronski ona, koparıp soldurduğu çiçeğe bakan ama 
koparmasına ve öldürmesine neden olan o güzelliği zar 
zor gören biri gibi bakıyordu. Anna’ya duyduğu aşk güç-
lüyken isterse bu aşkı yüreğinden söküp atabileceğini his-
setmesine karşın onu sevmediğini hissettiği şu anda 
onunla ilişkisinin hiç bitmeyeceğini biliyordu.

“E, hadi, şu prensle ilgili ne söyleyecektin? Tamam 
kovdum, kovdum artık şeytanı,” diye ekledi. Aralarında-
ki kıskançlığı böyle adlandırıyordu. “Hadi anlat bakalım 
prensi. Niye bu kadar zor geldi?”

“Ah! Dayanılmazdı!” dedi Vronski, dağılan düşünce-
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lerini toparlamaya çalışarak. “Yakınlık umurunda falan 
değil. Eğer onu tanımlamak gerekirse, yarışmalarda hep 
birincilik madalyası alan besili bir hayvandan başka bir 
şey değil,” dedi Anna’nın ilgisini çeken bir sıkıntıyla.

“İyi de nasıl olur?” diye itiraz etti Anna. “Görmüş 
geçirmiş, eğitimli biri değil mi?”

“Onların eğitimi bambaşka bir eğitim. Anlaşılan bü-
tün eğitimini, yalnızca hayvani zevkleri dışında her şeyi 
küçümseme hakkı elde etmek için almış.”

“Ama siz erkekler, hepiniz seversiniz bu hayvani 
zevkleri,” diye yanıtladı Anna. Vronski onun kaçırmaya 
çalıştığı o karanlık bakışı yeniden gördü.

“Neden onu savunuyorsun?” diye sordu Vronski gü-
lümseyerek.

“Savunmuyorum. Benim umurumda bile değil ama 
düşünüyorum da, sen de bu tür zevklerden hoşlanmasan 
reddedebilirdin. Ama Therese’yi Havva kılığında seyret-
mek senin de hoşuna gidiyor...”

Vronski, Anna’nın masanın üstüne koyduğu elini 
tutup öperek, “İşte hep aynı şeytan!” dedi.

“Evet ama elimde değil. Seni beklerken nasıl acı 
çektiğimi bilmiyorsun. Kıskanç olmadığımı düşünüyo-
rum. Kıskanç değilim. Sen burada, yanımdayken sana 
inanıyorum ama benden uzakta, tek başına o hiç bilme-
diğim hayata daldığında...”

Vronski’den geri çekilerek uzaklaştı, sonunda yu-
mağın içinden şişi çıkarmayı başardı ve lambanın ışığıyla 
parlayan yüne işaretparmağını da kullanarak peş peşe 
ilmek atmaya, işlemeli manşetinden görünen ince bileği 
sinirli sinirli hareket etmeye başladı.

“Nasıl oldu? Aleksey Aleksandroviç’le nerede karşı-
laştın?” diye çınladı sesi hiç de doğal olmayan bir biçimde.

“Kapıda burun buruna geldik.”
“Sana şöyle mi selam verdi?”
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Anna gözlerini hafif kapayarak yüzünü uzattı, yüz 
ifadesini değiştirdi, kollarını kavuşturdu. Vronski, Alek-
sey Aleksandroviç selam verdiği sıradaki yüz ifadesinin 
aynısını onun güzel yüzünde gördü. Vronski gülümsedi, 
Anna ise onu harika yapan şeylerden biri olan, o içten 
gelen kahkahasıyla gülmeye başladı.

“Onu kesinlikle anlayamıyorum,” dedi Vronski. “Yaz-
lıktaki açıklamandan sonra seninle ilişkiyi koparsaydı, be
ni düelloya davet etseydi... ama bu tavrı anlamıyorum. 
Bu duruma nasıl dayanabilir ki? Acı çektiği besbelli.”

“O mu acı çekiyor?” dedi alaylı bir şekilde. “Duru-
mundan kesinlikle memnun.”

“Her şey daha iyi olabilecekken neden hepimiz acı 
çekiyoruz?”

“Onun acı falan çektiği yok. Onun beslendiği bu ri
yakâr tavrı bilmiyor muyum... Bir şeyler hissederek be-
nimle nasıl yaşıyor? Hiçbir şey anlamıyor ve hissetmiyor. 
Bir şeyleri hisseden biri ‘suçlu’ karısıyla aynı evde yaşa-
yabilir mi? Onunla konuşabilir mi? Ona ‘sen’ diye hitap 
edebilir mi?”

Elinde olmadan yeniden kocasını taklit etti: “Sen, ma 
chère, Anna!”

“Bir erkek değil, insan değil, bir kukla o! Kimse bil-
mez ama ben biliyorum. Onun yerinde ben olsaydım ka-
rımı çoktan öldürürdüm, sen, ma chère, Anna, demez pa
ramparça ederdim. O bir insan değil, bakanlık makinesi. 
Senin karın olduğumu, kendisinin ise yabancı ve fazla ol
duğunu anlamıyor... Konuşmayalım, bundan konuşma-
yalım artık!”

Vronski onu teskin etmeye çalışan bir tonla, “Haklı 
değilsin sevdiğim, değilsin,” dedi. “Ama yine de ondan 
bahsetmeyelim. Anlat, sen ne yaptın bakalım? Neyin 
var? Neymiş hastalığın, doktor ne dedi?”

Anna ona alaycı bir sevinçle bakıyordu. Anlaşılan 
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kocasında daha gülünç ve çirkin bir şeyler bulmuştu ve 
bunları söyleyecek zamanı bekliyordu.

Ama Vronski devam ediyordu:
“Bunun hastalıktan değil hamileliğinden olduğunu 

sanıyorum. Ne zaman olacak?”
Anna’nın gözlerindeki o alaycı gülümseme kaybol-

du ama sessiz bir hüznün ve Vronski’nin bilmediği bir 
şeyi bilmenin doğurduğu başka bir gülümseme yüzüne 
yayıldı.

“Yakında, yakında. Durumumuzun acı verici oldu-
ğunu ve halletmemiz gerektiğini söylüyorsun. Bana bu 
durumun ne kadar ağır geldiğini ve seni özgürce, korku-
suzca sevebilmek için neler verebileceğimi bir bilsen! 
Kıskançlığımla ne sana acı çektirirdim ne de kendime... 
Yakında olacak ama bizim düşündüğümüz gibi değil.”

Bunun nasıl olacağını aklına getirir getirmez kendi-
sine öyle acıdı ki gözleri yaşla doldu, konuşmaya devam 
edemedi. Lambanın altında yüzükleri ve beyazlığıyla ışıl 
ışıl olan elini Vronski’nin elinin üstüne koydu.

“Bizim düşündüğümüz gibi olmayacak. Sana söyle-
mek istemiyordum ama beni mecbur bıraktın. Yakında, 
çok yakında her şey çözülecek, hepimiz rahatlayacağız 
ve bir daha acı çekmeyeceğiz.”

“Anlamıyorum,” dedi Vronski anladığı halde.
“Ne zaman diye sormadın mı? Yakında. Ve ben bu

nu görmeyeceğim. Sözümü kesme!” Aceleyle devam et
ti. “Bunu biliyorum, kesinlikle biliyorum. Öleceğim ve 
ölümümle kendimi de sizleri de kurtaracağım için çok 
mutluyum.”

Gözlerinden yaşlar boşaldı. Vronski, Anna’nın eline 
doğru eğildi ve hiçbir nedeni olmadığını bildiği ama bir 
türlü denetleyemediği heyecanını bastırmaya çalışarak 
elini öpmeye başladı.

Anna, Vronski’nin elini güçlü bir şekilde sıkarak, 
“İşte böyle, daha iyi,” dedi. “Bize kalan tek şey de bu.”
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Vronski kendine gelip başını kaldırdı.
“Ne saçmalıyorsun! Ne anlamsız konuşuyorsun!”
“Hayır, doğru bu.”
“Neymiş o doğru olan, ne?”
“Öleceğim. Rüyamda gördüm.”
“Rüya mı?” diye yineleyen Vronski o an kendi rüya-

sındaki köylüyü anımsadı. 
“Evet, rüya,” dedi Anna. “Göreli çok oldu. Odama 

koşuyordum, bir şeyler almam gerekiyordu. Rüyada bu-
nun nasıl olduğunu bilirsin,” diye ekledi korkuyla gözle-
rini iri iri açarak, “yatak odasının köşesinde bir şey duru-
yordu.”

“Ne kadar saçma! Nasıl inanır...”
Ama Anna sözünün kesilmesine izin vermedi. Söy-

ledikleri onun için çok önemliydi.
“Ve bu bir şey kımıldayıp döndü, bir de ne göreyim, 

karmakarışık sakallı, kısa boylu, korkunç bir köylü. Kaç-
mak istedim ama o çuvala eğilmiş eliyle içinde bir şeyler 
arıyordu...”

Anna adamın çuvalı nasıl karıştırdığını gösterdi. Yü-
zünde korku vardı. Kendi rüyasını anımsayan Vronski de 
içini dolduran o aynı korkuyu duymaya başladı.

“Bir yandan karıştırıyor, bir yandan da Fransızca bir 
şeyler söylüyordu, hızlı hızlı, ‘r’leri ‘g’ gibi söyleyerek: ‘Il 
faut le battre le fer, le broyer, le petrir...’1 Ben korkudan 
uyanmak, kalkmak istiyordum... Sonunda uyandım ama 
rüyamda. Bunun ne anlama geldiğini kendime sormaya 
başladım. Korney’in bana, ‘Doğumda, doğum yaparken 
öleceksiniz, anacım, doğururken...’ dediğini duyduğum-
da uyandım...”

“Çok saçma, saçma!” dedi Vronski ama sesinde hiç-
bir inandırıcılık olmadığını kendi de hissediyordu. 

1.(Fr.)Demiridövmek,ezmek,yoğurmaklazım.(Ç.N.)
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“Ama bundan bahsetmeyelim. Zili çal da çay getir-
melerini söyleyeyim. Ama bekle, şimdi uzun sürmez 
ben...”

Nedense birden durdu. Yüz ifadesi ânında değişti. 
Yüzündeki korku ve heyecan, yerini sakin, ciddi ve mut-
lu bir dikkat ifadesine bıraktı. Vronski bu değişimin an-
lamını kavrayamadı. Anna içindeki yeni yaşamın hareke-
tini dinliyordu.

IV

Vronski’yle evinin önünde karşılaşmasından sonra 
Aleksey Aleksandroviç planladığı gibi İtalyan operasına 
gitti. İki perde oturdu ve görmesi gereken herkesi gördü. 
Eve döndüğünde elbise askısına dikkatle baktı ve askerî 
paltoyu görmeyince her zamanki gibi odasına çıktı. Ama 
her zamankinin aksine hemen yatmadı ve saat üçe kadar 
odasında bir ileri bir geri yürüyüp durdu. Nezaket kural-
larına ve öne sürdüğü tek koşula, yani kendi evinde 
âşığıyla buluşmama koşuluna uymak istemeyen karısına 
duyduğu öfke ona huzur vermiyordu. Karısı talebini ye-
rine getirmemişti dolayısıyla onu cezalandırmalı, boşan-
ma ve oğlunu ondan alma tehdidini hayata geçirmeliydi. 
Boşanmayla ilgili zorlukları biliyordu ama yapacağını 
söylediğine göre artık bunu gerçekleştirmeliydi. Kontes 
Lidiya İvanovna, bu durumdan kurtulması için boşan-
manın en iyi yol olduğunu ve son zamanlarda boşanma-
larla ilgili uygulamaların daha rahat yürüdüğünü ve 
Aleksey Aleksandroviç’in resmî zorlukları aşabileceğini 
ima etmişti. Felaketler tek başına gelmediği için bir de 
azınlıkların yerleşimi ve Zaraysk sulama davalarından 
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dolayı Aleksey Aleksandroviç’in başına işle ilgili bir sürü 
tatsızlık açılmış ve bu yüzden son zamanlarda müthiş 
sinirli olmuştu. 

Bütün gece uyumadı ve öfkesi gittikçe artarak sabah-
leyin son safhasına ulaştı. Aceleyle giyindi, sanki elinde 
ağzına kadar öfkeyle dolu bir tas vardı da çalkalanıp için-
deki öfke dökülürse karısıyla konuşurken ona gerekli 
olacak bütün enerjiyi de kaybetmekten korkuyormuş gi
bi biraz önce kalktığını öğrendiği karısının odasına girdi.

Kocasını çok iyi tanıdığını zanneden Anna, onun 
odaya girdiği haline şaşırıp kaldı. Alnı çatılmaktan kırış 
kırıştı, Anna’nın bakışlarıyla karşılaşmaktan kaçınan 
gözleri karanlık bir ifadeyle ileri bakıyordu. Ağzı nefretle 
sıkı sıkıya kapalıydı. Yürüyüşünde, hareketlerinde ve se-
sinin tınısında Anna’nın şimdiye dek hiç görmediği bir 
kararlılık ve keskinlik vardı. Odaya girdi, Anna’yla se-
lamlaşmadan doğruca yazı masasına yöneldi, anahtarı 
alıp çekmeceyi açtı.

“Ne istiyorsunuz?” diye bağırdı Anna.
“Âşığınızın mektuplarını,” dedi Aleksey Aleksandro-

viç.
“Orada değiller,” dedi Anna çekmeceyi kapatarak. 

Anna’nın hareketinden doğru tahmin ettiğini anlayan 
Aleksey Aleksandroviç, Anna’nın elini kaba bir şekilde 
iterek karısının en önemli evrakları sakladığını bildiği kü
çük çantayı çabucak aldı. Anna çantayı almak için uzan-
dı ama kocası onu itti. 

Çantayı koltuğunun altına yerleştiren Aleksey Alek-
sandroviç çantayı kolunun altına öyle sıkıştırmıştı ki bir 
omzu yukarı kalkmıştı.

“Oturun! Sizinle konuşmam gerek,” dedi.
Anna şaşkınlık içinde çekinerek kocasına bakıyordu.
“Size âşığınızı evde kabul etmenize izin vermediği-

mi söylemiştim.”
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“Onu görmem gerekiyordu...”
Ama hiçbir yalan uyduramayınca öylece sustu.
“Bir kadının âşığını neden görmek istediğinin ayrın-

tılarına girmeyeceğim.”
“Yalnızca istedim ki...” diye yanıtladı Anna kızara-

rak. Aleksey Aleksandroviç’in bu kabalığı onu sinirlen-
dirmiş ve cesaretlendirmişti. “Bana ne kadar kolay haka-
ret ettiğinizi hissetmiyor musunuz?” dedi.

“Namuslu bir adama ve kadına hakaret edilebilir ama 
hırsıza hırsız demek yalnızca la constatation d’un fait’dir1.”

“Bu yeni özelliğinizi, gaddarlığınızı bilmiyordum.”
“Kocanın yalnızca nezaket kurallarına uyması koşu-

luyla karısına kendi onurlu adını da vererek özgürlüğünü 
vermesine gaddarlık mı diyorsunuz. Bu mu gaddarlık?”

Anna öfkeden kudurmuşçasına, “Bu gaddarlıktan da 
kötü, alçaklık bu, bilmek istiyorsanız eğer!” diye bağırdı 
ve kalkıp gitmek istedi.

Aleksey Aleksandroviç şimdi her zamankinden da
ha da yükselttiği o tiz sesiyle, “Hayır!” diye bağırdı ve iri 
parmaklarıyla Anna’nın kolunu bileziğinin kıpkırmızı izi 
kalacak kadar sıkarak zorla yerine oturttu. “Alçaklık mı? 
Eğer bu sözü kullanmak istiyorsanız alçaklık, bir yandan 
kocasının ekmeğini yerken diğer yandan kocasını ve oğ-
lunu âşığı için terk etmektir!”

Anna başını eğdi. Daha dün âşığına söylediği, asıl 
kocasının “o” olduğu ve kocasının gereksiz olduğu dü-
şüncesini söylemeyi bırak, aklına bile getirmedi. Kocası-
nın sözlerindeki haklılığı tamamen hissediyordu. 

“İçinde bulunduğum durumu,” dedi sessizce, “be-
nim anladığımdan daha kötü tarif edemezsiniz. Bunları 
neden söylüyorsunuz?”

1.(Fr.)Birgerçeğimeydanaçıkarma.(Ç.N.)
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“Neden mi söylüyorum? Neden mi?” diye devam 
et ti Aleksey Aleksandroviç hiddetle. “Nezaket kuralları-
na uyulması irademe karşı geldiğinizden dolayı bu duru-
mu sonlandırmak için gerekli önlemleri alacağımı bil-
meniz için.”

“Zaten çok yakında, hem de çok yakında bitecek,” 
dedi Anna ve yakında beklediği ama şu an hemen istedi-
ği ölüm düşüncesiyle birlikte gözleri yaşlarla doldu.

“Âşığınızla düşündüğünüzden daha da çabuk bite-
cek! İstediğiniz tek şey hayvani tutkularınızı tatmin et-
mek...”

“Aleksey Aleksandroviç! Bunun çok ahlaki olduğu-
nu söylemiyorum ama yere düşen birine vurmak da doğ-
ru değil.”

“Evet, yalnızca kendinizi düşünüyorsunuz, kocanız 
olan o insanın acıları umurunuzda değil. Bütün hayatı 
mahvolmuş, aç... açı... açı çekiyormuş, dert etmiyorsu-
nuz.”

Aleksey Aleksandroviç öyle acele konuşuyordu ki 
dili dolanmış ve bu sözcüğü söylememişti. Sonunda “açı 
çekmek” diye söyleyebildi. Bu durum Anna’ya komik gel-
di ama şu anda bir şeylerin ona gülünç gelmesinden utan-
dı. İşte o an, ilk kez onu anladı, kendini onun yerine koy-
du ve kocasına acıdı. Ama ne söyleyebilir, ne yapabilirdi 
ki! Başını eğip sustu. Aleksey Aleksandroviç de bir süre 
sustu ve sonra daha tiz ve daha soğuk bir sesle hiçbir 
özel önemi olmayan sözcüklerin üstüne basa basa ko-
nuşmaya başladı.

“Size söylemek istediğim şey...” dedi Aleksey Alek-
sandroviç.

Anna kocasına baktı. Onun “açı çekmek” derken yü-
zünde oluşan ifadeyi anımsayınca, “Hayır, bana öyle gel-
di,” diye düşündü. “Hayır, bu donuk gözlü, bu kendini 
beğenmiş sakinlik içindeki adam bir şey hissedebilir mi!”
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“Hiçbir şeyi değiştiremem,” diye fısıldadı Anna.
“Yarın Moskova’ya gideceğimi, bir daha bu eve gel-

meyeceğimi ve kararımı boşanma işini vereceğim avu-
kattan öğrenebileceğinizi söylemeye geldim. Oğlum da 
kız kardeşime gidecek,” dedi, oğluyla ilgili söylemek iste-
diği şeyi zorlukla anımsayarak.

“Seryoja’yı benim içimi yakmak için istiyorsunuz,” 
dedi Anna kaşının altından bakarak. “Siz onu sevmiyor-
sunuz... Seryoja’yı rahat bırakın...”

“Evet, oğluma olan sevgimi de kaybettim çünkü size 
duyduğum tiksinti dönüp dolaşıp ona geliyor. Ama onu 
yine de alacağım. Elveda!”

Aleksey Aleksandroviç çıkmaya yeltendi ama Anna 
onu durdurdu.

“Aleksey Aleksandroviç, Seryoja’ya dokunmayın!” 
diye fısıldadı bir kez daha. “Söyleyecek başka bir şeyim 
yok. Seryoja’yı bırakın benim do... Yakında doğuracağım, 
onu bırakın!”

Aleksey Aleksandroviç kızardı, kolunu kurtarıp hiç-
bir şey söylemeden odadan çıktı.

V

Aleksey Aleksandroviç içeri girdiğinde Petersburg’un 
ünlü avukatının bekleme salonu tıklım tıklımdı. Üç ka-
dın vardı: biri yaşlı, biri genç, biri de tüccar karısı. Üç de 
erkek vardı: parmağında yüzük olan bir Alman banker, 
sakallı bir tüccar ve üniformasının boynunda haç olan 
kızgın bir memur. Anlaşılan epeydir bekliyorlardı. Avu-
katın iki yardımcısı masalarında kalemleri gıcırdatarak 
yazıyorlardı. Aleksey Aleksandroviç’in özellikle meraklı 
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olduğu yazı takımı olağanüstü derecede güzeldi, fark et-
memesi mümkün değildi. Yardımcılardan biri ayağa kalk-
madan, gözlerini süzerek sinirli bir şekilde Aleksey Alek
sandroviç’e, “Ne istediniz?” diye sordu.

“Avukatla işim var.”
Yardımcı, kalemle bekleyenleri göstererek, “Avukat 

meşgul,” dedi ve yazmaya devam etti.
“Hiç zaman ayıramaz mı?” dedi Aleksey Aleksand-

roviç.
“Boş zamanı yok, her zaman meşgul... Buyurun 

bekleyin.”
Kendini tanıtma gereği duyan Aleksey Aleksandro-

viç nazik bir şekilde, “Zahmet olmazsa kartımı verebilir 
misiniz?” dedi.

Yardımcı kartı aldı ve üstünde yazılanları beğenme-
diğini belli ederek içeri girdi.

Aleksey Aleksandroviç ilke olarak açık mahkemeleri 
kabul ediyordu ama bu mahkemelerin bizdeki bazı uy-
gulama ayrıntılarını beğenmiyordu, bulunduğu makam-
dan dolayı bildiği ilişkiler yüzünden bu mahkemelerin 
kararlarını, en yüksek makam tarafından onaylanmış ka-
rarları ne kadar eleştirirse o kadar eleştiriyordu. Bütün 
yaşamı devlet dairelerinde geçtiği için onaylamadığı bir 
şey ortaya çıktığında, her işte hata olabileceğini ve bu 
hataların da düzeltilebileceğini varsayarak karşı çıkışını 
yu muşatmaya çalışıyordu. Yeni mahkemelerde avukatla-
rın da sürece dahil olmasını onaylamıyordu. Ama şimdi-
ye kadar hiç avukatlık işi olmadığı için bu karşı çıkışı yal-
nızca teoride kalıyordu. Şimdi bu düşüncesi, avukatın 
bekleme salonunda edindiği tatsız izlenimle daha da güç-
lenmişti.

“Şimdi geliyorlar,” dedi yardımcısı ve gerçekten de 
iki dakika sonra avukatla görüşmeye gelen uzun boylu, 
yaşlı bir hukukçuyla avukat kapıda göründü.
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Avukat, kısa boylu, tıknaz, kel kafalı, çıkık alınlı, ka-
rakızıl sakallı ve uzun açık renk kaşlı biriydi. Kravatın-
dan ve çifte saat kösteğinden cilalı ayakkabılarına kadar 
bir damat gibi giyinmişti. Yüzünde akıllı bir köylü ifade-
si vardı, giyimi ise züppece ve zevksizdi.

“Buyurun,” dedi avukat, Aleksey Aleksandroviç’e hi-
taben ve asık suratla Karenin’e yol vererek kapıyı kapattı.

“Şöyle uygun mu?” diye üstü evrak dolu yazı masa-
sının yanındaki koltuğu gösterdi ve kendi de kılları be-
yazlamış küçük ellerini ovuşturarak koltuğuna oturup 
başını eğdi. Tam bu pozu aldığı sırada masanın üstünden 
bir güve uçuverdi. Avukat ondan beklenmeyecek bir 
hızla elini sallayıp güveyi yakaladı ve yeniden aynı pozu-
na döndü. 

Avukatın hareketini şaşkınlıkla izleyen Aleksey 
Aleksandroviç, “Benim işimle ilgili konuşmadan önce,” 
diye başladı, “şimdi sizinle konuşacaklarımın gizli kal-
ması gerektiğini belirtmek zorundayım.”

Belli belirsiz bir gülümseme avukatın kızıla çalan 
uzun bıyıklarını oynattı.

“Bana güvenerek verilen sırları koruyamasam avu-
kat olmazdım. Ama mutlaka kanıt istiyorsanız...”

Aleksey Aleksandroviç avukatın yüzüne baktı ve gri, 
zeki gözlerin her şeyi biliyormuş gibi güldüğünü gördü.

“Adımı biliyor musunuz?” diye devam etti Aleksey 
Aleksandroviç.

“Sizi de biliyorum, –bir güve daha yakaladı– her Rus 
gibi, sizin yararlı çalışmalarınızı da,” dedi avukat eğilerek.

Aleksey Aleksandroviç gücünü toplamak için derin 
bir soluk aldı. Verdiği karar gereği, o tiz sesiyle hiç çekin-
meden, duraksamadan ve bazı sözcükleri özellikle vur-
gulayarak devam etti.

“Aldatılmış bir koca olarak sıkıntım var ve karımla 
ilişkilerimi yasal olarak koparmak, yani ayrılmak istiyo-
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rum ancak oğlumun annesinde değil bende kalması ko-
şuluyla.” 

Avukatın gri gözleri ne denli gülmemeye çalışsa da 
tutamadığı bir sevinçle oynaşıp duruyordu. Aleksey Alek-
sandroviç bu gözlerde yalnızca iyi bir iş yakalayan kişinin 
sevincini değil karısının gözlerinde gördüğü o kötü parıl-
tıya benzeyen zafer ve heyecanı da görüyordu.

“Boşanmak için yardım etmemi mi istiyorsunuz?”
“Evet, tamamen; ama gösterdiğiniz ilgiyi boşa har-

cama ihtimalinin olabileceği konusunda sizi uyarmak is-
terim. Şimdi size danışmak için geldim. Boşanmak isti yo
rum ama benim için nasıl bir prosedür olacağı da önemli. 
Bu formaliteler benim taleplerime uymazsa yasal arayış-
tan vazgeçeceğim.”

“Her zaman öyledir,” dedi avukat, “her zaman size 
bağlıdır.”

Avukat önüne geçemediği sevincin müşterisini kıra-
bileceğini düşünerek bakışlarını Aleksey Aleksandroviç’in 
ayaklarına doğru indirdi. Burnunun dibinde uçan güve-
ye baktı, elini kaldırdı ama Aleksey Aleksandroviç’in du-
rumuna duyduğu saygı yüzünden güveyi yakalamadı.

“Genel hatlarıyla bizim bu konudaki yasal mevzua-
tımızı bilmeme karşın,” diye devam etti Aleksey Alek-
sandroviç, “bu tür davaların gerçekte nasıl yürüdüğünü 
öğrenmek isterim.”

Avukat, müşterisinin konuşma tonunu memnuni-
yetle paylaşarak gözünü kaldırmadan, “İsteğinizin ger-
çekleşmesi için nasıl bir yol izleneceğini açıklamamı isti-
yorsunuz,” dedi.

Avukat, Aleksey Aleksandroviç’in onay anlamında 
başını eğmesiyle onun leke leke kızarmış yüzüne ara sıra 
bakarak konuşmasına devam etti.

“Bizim yasalarımıza göre boşanmak,” dedi yasaları-
mızı onaylamadığını hafifçe belli eden bir tonla, “bildiği-
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niz gibi şu durumlarda olabilir... Bekle!” dedi, kapıdan 
uzanan yardımcısına ama yine de kalkıp birkaç söz söy-
leyip yeniden oturdu. “Evet, şu durumlarda, eşlerden biri-
nin fiziki eksikliği, sonra beş yıl süren kayıp hali,” dedi 
kıllarla kaplı kısa parmağını bükerek, “sonra zina (bu söz-
cüğü belirgin bir keyifle söylemişti). Bunların alt başlık-
larına gelince, (nedenler ve alt başlıklar bir arada değer-
lendirilemeyecek olmasına karşın kalın parmaklarını bük-
meye devam ediyordu) kadının ya da erkeğin fiziki eksik-
liği, sonra kadının ya da erkeğin zinası. (Bütün parmak
ları kapanmıştı, onları yeniden açıp devam etti.) Bunlar 
teorik değerlendirmeler, ama sanırım siz işin uygulama-
sını öğrenmek amacıyla bana bu onuru bahşettiniz. Bu 
nedenle geçmişteki örnekleri değerlendirdiğimde bütün 
boşanma davalarının şuna bağlandığını söyleyebilirim: 
Fiziki eksiklik yok, doğru mu anlıyorum? Ortadan kay-
bolma hali de yok?”

Aleksey Aleksandroviç onaylarcasına başını eğdi.
“Elimizde geriye kalan, eşlerden birinin zina yapması 

ve karşılıklı anlaşmayla suçlu tarafın suçunu açığa çıkar-
mak ya da eşler anlaşamadıysa suçüstü yapmak. Ancak 
söylemeliyim ki bu son duruma uygulamada pek rastlan-
maz,” diyen avukat, Aleksey Aleksandroviç’e kaçamak bir 
bakış atıp elindeki tabancaların bütün özelliklerini ve üs-
tünlüklerini anlatan ve müşterisinin kararını bekleyen si-
lah satıcısı gibi sustu. Ancak Aleksey Aleksandroviç de 
susuyordu o nedenle avukat devam etti: “Bana göre en 
alışılmış, en kolay ve en akıllıca olanı anlaşmalı zinadır. 
Cahil biriyle konuşurken böyle ifade etmem,” dedi avu-
kat, “ama sanırım siz ne dediğimi anlıyorsunuz.”

Aleksey Aleksandroviç o denli şaşırmıştı ki anlaşma-
lı zinanın akla uygun olmasını hemen anlayamadı ve an-
lamadığı bakışlarına yansıdı ama avukat hemen yardımı-
na yetişti:
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“İnsanlar artık birlikte yaşayamaz, bu kesin. Eğer 
her iki taraf da bu konuda anlaşmışsa ayrıntılar ve for-
maliteler artık ikinci planda kalır. Üstelik bu yol en basit 
ve en güvenilir yöntemdir.”

Aleksey Aleksandroviç şimdi tam olarak anlamıştı. 
Ancak onun bu yola başvurmasını engelleyen dinî kural-
ları vardı.

“Bu olayda bu durum konu dışı,” dedi. “Burada tek 
bir yol var, elimdeki mektuplarla kanıtlanan zinanın açı-
ğa çıkarılması.”

Mektup konusu açılınca avukat dudaklarını büktü 
ve acıyan, küçümseyen ince bir ses çıkardı.

“İzin verirseniz,” diye başladı. “Bildiğiniz gibi bu da-
valar dinî makamlar tarafından görülüyor. Papazlar da 
di ğerleri de böyle davalarda en küçük ayrıntıyı bile me-
rak ederler,” dedi gülümseyerek papazların zevklerinin 
doğru olduğunu gösterircesine. “Mektuplar kuşkusuz işi 
kısmen doğrulayabilir ama kanıtlara doğrudan ulaşılması 
gerekir; yani tanıklar. Bana güvenmek lütfunda bulunur-
sanız, kullanılacak yöntemlerin seçimini de bana bırak-
malısınız. Sonuç almak isteyen yönteme bakmaz.”

“Madem öyle...” diye başladı birden sararan Aleksey 
Aleksandroviç ama bu arada avukat kalkmış ve konuş-
malarını kesen yardımcısına doğru yürümüştü.

“O kadına ucuzcu olmadığımızı söyleyin!” dedikten 
sonra yeniden Aleksey Aleksandroviç’e döndü.

Yerine dönünce hiç fark ettirmeden bir güve daha 
yakaladı. “Koltukların kumaşı yaza kadar hapı yutacak,” 
diye düşündü somurtarak.

“Evet, ne diyordunuz...”
“Kararımı size yazılı olarak bildiririm,” diyen Alek-

sey Aleksandroviç kalkıp masaya dayandı. Bir süre öyle-
ce durduktan sonra devam etti. “Söylediklerinizden an-
ladığım, boşanmanın mümkün olduğudur. Sizden koşul-
larınızı da bana bildirmenizi rica ediyorum.”
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“Eğer beni tamamen serbest bırakırsanız her şey 
mümkün,” dedi avukat soruya yanıt vermeden. “Sizden 
ne zaman haber alabilirim?” diye sorup pırıl pırıl parla-
yan gözleri ve cilalı çizmeleriyle kapıya yöneldi.

“Bir hafta sonra. Bu davayı alıp almayacağınızı ve 
koşullarınızla ilgili yanıtınızı lütfen bana bildiriniz.”

“Memnuniyetle.”
Avukat saygıyla eğilerek selam verdi, müşterisini ge-

çirdikten sonra yalnız kaldığında kendini sevinç dolu bir 
duygunun içine bırakıverdi. O kadar keyifliydi ki hiç 
âdeti olmadığı halde pazarlık yapan kadına indirim yap-
tı ve gelecek kışa kadar koltukları Sigonin’inki gibi kadi-
fe kaplatmaya karar verip güve yakalamayı bıraktı.

VI

Aleksey Aleksandroviç 17 Ağustos’taki komisyon 
oturumunda muhteşem bir zafer kazanmıştı ama bu za-
fer can sıkıcı sonuçlar doğurmuştu. Azınlıkların yaşam-
larını her açıdan ele alacak yeni komisyon kurulmuş ve 
Aleksey Aleksandroviç’i şaşırtacak denli bir çabukluk ve 
enerjiyle görev yerine hareket etmişti. Üç ay sonra hazır-
lanan rapor sunulmuştu. Azınlıkların yaşamı siyasi, idari, 
ekonomik, etnografik, maddi ve manevi açıdan araştırıl-
mıştı. Bütün sorular takdire şayan bir şekilde yanıt bul-
muştu, üstelik en ufak bir şüphe götürmüyordu da yanıt-
lar. Çünkü hataya meyilli insan düşüncesinin değil, resmî 
faaliyetlerin ürünüydüler. Hepsi, yerel yöneticilerin ve 
köy papazlarından alınan bilgilere dayanan, ilçe yöneti-
cilerinin ve cemaat ruhani liderlerinin hazırladığı rapor-
lar temel alınarak valilerin ve piskoposların verdikleri 
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resmî bilgi ve verilerin sonuçlarıydı. Bu nedenle alınan 
yanıtlardan kuşkuya düşmek mümkün değildi. Örneğin 
kıtlık olduğu ya da insanların kendi inançlarına bağlı kal-
dıkları gibi idari yapının müsamaha göstermeden çözül-
mesi mümkün olmayan ve zaten yüzlerce yıldır çözül-
meden da kalmış sorunların hepsi net ve açık şekilde 
çözüme kavuşmuştu. Bu çözüm Aleksey Aleksandroviç’in 
önerdiği şekildeydi. Ancak son toplantıda üstüne gelin-
diğini hisseden Stremov, komisyon raporları ulaştığında 
Aleksey Aleksandroviç’in hiç beklemediği bir taktiğe 
başvurdu. Stremov yanına çektiği bazı komisyon üyele-
riyle birlikte birden Aleksey Aleksandro viç’in tarafına 
geçti ve Karenin tarafından önerilen önlemlerin bir an 
önce hayata geçirilmesini savunmakla kalmadı, daha 
keskin önlemler alınmasını da önerdi. Aleksey Aleksan
dro viç’in ana düşüncesine ters olan bu keskin önlemler 
kabul edildikten sonra Stremov’ un taktiği anlaşıldı. Bu 
iyice abartılan önlemler öyle aptalca göründü ki devlet 
adamları da, kamuoyu da, zeki kadınlar da, gazeteler de 
hem alınan önlemlere hem de önlem lerin fikir babası 
sayılan Aleksey Aleksandroviç’e saldırarak bütün öfkele-
rini kusmaya başladılar. Stremov ise Karenin’in planları-
nı izlemekle yetindiğini ve yapılanların kendisini de şaş-
kınlığa düşürdüğünü söyleyerek bir kenara çekildi. Bu 
durum, Aleksey Aleksandroviç’i zora soktu. Ancak kötü-
leşen sağlığına ve ailevi sorunlarına karşın Aleksey Alek-
sandroviç teslim olmadı. Komisyon ikiye bölündü. Baş-
larında Stremov olan bazı üyeler, Aleksey Aleksandro
viç’in yönettiği denetim komisyonunun sunduğu bilgile-
re güvendikleri için yanlış yaptıklarını, aslında bu rapor-
ların saçma sapan düşüncelerle dolu paçavralardan başka 
bir şey olmadığını söyleyerek kendilerini temize çıkarı-
yorlardı. Aleksey Aleksandroviç res mî evraklara karşı bu 
devrimci yaklaşımın tehlikesini gören bazı üyelerle dene-
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tim komisyonunun hazırladığı verilere sahip çıkmaya de-
vam etti. Bütün bu olanlardan sonra yakından ilgilenme-
sine karşın ne yüksek çevreler ne de toplum, hiç kimse 
işin aslında ne olduğunu, azınlıklar gerçekte yoksullaşıp 
ölüyorlar mı yoksa refah düzeyleri yükseliyor mu anlaya-
madı. Bu olay ve kısmen de karısının sadakatsizliğinin 
üstüne düşürdüğü gölge nedeniyle Aleksey Aleksan dro
viç’in konumu bir hayli sarsıldı. Durum böyle olunca 
Aleksey Aleksandroviç önemli bir karar aldı. Komisyonu 
şaşkınlığa sevk ederek konuyu incelemeye bizzat gitmesi 
için izin isteyeceğini açıkladı. Gerekli izni alan Aleksey 
Aleksandroviç uzak vilayetlere doğru yola çıktı.

Aleksey Aleksandroviç’in gidişi ve özellikle de gide-
ceği yere kadar kullanacağı on iki posta atı için verilen 
harcırahı resmî bir yazıyla iade etmesi büyük gürültü 
çıkardı.

“Çok soylu bir davranış olduğunu söylüyorum,” di-
yordu Betsi, Knyaginya Myagkaya’yla konuşurken. “Her 
yere demiryolu olduğunu herkes bilirken posta atı için 
harcırah vermek de neymiş?”

Ancak Knyaginya Myagkaya buna katılmıyordu hat-
ta Knyaginya Tverskaya’nın düşüncesi onu kızdırmıştı.

“Bilmem kaç milyonunuz varken size hava hoş,” de
di Knyaginya Myagkaya, “ama ben yazları kocamın tefti-
şe gitmesinden çok memnunum. Seyahat hem sağlığına 
iyi geliyor hem de seviyor. Ben de bu paralarla arabanın 
ve arabacının parasını ödemeye alıştım.”

Uzak vilayetlere yola çıkan Aleksey Aleksandroviç, 
Moskova’da üç gün kaldı.

Gelişinin ertesi günü genel valiyi ziyarete gitti. Her 
zaman arabalarla arabacıların durduğu Gazetnıy Sokağı 
köşesinde Aleksey Aleksandroviç birden öyle yüksek ve 
neşeli bir tonla adının söylendiğini duydu ki çevresine 
bakınmaktan kendini alıkoyamadı. Üstünde son moda 
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kısa bir palto, başında yine son moda, hafif yan yatmış al-
çak bir şapkayla kaldırımın köşesinde duran neşeli ve genç 
Stepan Arkadyiç, kırmızı dudaklarının arasından bembe-
yaz dişlerini gösterip kararlı ve ısrarlı bir şekilde bağıra-
rak durmasını istiyordu. Köşede duran arabanın pence-
resine elini dayamış gülümsüyor ve eniştesine el sallıyor-
du. Pencereden kadife şapkalı bir kadın ve iki çocuğun 
kafası görünüyordu. Kadın da tatlı bir gülümsemeyle 
Aleksey Aleksandroviç’e el sallıyordu. Dolli ve çocukla-
rıydı bunlar.

Aleksey Aleksandroviç, Moskova’da kimseyi, hele 
hele karısının erkek kardeşini görmeyi hiç istemiyordu. 
Şapkasını kaldırıp selamladı ve geçip gitmek istedi ama 
Stepan Arkadyiç arabacıya durmasını emretmiş ve karla-
rın üstünden koşarak yanına gelmişti.

“Ayıp değil mi geleceğini söylememek! Çok oldu mu? 
Dün akşam Dussot’taydım, rezervasyon listesinde ‘Ka
renin’ adını gördüm ama bunun sen olduğunu hiç düşün-
medim,” dedi Stepan Arkadyiç arabanın içine başını uza-
tarak. “Bilsem uğrardım. Çok memnun oldum seni gördü-
ğüme!” dedi ayaklarındaki karları silkelemek için birbirine 
vurarak. “Ne kadar ayıp haber vermemen!”

“Zamanım yoktu, çok işim var,” diye yanıtladı Alek-
sey Aleksandroviç kuru bir ifadeyle.

“Haydi karımın yanına gidelim, seni görmeyi çok is-
tiyor.”

Aleksey Aleksandroviç üşüyen bacaklarına sardığı 
battaniyeyi kaldırdı, arabadan inerek karların üstünden 
Darya Aleksandrovna’ya doğru yürüdü.

“Ne oldu, Aleksey Aleksandroviç, bizi unuttunuz 
mu?” dedi Dolli gülerek.

“Çok meşguldüm. Sizi gördüğüme çok memnun ol-
dum,” dedi Aleksey Aleksandroviç buna çok üzüldüğü-
nü belli eden bir tonla. “Sağlığınız nasıl?”
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“Sevgili Anna’m nasıl?”
Aleksey Aleksandroviç bir şeyler mırıldandı ve git-

meye hazırlandı ama Stepan Arkadyiç onu durdurdu.
“Yarın şöyle yapalım. Dolli, onu öğle yemeğine ça-

ğırsana! Moskovalı aydınları Aleksey Aleksandroviç’e 
tanıtmak için Koznışev ve Pestsov’u da çağırırız.”

“Lütfen gelin,” dedi Dolli. “Sizi beşte ya da isterse-
niz altıda bekleyeceğiz. E, benim sevgili Anna’m nasıl? 
Çoktandır...”

“İyi,” diye mırıldandı Aleksey Aleksandroviç somur-
tarak, “çok memnun oldum!” diye ekleyip arabasına yö-
neldi.

“Gelecek misiniz?” diye bağırdı Dolli.
Aleksey Aleksandroviç gelip geçen arabaların gürül-

tüsüyle Dolli’nin duyması mümkün olmayan bir şeyler 
söyledi.

“Yarın uğrarım,” diye bağırdı Stepan Arkadyiç.
Aleksey Aleksandroviç arabaya oturdu ve kimseye 

görünmemek, kimseyi de görmemek için içine iyice gö-
müldü.

“Tuhaf adam,” dedi Stepan Arkadyiç karısına. Saati-
ne baktı ve yüzünün hemen önünde eliyle karısını ve 
çocukları sevdiğini gösteren bir hareket yapıp kaldırım-
da havalı havalı yürümeye başladı.

“Stiva! Stiva!” diye bağırdı Dolli arkasından.
Stepan Arkadyiç arkaya baktı.
“Grişa ve Tanya’ya palto almam gerek. Para ver!”
“Boş ver, benim sonra vereceğimi söyle,” dedi ve ya-

nından geçen bir tanıdığa başıyla neşeli bir selam verip 
gözden kayboldu.
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VII

Ertesi gün pazardı. Stepan Arkadyiç, Bolşoy Tiyatro-
su’ndaki bale provasına gitti, kendi aracılığıyla baleye 
dansçı olarak giren Maşa Çibisova’ya bir gün önce söz 
verdiği mercan kolyeyi verdi ve kuliste, tiyatronun gün-
düz karanlığında, aldığı hediyeyle aydınlanan güzel yü-
zünü öpmeyi başardı. Kolyenin dışında, kızla baleden 
sonra buluşmak için sözleşmesi gerekiyordu. Kıza göste-
rinin başına gelemeyeceğini açıklayıp son perdeye mut-
laka yetişeceğine ve onu akşam yemeğine götüreceğine 
söz verdi. Stepan Arkadyiç, Bolşoy’dan sonra Ohotnıy 
Ryad’a uğrayıp öğle yemeği için balıkla kuşkonmazı 
kendisi seçti ve saat on ikide Dussot’taydı, görüşeceği üç 
kişi de şansına aynı otelde kalıyordu: Geçenlerde yurtdı-
şından dönen Levin, kendi müdürlüğüne yeni atanan ve 
Moskova’yı teftişe gelen müdürü ve öğlen yemeğine gö-
türmeye kararlı olduğu eniştesi Karenin.

Stepan Arkadyiç yemek yemeyi severdi ama asıl sev-
diği hem yiyecek içecek açısından hem de konuklar açı-
sından zarif ama kalabalık olmayan öğle yemekleri ver-
mekti. Bugünkü yemeğin menüsü özellikle hoşuna git-
mişti: Canlı tatlı su levreği, kuşkonmaz ve la pièce de ré
sistance1 olarak olağanüstü ama basit bir rozbif ve bunla-
ra uygun içecekler. Konuk olarak Kiti ve Levin, ikisinin 
birlikteliğini kamufle etmek amacıyla da kuzeniyle genç 
Şçerbatski ve konuklardan la pièce de résistance olarak 
Sergey Koznışev’le Aleksey Aleksandroviç. Moskovalı fi-
lozof Sergey İvanoviç ve Petersburglu icracı Aleksey 
Aleksandroviç. Koznışev ve Karenin’e sos ve garnitür ol-

1.(Fr.)Anayemek(Ç.N.)
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sun diye de acayip coşkululuğuyla tanınan liberal, geve-
ze, müzisyen ve tarihçi elli yaşlarındaki delikanlı Pestsov’u 
çağıracaktı. Koznışev’le Karenin’i kızdıracak ve birbirle-
rine düşürecekti.

Ormanın ikinci taksidi alınmış ve daha harcanma-
mıştı, Dolli son zamanlarda çok sevimli ve iyiydi ve bu 
öğle yemeği düşüncesi Stepan Arkadyiç’i her bakımdan 
mutlu ediyordu. En neşeli ve keyifli halindeydi. Biraz 
tatsız olan iki konu vardı ama bu iki konu da Stepan 
Arkadyiç’in ruhunda dalgalanan o güzel neşe denizinde 
boğulmuştu. Bunlardan birincisi, Aleksey Aleksandro
viç’in dün sokakta soğuk ve uzak davranışını hissetmesi 
ve yüz ifadesinden onlara uğramayı düşünmediğini ve 
hatta haber bile vermek istemediğini çıkarmasıydı; Anna 
ve Vronski arasındaki dedikoduları da aklına getirince 
karıyla koca arasında işlerin iyi gitmediğini düşünmüştü.

Tatsızlıktan biri buydu. Diğeri ise yeni müdürün, her 
yeni müdür gibi sabahın altısında kalkan, at gibi çalışan 
ve altındakilerden de aynı şekilde çalışmalarını talep eden 
korkunç bir adam olarak ün salmış olmasıydı. Bunun dı-
şında, bir önceki müdürün ve Stepan Arkadyiç’in düşün-
ce tarzına tam anlamıyla ters biri olduğu söylenen yeni 
müdürün davranış olarak tam bir ayı olduğu söyleniyor-
du. Stepan Arkadyiç dün işe üniformasıyla gitmişti ve 
yeni müdür Oblonski’ye oldukça nazik davranmış ve eski 
bir tanıdık gibi onunla konuşmuştu. Bu nedenle Stepan 
Arkadyiç sivil giysisiyle onu ziyaret etmeyi zorunlu say-
mıştı. Yeni müdürün onu hoş karşılamaması düşüncesi 
diğer tatsız konuydu. Ancak Stepan Arkadyiç her şeyin 
“yolunda gideceği”ni içgüdüsel olarak hissediyordu. “Bü-
tün insanlar, hepimiz gibi günahkârdır, kızmaya ve tartış-
maya ne gerek var?” diye düşünüyordu otele girerken.

Şapkasını yana yatırmış olarak koridorda yürürken 
tanıdığı bir uşağa, “Selam Vasili,” dedi. “Favori mi bırak-
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tın? Levin, yedide mi? Yolu gösteriver. Bir de Kont Aniç
kin’in (yeni müdürü) ziyaretçi kabul edip etmediğini öğ
reniver.”

“Emredersiniz,” diye yanıtladı gülümseyerek Vasili. 
“Uzun zamandır hiç uğramadınız.”

“Dün buradaydım ama diğer kapıdan girdim. Bu ye
di numara mı?”

Stepan Arkadyiç girdiğinde Levin, Tver’li bir köylüy
le odanın ortasında duruyor ve yere serili ayı postunun 
kaç arşın olduğunu ölçüyordu.

“Demek vurdunuz!” diye bağırdı Stepan Arkadyiç. 
“Harika bir parça. Dişi mi? Merhaba Arhip!”

Köylünün elini sıkıp paltosunu ve şapkasını çıkar-
madan sandalyeye oturdu.

Levin onun şapkasını başından alarak, “Üstünü çıkar 
da otur,” dedi.

“Hayır, zamanım yok, öyle ayaküstü uğradım,” diye 
yanıtladı Stepan Arkadyiç. Paltosunun önünü açtı, sonra 
paltoyu çıkardı ve Levin’le avdan ve özel şeylerden bah-
sederek bir saat oturdu.

“E, anlat bakalım, yurtdışında neler yaptın? Nerele-
re gittin?” diye sordu köylü dışarı çıkınca.

“Almanya’ya, Prusya’ya, Fransa’ya, İngiltere’ye git-
tim, başkentlere değil sanayi şehirlerine gittim, bir sürü 
yeni şey gördüm. Gittiğime memnunum.”

“Evet, işçilerin durumuyla ilgili düşüncelerini bili-
yorum.”

“Hiç bilmiyorsun. Rusya’da işçi sorunu olmaz. Rus-
ya’daki sorun, çalışan kesimin toprakla ilişkisi. Bu sorun 
oralarda da var ama oralarda bozuk olanın onarılması, 
bizde ise...”

Stepan Arkadyiç, Levin’i dikkatle dinliyordu.
“Evet, evet!” dedi. “Çok haklı olabilirsin. Moralinin 

iyi olmasına da sevindim. Ayı avına çıkıyorsun, çalışıyor-
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sun, eğleniyorsun. Oysa seninle karşılaşan Şçerbatski, 
bana senin bezginlik içinde olduğunu ve hep ölümden 
söz ettiğini söylemişti...”

“Ne olacak, ölümü düşünmekten vazgeçmedim ki,” 
dedi Levin. “Gerçekten, ölmenin tam zamanı. Ve bunla-
rın hepsi saçma. Sana doğrusunu söyleyeyim; düşüncele-
rime ve çalışmalarıma müthiş değer veriyorum ama işin 
özünde, bütün bu dünyamızın küçük bir gezegende bü-
yüyen minik bir küf olduğunu düşün. Biz ise düşünceler 
ve işler gibi ulvi şeylerimiz olduğunu düşünüp dururuz. 
Hepsi birer kum tanesi.”

“İyi de birader, bunlar dünyamız kadar eski.”
“Eski ama biliyor musun, bunu açıkça anladığında 

her şey bir hiçe dönüşüyor. Bugün ya da yarın öleceğini 
anlayınca her şey bir hiç oluyor! Ben kendi düşüncemi 
önemli sayıyorum oysa bunu hayata geçirmek şu ayıyı 
vurmak kadar önemsiz bir şey. Ölümü düşünmemek için 
işte avla, işle oyalanıp hayatı geçiriyorsun.”

Stepan Arkadyiç, Levin’i dinlerken kibarca, sevimli 
bir şekilde gülümsüyordu.

“İşte böyle! Sen de benim dediğime geldin. Anımsı-
yor musun, hayatta zevk peşinde olduğum için bana kı-
zıyordun. Bu denli sert olma ey ahlakçı!”

“Hayır, yine de hayatta güzel şeyler var...” Levin şa-
şırmıştı. “Bilmiyorum, işte. Yalnızca yakında öleceğimizi 
biliyorum.”

“İyi de neden yakında?”
“Bir de ölümü düşündüğünde hayattaki güzellikle-

rin azaldığını ama daha sakin olduğunu biliyorsun.”
“Tam tersine, son zamanların daha neşeli geçer. 

Neyse artık gitmeliyim,” dedi Stepan Arkadyiç onuncu 
sefer yerinden kalkarak.

“Hadi, biraz daha otur!” dedi Levin onu durdurarak. 
“Ne zaman görüşeceğiz? Yarın gidiyorum.”
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“Benimki de iş yani! Ne için gelmiştim... Bugün mut-
laka bize öğle yemeğine geliyorsun. Ağabeyin gelecek. 
Eniştem, Karenin de.”

“O burada mı ki?” dedi Levin ve Kiti’yi sormak iste-
di. Kiti’nin kış başlarında Petersburg’a, bir diplomatla 
evli ablasına gittiğini duymuştu ve dönüp dönmediğini 
bilmiyordu ama sormaktan vazgeçti. “Olsa da hoş, olma-
sa da.” 

“Gelecek misin?”
“Tabii ki.”
“İyi, saat beşte, günlük kıyafetle.”
Stepan Arkadyiç de kalkıp aşağıya, yeni müdürüne 

in di. İçgüdüsü Stepan Arkadyiç’i yanıltmadı. Yeni korkunç 
müdür son derece nazik ve saygılı biri çıktı. Stepan Ar-
kadyiç onunla kahvaltı etti, o kadar çok oturdu ki Alek-
sey Aleksandroviç’e ancak saat dörde doğru gidebildi.

VIII

Ayinden dönen Aleksey Aleksandroviç bütün sabahı 
içeride geçirdi. O sabah iki işi vardı. Birincisi, şimdi Mos
ko va’da olan azınlık temsilcilerini kabul etmek ve sonra 
da Petersburg’a göndermek. İkincisi de avukata söz ver-
diği mektubu yazmak. Azınlık heyeti Aleksey Aleksan
dro viç’in girişimiyle çağrılmış olmasına karşın oldukça 
çok rahatsız edici hatta tehlikeli durumlara neden olabi-
lirdi, bu yüzden Aleksey Aleksandroviç heyeti Mosko
va’da yakaladığı için memnun olmuştu. Heyet üyeleri 
rolleri ve yükümlülükleri konusunda en küçük bir bilgi-
ye sahip değildi. Üzerlerine düşen görevin, gereksinim-
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lerini ve olayların gerçek halini anlatarak hükümetten 
yardım istemek olduğuna saf saf inanıyorlar ve bazı ta-
lep ve açıklamalarının düşman partiyi desteklediği için 
bütün işleri berbat ettiğini kesinlikle anlamıyorlardı. 
Aleksey Aleksandroviç onlarla uzun süre ilgilendi, mut-
laka uymaları gereken bir program hazırladı ve onları 
gönderdikten sonra heyetin yönlendirilmesi için Pe ters
burg’a mektuplar yazdı. Bu konuda en büyük yardımcısı 
Kontes Lidiya İvanovna olmalıydı. Heyetler konusunda 
gerçek bir uzmandı, heyetlerin görevini abartmayı ve 
heyeti yönlendirmeyi hiç kimse onun kadar beceremez-
di. Aleksey Aleksandroviç bu işi bitirdikten sonra avuka-
ta mektup yazdı. En küçük bir tereddüt göstermeden 
avukata istediği gibi hareket etmesi için izin verdi. Mek-
tubun içine Anna’nın çantasında bulduğu Vronski’nin 
üç notunu da ekledi.

Aleksey Aleksandroviç bir daha dönmemek üzere 
evden çıktığından ve avukata yani niyetini söylediği tek 
kişiye uğradığından beri, özellikle de bu konuyu artık 
resmiyete dökme kararı aldığından beri, bu niyetine git-
tikçe daha çok alışıyor ve gerçekleştirme olanağını şimdi 
daha açık bir şekilde görüyordu.

Stepan Arkadyiç’in gürültülü konuşmasını duydu-
ğunda avukatın mektubunu kapatıyordu. Stepan Arkad-
yiç, Aleksey Aleksandroviç’in uşağıyla tartışıyor ve geldi-
ğini iletmesi için ısrar ediyordu. 

“Böylesi daha iyi,” diye düşündü Aleksey Aleksand-
roviç. “Kız kardeşiyle ilişki durumumuzu açıklarım ve 
neden öğle yemeğine gelemeyeceğim de anlaşılmış olur.
Buyurun!” dedi yüksek sesle, kâğıtları toplayıp evrak çan-
tasına koyarken.

“Bak, bir de yalan söyleyip içeride yok diyorsun,” di
ye çıkıştı Stepan Arkadyiç kendisini içeri bırakmayan uşa-
ğa. Oblonski kapıya doğru adım atarken paltosunu çıka-
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rıp içeri girdi. “Seni yakaladığıma çok sevindim! Uma-
rım...” diye neşeyle başladı konuşmasına Stepan Arkadyiç. 

Ayakta duran Aleksey Aleksandroviç konuğunu otur-
maya davet etmeden soğuk bir şekilde, “Gelemem,” dedi.

Boşanma sürecini başlattığı karısının kardeşiyle o 
soğuk ilişkiyi şimdi kurmak isteyen Aleksey Aleksandro-
viç, ne var ki Stepan Arkadyiç’in ruhunun kıyılarından 
dökülen iyi yüreklilik denizini hiç hesaba katmamıştı. 

Stepan Arkadyiç o pırıl pırıl gözlerini sonuna kadar 
açarak, “Neden gelemiyorsun? Ne demek istiyorsun?” 
diye sordu şaşkınlıkla Fransızca. “Hayır, bir kere söz ver-
din. Hepimiz seni bekliyoruz.”

“Aramızda olan akrabalık bağı sona ermek zorunda 
olduğu için size gelemeyeceğimi söylemek istiyorum.”

“Nasıl? Ne demek yani? Neden?” diye sıraladı Ste-
pan Arkadyiç gülümseyerek.

“Çünkü kardeşinizden, karımdan boşanmak üzere-
yim. Mecburen...”

Stepan Arkadyiç onun hiç beklemediği biçimde 
davranınca Aleksey Aleksandroviç başladığı konuşmayı 
bitiremedi. Stepan Arkadyiç oflayarak koltuğa oturdu.

“Hayır, Aleksey Aleksandroviç, sen ne diyorsun!” diye 
haykıran Oblonski’nin yüzünde bir acı ifadesi belirdi. 

“Böyle.”
“Bağışla ama buna, buna inanamam...”
Sözlerinin beklediği etkiyi yapmadığını ve ayrıntılı 

olarak anlatmak zorunda olduğunu, açıklayacağı şeyler ne 
olursa olsun kayınbiraderiyle ilişkisinin kesinlikle değiş-
meyeceğini hisseden Aleksey Aleksandroviç de oturdu.

“Evet, boşanmak isteyecek kadar zor bir durumda 
kaldım,” dedi.

“Tek bir şey söyleyeceğim, Aleksey Aleksandroviç. 
Seni harika ve adil biri olarak tanır, bilirim; Anna’yı da, 
bağışla ama onun hakkındaki düşünceni değiştirmek için 
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söylemiyorum, harika ve mükemmel bir kadın olarak bi-
lirim, işte bu nedenle bu söylediğine inanamıyorum. Bu-
rada bir yanlış anlaşılma var,” dedi Stepan Arkadyiç.

“Keşke yalnızca yanlış anlaşılma olsaydı...”
“İzninle, anlıyorum,” diye sözünü kesti Stepan Ar-

kadyiç. “Ama kuşkusuz... Şu var ki, acele etmemek ge-
rek. Aceleye gerek yok, yok!”

Aleksey Aleksandroviç soğuk bir ifadeyle, “Hiç de 
acele etmedim,” dedi. “Zaten böyle bir konu danışılabi-
lecek bir şey değil. Kesin kararımı verdim.”

“Bu çok korkunç!” dedi Stepan Arkadyiç zar zor so-
luk alarak. “Ben olsam tek şey yapardım, Aleksey Alek-
sandroviç. Sana yalvarıyorum, bunu yap!” dedi. “Anladı-
ğım kadarıyla dava henüz açılmadı. Dava açmadan önce 
karımla bir konuşmanı isterim. Anna’yı kardeşi gibi sever, 
seni de sever, harika biridir. Tanrı aşkına, konuş onunla. 
Bana bu dostluğu göster, yalvarıyorum sana!”

Aleksey Aleksandroviç düşünmeye başladı, Stepan 
Arkadyiç onun sessizliğini bozmadan merakla yüzüne 
bakıyordu.

“Gideceksin değil mi?”
“Bilmiyorum. İşte bu nedenle size gelmedim. İlişki-

lerimizin değişmek zorunda olduğunu düşünüyorum.”
“Neden? Ben öyle düşünmüyorum. Akrabalık ilişki-

lerimizin dışında, benim sana her zaman duyduğum 
dostluk duygularını az da olsa senin bana karşı duyduğu-
nu düşünmeme izin ver... Duyduğum gerçek saygı,” dedi 
Stepan Arkadyiç onun elini sıkarken. “Senin kötü varsa-
yımların doğru olsa bile hiçbir tarafı yargılama hakkını 
kendimde görmüyorum ve ilişkilerimizin neden değiş-
mek zorunda olduğunu da anlamıyorum. Şimdi, şu de-
diğimi yap ve karımla konuşmaya gel.”

“Peki, biz bu konuya çok farklı bakıyoruz,” dedi 
Aleksey Aleksandroviç soğuk bir şekilde. “Neyse, bun-
dan bahsetmeyelim.”
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“Hayır, neden gelmeyecekmişsin ki? Bugün öğle ye-
meğine... Karım seni bekliyor. Lütfen gel! Önemlisi, 
onunla konuş. Mükemmel bir kadındır. Tanrı aşkına, diz 
çöküp yalvarıyorum sana!”

“Madem bu kadar üsteliyorsunuz, geleceğim,” dedi 
Aleksey Aleksandroviç soluklanarak.

Konuyu değiştirmek amacıyla ikisini de ilgilendiren 
bir konuyu, genç biri olarak bu denli yüksek bir mevkiye 
atanan Stepan Arkadyiç’in yeni müdürünü sordu.

Kont Aniçkin’i eskiden de sevmeyen ve onunla he-
men her konuda görüş ayrılığı yaşayan Aleksey Aleksan
droviç, görevinde yenilgiye uğramış bir insanın görevin-
de yükselmiş birine karşı duyduğu, memurların çok iyi 
anlayacağı nefreti hissetmekten kendini alamıyordu.

“E, gördün mü onu?” diye sordu Aleksey Aleksand-
roviç zehir dolu bir gülüşle.

“Tabii ki, dün daireye geldi. Anlaşılan işi biliyor ve 
oldukça da çalışkan.”

“Ya, neymiş peki işi?” dedi Aleksey Aleksandroviç. 
“İş yapmak mı yoksa yapılan işi yeniden yapmak mı? Bi-
zim devletimizin şanssızlığı, onun değerli bir temsilcisi 
olduğu kırtasiyeciliktir.”

“Doğrusu, kınanabilecek nesi var bilmiyorum. Dü-
şüncelerini de bilmiyorum ama iyi biri,” diye karşılık 
verdi Stepan Arkadyiç. “Şimdi yanından geliyorum, ger-
çekten iyi biri. Birlikte kahvaltı yaptık, ona portakallı 
şarap yapmayı öğrettim. Serinletici bir içecek. İlginçtir, 
bunu bilmiyormuş. Çok hoşuna gitti. Hayır, doğru söy-
lüyorum, iyi adam.”

Stepan Arkadyiç saate baktı.
“Ah, azizim, neredeyse beş oluyor, daha Dolgovuşin’e 

uğramalıyım! Tamam, lütfen yemeğe gel. Beni ve karımı 
ne kadar üzeceğini tasavvur edemezsin.”

Aleksey Aleksandroviç kayınbiraderini karşıladığın-
dan çok farklı biçimde uğurladı.
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“Söz verdim ve geleceğim,” dedi bezgin bir sesle.
“Buna çok değer verdiğime inan ve umarım pişman 

olmayacaksın,” diye yanıt verdi Stepan Arkadyiç gülüm-
seyerek.

Yürürken paltosunu giydi, uşağın kafasına vurdu, 
güldü ve çıktı.

“Saat beşte, günlük kıyafetle!” diye bağırdı yeniden 
kapıya doğru.

IX

Saat altı olmuştu, ev sahibi geldiğinde bazı konuklar 
çoktan gelmişti. Girişte karşılaştıkları Sergey İvanoviç 
Koznışev ve Pestsov’la birlikte girdi içeriye. Oblonski’nin 
adlandırmasıyla Moskovalı aydınların iki önemli temsil-
cisiydiler. İkisi de hem karakter hem de akıl olarak saygın 
kişilerdi. İkisi de birbirine saygı gösterirdi ama karşı kamp-
larda olduklarından değil tam tersine aynı tarafta olduk-
larından (düşmanları onları tek bir kişi olarak görürdü) 
kendi aralarında uzlaşmaz düşünce ayrılıkları içindeydi-
ler, çünkü bu kampta her birinin kendine göre bir bakış 
açısı vardı. Yarı soyut kavramlardaki düşünce ayrılığı ka-
dar uzlaşmaya engel olan başka bir şey olmadığı için asla 
aynı görüşü paylaşmazlardı ve birbirlerine hiç kızmadan 
diğerinin düzeltilmesi olanaksız yanlışlarına gülmeyi 
alışkanlık haline getirmişlerdi.

Stepan Arkadyiç onlara yetiştiğinde havalardan ko-
nuşarak içeri giriyorlardı. Oblonski’nin kayınpederi Knyaz 
Aleksandr Dmitriyeviç, genç Şçerbatski, Turovtsın, Kiti 
ve Karenin konuk salonundaydılar.

Stepan Arkadyiç, yokluğunda konuk salonunda işle-
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rin iyi gitmediğini hemen fark etti. Gri ipek bayramlık 
elbisesini giyen Darya Aleksandrovna hem çocuk odasın-
da yemeklerini bir başlarına yiyecek olan çocuklar yü-
zünden hem de kocasının hâlâ gelmemesinden kaygılanı-
yor ve anlaşılan kocası olmadan bu topluluğu kaynaştır-
mayı başaramıyordu. Herkes misafirliğe gelmiş papaz 
karısı gibi (yaşlı knyaz böyle demişti) oturuyor ve anlaşı-
lan buraya neden geldiklerini anlamadan sessizliğe bo-
ğulmamak için bir şeyler geveliyorlardı. Kendine uygun 
bir ortamda olmadığını düşünen iyi yürekli Turovtsın’ın 
Stepan Arkadyiç’i gördüğünde kalın dudaklarındaki gü-
lümseme, “E, birader beni bu akıllıların arasına oturttun 
ya! Bari bir şey içseydik ya da Chateau de fleurs!” der gi-
biydi. Yaşlı knyaz hiç konuşmadan oturuyor ve pırıl pırıl 
gözleriyle Karenin’e bakıyordu. Stepan Arkadyiç onun, 
çığa balığı gibi konukların önüne sunulan bu devlet ada-
mının ne olduğunu ortaya çıkarmak için birkaç söz dü-
şündüğünü anladı. Kiti, Konstantin Levin içeri girdiğinde 
kızarmamak için güç toplamaya çalışarak kapıya bakıyor-
du. Karenin’le tanıştırılmayan genç Şçerbatski bunun 
onu zerre kadar rahatsız etmediğini göstermeye çalışıyor
du. Karenin, Petersburg geleneklerine uygun olarak, ka-
dınlarla yenen öğle yemeklerinde hep giyindiği gibi frak 
giymiş ve beyaz kravat takmıştı. Stepan Arkadyiç onun 
yüz ifadesinden buraya yalnızca söz verdiği için geldiğini 
ve burada bulunmanın ona çok ağır geldiğini fark etti. 
Stepan Arkadyiç gelene kadar bütün konukları donduran 
soğukluğun nedeni de Karenin’di.

Konuk salonuna giren Stepan Arkadyiç özür diledi, 
bütün gecikmelerinin ve kaçamaklarının her zamanki gü
nah keçisi olan knyazın onu tuttuğunu söyledi ve ânın da 
salondaki herkesi yeniden tanıştırdı, Aleksey Aleksandro-
viç ile Sergey Koznışev’i tanıştırırken onlara Polonya’nın 
Ruslaştırılması konusunu açmıştı ve onlar da Pestsov’la 



527

birlikte ânında konuya atlamışlardı. Tu rovt sın’ın omzu-
na dokunup kulağına gülünç bir şeyler fısıldadı ve karı-
sıyla knyazın yanına oturttu. Sonra Ki ti’ye bugün çok 
güzel olduğunu söyleyip genç Şçerbats ki’yi Karenin’le 
tanıştırdı. Bu toplumsal hamuru bir dakikada öyle bir 
yoğurdu ki konuk salonunun her yerinden canlı ve neşe-
li sesler duyulmaya başladı. Yalnızca Konstantin Levin 
yoktu. Ama iyi de olmuştu, Stepan Arkadyiç yemek oda-
sına girdiğinde Porto ve Heres şaraplarının Leve’den de-
ğil Depre’den alındığını dehşetle görmüş ve arabacının 
derhal Leve’ye gönderilmesini emrettikten sonra yeni-
den konuk salonuna dönmüştü.

Yemek odasında karşısına Konstantin Levin çıkmıştı.
“Geç mi kaldım?”
“Senin geç kalmadığın görülmüş müdür!” dedi Ste-

pan Arkadyiç koluna girerek.
Levin eldiveniyle şapkasındaki karları silkelerken 

elinde olmadan kızararak, “İçerisi kalabalık mı? Kimler 
var?” diye sordu.

“Bizimkiler. Kiti burada. Hadi gidelim, seni Kare
nin’le tanıştırayım.”

Stepan Arkadyiç kendi liberal görüşlerine karşın Ka
renin’le tanışmanın gurur okşayıcı bir şey olduğunu bili-
yor ve en iyi dostlarına bu ikramı yapıyordu. Ne var ki 
Konstantin Levin o an, bu tanışmanın zevkini hissedecek 
durumda değildi. Vronski’yle karşılaştığı o unutamadığı 
geceden sonra, yoldaki o bir anlık bakışı saymazsak 
Kiti’yle ilk kez görüyordu. Onu bugün burada göreceğini 
tüm ruhuyla biliyordu. Ancak düşüncelerini rahatlatmak 
için kendini bunu bilmediğine inandırmaya çalışıyordu. 
Şimdi Kiti’nin de burada olduğunu duyduğunda öyle bir 
sevince ve öyle bir korkuya kapıldı ki soluğu kesildi ve 
söylemek istediğini bir türlü söyleyemedi.

“Nasıl, nasıl acaba? Önceki halinde mi yoksa araba-
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daki gibi mi? Ya Darya Aleksandrovna doğru söylediyse? 
Hem neden doğru olmasın ki?” diye düşündü.

“Evet, lütfen tanıştır beni Karenin’le,” dedi zorlukla 
ve umutsuz bir kararlılıkla salona girince onu gördü.

Ne eskisi gibiydi ne arabadaki gibi, tamamen bam-
başkaydı.

Ürkek, çekingen, utangaç ve bu yüzden daha da se-
vimliydi. Kiti de içeri girer girmez Levin’i görmüştü. 
Onu bekliyordu. Sevinmişti ve bu sevinçten öyle utan-
mıştı ki, Levin ev sahibesine yaklaşıp ona baktığı o an, 
kendisi de, Levin de, her şeyi gören Dolli de Kiti’nin 
kendini tutamayıp ağlayacağını düşündüler. Kızardı, sol-
du, yeniden kızardı ve onu beklerken yalnızca dudakları 
belli belirsiz titreyerek dondu kaldı. Levin ona yaklaştı, 
eğilerek selam verdi, hiçbir şey söylemeden elini uzattı. 
Dudaklarındaki hafif titreme, gözlerini kaplayan ve on-
lara pırıltı katan nem olmasa söze başladığındaki gülüm-
semesi tamamen sakin sayılırdı.

“Görüşmeyeli ne çok zaman oldu!” dedi ve buz gibi 
elini uzatıp umutsuz bir kararlılıkla Levin’in elini sıktı.

“Siz beni görmediniz ama ben sizi gördüm,” dedi 
mutluluktan pırıl pırıl bir gülümsemeyle. “İstasyondan 
Yerguşovo’ya gittiğinizde sizi gördüm.”

“Ne zaman?” diye sordu Kiti şaşırarak.
Ruhunu doldurmaya başlayan mutluluktan boğula-

cağını hisseden Levin, “Yerguşovo’ya gidiyordunuz,” de
di. “O masum olmayan düşünceleri bu narin varlığa nasıl 
yakıştırdım! Evet, anlaşılan Darya Aleksandrovna doğru-
yu söylemiş,” diye düşündü.

Stepan Arkadyiç, Levin’in elinden tutup Karenin’in 
yanına götürdü.

“İzninizle tanıştırayım,” dedi ve isimlerini söyledi.
“Yeniden görüştüğümüze sevindim,” dedi soğuk bir 

şekilde Aleksey Aleksandroviç, Levin’in elini sıkarken.
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“Siz tanışıyor musunuz?” diye sordu hayretle Ste-
pan Arkadyiç.

Levin gülümseyerek, “Bir vagonda birlikte üç saat 
geçirmiştik,” dedi, “ama bir maskeli balodan çıkar gibi 
merak dolu ayrılmıştık, en azından ben öyleydim.”

“Demek öyle! Buyurun lütfen,” dedi Stepan Arkad-
yiç yemek odasını göstererek.

Erkekler yemek odasına girdiler ve altı çeşit içki, bir 
o kadar çeşit de gümüş küçük kaşıklı ve kaşıksız peynir, 
havyar, ringa balığı, çeşit çeşit konserve ve küçük küçük 
kesilmiş Fransız ekmeği dolu tabaklarla dolu meze ma-
sasına yanaştılar.

Erkekler mis gibi kokan içki ve mezelerin yanında 
ayakta duruyordu. Sergey İvanoviç Koznışev ve Karenin 
arasındaki Polonya’nın Ruslaşması tartışması yemek 
bekleyişiyle kapanmıştı.

En ciddi ve hararetli tartışmayı hiç beklenmedik bir 
anda keskin zekâsını göstererek sonlandırıp muhatabının 
ruh halini değiştirmeyi hiç kimsenin beceremediği kadar 
becerebilen Sergey İvanoviç burada da aynısını yapmıştı.

Aleksey Aleksandroviç, Polonya’nın Ruslaşmasının 
ancak Rus yönetiminin ortaya koyacağı yüksek idealler 
sonucu gerçekleşebileceğini söylüyordu.

Pestsov ise bir halkın diğerini ancak nüfus baskısıyla 
asimile edebileceğini iddia ediyordu.

Koznışev her iki iddiayı da bazı çekincelerle destek-
liyordu. Konuk odasından çıktıklarında konuyu kapatmak 
için Koznışev gülümseyerek, “Bu nedenle azınlıkların 
Rus laşması için olabildiğince çok çocuk yapmak gerek,” 
dedi. “Bu konuda biz kardeşimle çok kötü birer örneğiz. 
Siz ise, sevgili evli beyler, özellikle de siz Stepan Arkad-
yiç, tam anlamıyla yurtsever bir davranış içindesiniz. 
Sahi kaç çocuğunuz var?” diye sevecen bir şekilde ev sa-
hibine hitap etti ona küçük bir kadeh uzatarak.
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Herkes gülmeye başladı, özellikle Stepan Arkadyiç 
çok neşeliydi.

Bir yandan ağzındaki peyniri çiğneyen diğer yandan 
da uzatılan kadehe özel bir votka dolduran Stepan Ar-
kadyiç, “Evet, en iyi yöntem bu!” dedi. Konuşma gerçek-
ten de bu şakayla son bulmuştu.

“Bu peynir bayağı iyi. İstemez misiniz?” dedi ev sa-
hibi. “Yine mi jimnastik yapıyorsun?” diye sordu Levin’e 
sol eliyle pazusunu yoklayarak. Levin gülümsedi ve ko-
lunu kendine doğru bükünce Stepan Arkadyiç’in par-
makları altında, ince ceketten iyice belli olan, bir kelle 
peynir gibi sert bir yumru belirdi.

“Vay pazuya bak! Samson!”
Av konusunda hemen hemen hiçbir şey bilmeyen 

Aleksey Aleksandroviç kopardığı bir ekmek dilimine 
örümcek ağı gibi peynir sürerken, “Sanırım ayı avı için 
güçlü kuvvetli olmak gerekir,” dedi.

Levin gülümsedi. Ev sahibesiyle birlikte meze ma-
sasına yaklaşan kadınlara nazik bir şekilde eğilip yer aça-
rak, “Hiç de değil. Tam tersine, bir çocuk bile ayıyı öldü-
rebilir,” dedi.

İnatçı ve kaygan bir mantara çatalını batırmaya çalı-
şan ve bunu yaparken içinden beyaz elinin göründüğü 
dantelleri oynatan Kiti, “Bana söylediler, bir ayı vurmuş-
sunuz değil mi?” diye sordu. “Sizin oralarda ayı var mı?” 
diye ekledi o güzel yüzünü hafifçe Levin’e doğru çevirip 
gülümseyerek.

Kiti’nin söylediğinde öyle olağanüstü bir şey yoktu 
ama Kiti konuşurken dudağının, gözlerinin, elinin her 
hareketi, çıkardığı her ses Levin için sözlerle ifade edile-
meyecek bir anlam taşıyordu. Bu sözlerde hem bir bağış-
lama ricası hem ona olan güven hem de bir okşayış, tatlı 
ve ürkek bir okşayış, bir söz veriş, bir umut ve Levin’in 
inanması mümkün olmayan ve onu mutluluktan boğan 
bir aşk vardı.
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“Hayır, Tver vilayetine gittik. Oradan dönerken de 
trende sizin eniştenizle ya da eniştenizin eniştesiyle kar-
şılaştım,” dedi gülümseyerek. “Gülünç bir karşılaşmaydı.”

Neşeli ve eğlenceli bir şekilde bütün gece hiç uyu-
mamış haliyle sırtında bir gocuk, Aleksey Aleksandroviç’ 
in kompartımanına dalışını anlatmaya başladı.

“Kondüktör, atasözünün aksine, giysilerim yüzün-
den beni dışarı çıkarmak istedi ama ben yüksek sesle ko-
nuşmaya başladım ve... siz de,” dedi Karenin’in adını 
unutup ona dönerek, “önce siz de giysim yüzünden beni 
kovmak istediniz ama daha sonra beni desteklediniz ki 
bunun için size minnettarım.”

Aleksey Aleksandroviç peçeteyle parmaklarının uç-
larını silerek, “Aslında yolcuların yer seçme hakları ol-
dukça belirsiz,” dedi.

“Gördüğüm kadarıyla benimle ilgili oldukça karar-
sızdınız,” dedi içten bir gülümsemeyle Levin, “ama gocu-
ğumun etkisini hafifletmek amacıyla hemen akıllıca ko-
nuşmaya başladım.”

Ev sahibesiyle konuşmaya devam eden ve bir kula-
ğıyla da kardeşini dinleyen Sergey İvanoviç ona yan göz-
le bir baktı. “Ne olmuş bugün ona? Zafer kazanmış gibi,” 
diye düşündü. Levin’in kendini kanatlanmış gibi hisset-
tiğini bilmiyordu. Levin, Kiti’nin onun sözlerini duydu-
ğunu ve duymaktan zevk aldığını biliyordu. Şimdi onu 
ilgilendiren tek şey buydu. Sırf bu odada değil bütün 
dünyada, kendisi için bir anlam ve önem kazanmış Levin 
ile Kiti vardı yalnızca. Başını döndüren bir yükseklikte 
durduğunu hissediyordu ve bütün bu iyi, ünlü Kare
nin’ler, Oblonski’ler ve bütün dünya orada, aşağılarda bir 
yerdeydi.

Stepan Arkadyiç hiç fark ettirmeden, onlara hiç 
bakmadan sanki başka yer yokmuş gibi Levin ile Kiti’yi 
yan yana oturttu.
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“Hadi sen de şuraya otur,” dedi Levin’e.
Yemek de en az Stepan Arkadyiç’in meraklısı olduğu 

servis takımları kadar güzeldi. Marie Louise çorbası hari-
kaydı, ağızda eriyen minik çörekler enfesti. Beyaz kravatlı 
Matvey ile iki uşak yemek ve şarap servisini hiç fark ettir-
meden, sessizce ve ustaca yapıyorlardı. Yemek maddi açı-
dan başarılıydı, manevi açıdan da bir o kadar başarılıydı. 
Bazen genel bazen özel konuşmalar hiç dinmemişti, öyle 
ki yemek bittiğinde erkekler masadan kalkarken hâlâ ko-
nuşuyorlardı, Aleksey Aleksandroviç bile canlanmıştı.

X

Pestsov sonuna kadar tartışmayı severdi. Sergey İva
noviç’in söylediklerinden tatmin olmamıştı ve üstelik 
kendi söylediklerinin de haksız olduğunu hissetmişti.

Çorbadan sonra Aleksey Aleksandroviç’e hitaben:
“Hiçbir zaman yalnızca nüfus yoğunluğunu kastet-

medim, nüfusun ilkelerle değil işin özüyle birleşmesi ta-
raftarıyım.”

Aleksey Aleksandroviç hiç acele etmeden ve gönül-
süzce, “Sanırım ikisi de aynı,” dedi. “Bana göre başka bir 
halka ancak daha gelişmiş bir halk etki edebilir ki...”

Her zaman konuşmakta acele eden ve söyledikleri-
ne sanki bütün ruhunu katıyormuşçasına davranan Pest-
sov kalın sesiyle Aleksey Aleksandroviç’in sözünü kesti:

“Sorun da bu zaten,” dedi, “gelişmişlikten anladığı-
mız ne? Gelişmenin üst basamağında kim duruyor, İngi-
lizler mi, Fransızlar ya da Almanlar mı? Hangisi diğerini 
asimile edecek? Ren bölgesinin Fransızlaştığını görüyo-
ruz ama Almanlar da onlardan geri kalmıyor,” dedi yük-
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sek sesle. “Başka bir şey var burada!”
Aleksey Aleksandroviç kaşını hafifçe kaldırarak, “Ba

na kalırsa gerçek eğitim her zaman ağır basar,” dedi.
“Gerçek eğitimin ne olduğunu nasıl bilebiliriz?” de

di Pestsov.
“İzlerinin ortada olduğunu varsayıyorum,” dedi Alek-

sey Aleksandroviç.
“Gerçekten de belli midir?” diye söze karıştı Sergey 

İvanoviç hafif bir gülümsemeyle. Gerçek eğitimin ancak 
klasik usullerle olabileceği artık kabul edilmiş bir şey an-
cak iki tarafın da sert tartışmalar içinde olduklarına şahi-
diz. Karşı tarafın da güçlü kanıtları olduğunu görmezden 
gelemeyiz.”

“Siz klasiksiniz Sergey İvanoviç. Kırmızı mı istersi-
niz?” dedi Stepan Arkadyiç. 

Sergey İvanoviç kadehini uzatırken bir çocuğu kü-
çümser gibi gülümseyerek, “Ne o taraf ne de diğer taraf 
hakkında bir şey söylüyorum,” dedi. “Yalnızca her iki ta-
rafın da ciddi kanıtları olduğunu söylüyorum,” diye de-
vam etti Aleksey Aleksandroviç’e hitaben. “Ben klasik 
eğitim gördüm ama bu tartışmada kendime bir yer bula-
mıyorum. Klasik bilimlerin neden doğal bilimlere üstün 
olduklarına dair açık kanıtları göremiyorum.”

“Doğal bilimlerin oldukça çok pedagojik ve geliştiri-
ci etkisi var,” diye söze karıştı Pestsov. “Astronomiyi alın, 
botaniği alın ya da genel yasalarıyla zoolojiyi!”

“Buna katılmam mümkün değil,” dedi Aleksey Alek-
sandroviç. “Bana kalırsa dil biçimlerini öğrenme süreci-
nin, manevi gelişimi özellikle iyi yönde etkilediği gör-
mezden gelinemez. Bundan başka, klasik yazarlar ahlaki 
değerleri en üst derecede etkilerken, ne yazık ki, doğal 
bilimlerin, günümüzün yarasını oluşturan zararlı ve ya-
lanlarla dolu öğretilerle bir araya geldiği de yadsınamaz.”

Sergey İvanoviç bir şeyler söylemek istedi ama Pest-
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sov bas sesiyle onun önüne geçti. Ateşli bir şekilde bu 
düşüncenin temelsiz olduğunu kanıtlamaya başladı. Ser-
gey İvanoviç nihai darbeyi vuracak şekilde sakince sözle-
rinin bitmesini bekledi.

Sergey İvanoviç hafifçe gülümseyerek Aleksey Alek
sandroviç’e hitaben, “Ancak,” dedi, “şu ya da bu bilimin 
bütün artılarını ve eksilerini tartmanın mümkün olmadı
ğı ve biraz önce sözünü ettiğiniz ahlaki üstünlük, disons 
le mot1 antinihilist etki, klasik eğitimden yana değilse bu 
bilimlerden hangisini yeğleyeceğimiz sorusunun kısa sü-
rede ve kesin biçimde yanıtlanamayacağı ortadadır.”

“Kuşkusuz.”
“Antinihilist etkinin bu üstünlüğü klasik bilimlerin 

tarafında olmasaydı çok fazla düşünmez, her iki tarafın 
kanıtlarını tartar ve her iki eğilime de daha fazla alan 
verebilirdik,” dedi hafif bir gülümsemeyle Sergey İvano-
viç. “Ancak şimdi bu klasik eğitim haplarında antinihiliz-
min iyileştirici gücünün olduğunu biliyor ve hastaları-
mıza gönül rahatlığıyla bunları öneriyoruz... Ya iyileştiri-
ci gücü yoksa?” diye bitirdi kıvrak zekâsıyla.

Sergey İvanoviç’in hap benzetmesine herkes gülme-
ye başladı, özellikle de konuşmayı dinlerken ne zaman 
komik bir şey söyleneceğini dört gözle bekleyen Turovt-
sın kahkahalarla gülüyordu.

Stepan Arkadyiç, Pestsov’u çağırmakla yanılmamış-
tı. Pestsov varken akıl dolu konuşmaların bitmesi müm-
kün değildi. Sergey İvanoviç konuşmasını kıvrak bir şe-
kilde tamamlar tamamlamaz Pestsov yeni bir konu açı-
verdi.

“Hükümetin bunu amaçladığını kabul etmek de 
mümkün değil,” dedi. “Anlaşılan hükümet alınan önlem-

1.(Fr.)Kelimenintamanlamıyla.(Ç.N.)
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lerin yaratacağı etkilere kayıtsız kalarak genel varsayım-
larla hareket ediyor. Örneğin kadınların eğitimi zararlı 
sayılması gerekirken hükümet kadınlar için kurslar ve 
üniversiteler açıyor.”

Konuşma ânında bu yeni konuya, kadınların eğitimi 
konusuna döndü.

Aleksey Aleksandroviç kadınların eğitim konusu-
nun genellikle kadınların özgürlüğü sorunuyla karıştırıl-
dığını ve yalnızca bu nedenle zararlı sayılabileceğini söy-
ledi. 

“Ben tam tersine, bu iki sorunun birbirinden ayrıla-
mayacağını düşünüyorum,” dedi Pestsov. “Bu bir kısır-
döngü. Kadın eğitimi olmadığı için haklarından yoksun, 
eğitim alamamasının nedeni de haklarından yoksun ol-
ması. Unutmayalım ki kadınların köleleştirilmesi çok es
ki ve büyük bir konudur ve biz çoğunlukla onları bizden 
ayıran girdabı anlamak istemeyiz,” dedi.

“Haklar dediniz,” diye söze girdi Sergey İvanoviç, 
Pestsov’un susmasını bekleyerek, “jüri, belediye meclis 
üyesi, memur ya da parlamento üyesi olma hakkı...”

“Kuşkusuz.”
“Ancak ender görülen bir istisna olarak kadınlar bu 

mevkilere gelseler bile, bana göre ‘haklar’ ifadesini yanlış 
kullandınız. Doğru ifade sanki, yükümlülük olmalıydı. 
Sanırım şu konuda hemfikiriz, hangi görevi yaparsak ya-
palım, ister jüri üyeliği ister meclis üyeliği ister telgraf 
memurluğu, hepimiz bir yükümlülüğü yerine getirdiği-
mizi hissederiz. Bu nedenle kadınların yükümlülük ara-
dıklarını ve bunun tamamen yasal olduğunu söylemek 
daha doğru olur. Onların bu erkek emeğine yardım etme 
isteklerini yalnızca anlayışla karşılayabiliriz.”

“Kesinlikle çok doğru,” diye teyit etti Aleksey Alek-
sandroviç. “Sorun bana göre, onların bu yükümlülükleri 
yerine getirme yeteneğine sahip olup olmadıklarıdır.”
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“Kadınlar arasında eğitim yaygınlaştıkça yetenekli 
oldukları da ortaya çıkacaktır,” diye araya girdi Stepan 
Arkadyiç. “Görüyoruz...”

Konuşmayı çoktandır dinleyen knyaz, küçük alaycı 
gözlerini parıldatarak, “Ya atasözü?” dedi. “Kızlarımın ya-
nında söyleyebilirim: saçı uzun...”

“Özgürlükten önce zenciler hakkında da böyle söy-
leniyordu,” dedi Pestsov kızgın bir ifadeyle.

“Ne yazık ki,” dedi Sergey İvanoviç, “biz erkeklerin 
genellikle işten kaçtığı yerde kadınların yeni yükümlü-
lükler aramasını tuhaf buluyorum.”

“Yükümlülükler haklarla gelir: güç, para, şeref. Ka-
dınlar da bunları istiyor,” dedi Pestsov.

“Benim sütanne olma hakkı istemem ve kadınlara 
pa ra ödenirken bana para verilmemesine kızmam gibi bir 
şey,” dedi yaşlı knyaz.

Turovtsın kahkahayı patlattı, Sergey İvanoviç de bu
nu kendisinin söylemediğine çok üzüldü. Aleksey Alek-
sandroviç bile gülümsedi.

“İyi de erkek emziremez ki,” dedi Pestsov, “ama ka-
dın...”

Kızlarının yanında serbestçe konuşmakta sakınca gör-
meyen yaşlı knyaz, “Bir İngiliz, gemide bebeğini emzir-
miş,” dedi.

“Memur olacak kadınların sayısı, emziren İngiliz er-
kekleri kadar olur ancak,” dedi Sergey İvanoviç.

Hep aklında tuttuğu Çibisova’yı anımsayan Stepan 
Arkadyiç, Pestsov’un tarafını tutup onu destekledi, “İyi 
de ailesi olmayan genç kız ne yapsın?” dedi.

Stepan Arkadyiç’in hangi kızdan bahsettiğini büyük 
olasılıkla anlayan Darya Aleksandrovna kızgın bir sesle 
aniden konuşmaya katıldı:

“Bu kızın geçmişine dikkatle baktığınızda ya ailesini 
ya da yanında kadınlara göre bir iş bulabileceği kız kar-
deşini terk ettiğini görürsünüz.”
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“Ancak biz bir ilkeyi, ideali savunuyoruz!” diye ara-
ya girdi bas sesiyle Pestsov. “Kadın bağımsız olma ve eği-
tim alma hakkını istiyor. Bunun olanaksızlığı altında ezi-
lip hor görülüyor.”

“Ben de beni sütanne olarak kimsesizler yurduna al-
madıkları için eziliyor ve hor görülüyorum,” dedi yaşlı 
knyaz ve bu sözler üzerine Turovtsın gülmekten elindeki 
kuşkonmazı sosun içine düşürdü.

XI

Kiti ve Levin dışında herkes konuşmaya katılmıştı. 
Bir halkın başka bir halka yaptığı konuşulurken Levin’in 
aklına ister istemez bu konuda bir şeyler söylemek iste-
diği takıldı ama eskiden onun için önemli olan düşünce-
ler rüyadaymış gibi görünüp kayboluyor ve artık hiçbir 
önem ifade etmiyorlardı. Hatta hiç kimseyi ilgilendirme
yen bir konuda bu kadar çok konuşmaya çalışmaları da 
tuhaf geliyordu. Kadın haklarından ve eğitiminden bah-
setmeleri Kiti için de ilginç olmalıydı. Yurtdışındaki ar-
kadaşı Varenka’yı, onun ağır bağımlılığını anımsayarak 
bu konuyu ve kendisini birçok kez düşünmüş ve eğer 
evlenmeyecek olursa yapmak istedikleri hakkında abla-
sıyla birçok kez tartışmıştı. Ama şimdi bu konuşma onu 
hiç ilgilendirmiyordu. Levin’le kendi aralarında bir soh-
betleri; sadece konuşma da değil, her geçen dakika onla-
rı birbirine bağlayan ve her ikisinde de içine girdikleri bu 
bilinmezlikte duydukları sevinç dolu bir korku uyandı-
ran gizemli bir iletişim vardı.

Önce Levin, Kiti’nin geçen yıl onu arabanın içinde 
nasıl gördüğünü sorması üzerine, ona ot biçmekten dö-
nerken anayolda rastladığını anlattı.
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“Sabah çok erkendi. Sanırım daha yeni uyanmıştınız. 
Maman’ınız köşesinde uyuyordu. Büyüleyici bir sabahtı. 
Yürüyor ve bu dört atlı arabada kim olduğunu düşünü-
yordum. Çıngıraklı, güzel bir araba ve siz bir an görünüp 
kayboldunuz. Pencereye baktım, işte böyle iki elinizle 
şapkanızın bağcıklarını tutmuş ve düşüncelere dalmış 
oturuyordunuz,” dedi gülümseyerek. “O anda ne düşün-
düğünüzü bilmek isterdim. Önemli bir şey miydi?”

“Saçım başım dağınık mıydı acaba?” diye düşündü 
ama Levin’in anılarındaki bu ayrıntıların doğurduğu 
hayranlık dolu gülümsemeyi görünce, tam tersine, bırak-
tığı izlenimin çok iyi olduğunu hissetti. Kızardı ve se-
vinçle gülümsedi.

“Doğrusu anımsamıyorum.”
Levin, Turovtsın’ın nemli gözlerine ve sarsılan göv-

desine hayranlıkla bakarak, “Turovtsın ne kadar güzel gü-
lüyor,” dedi.

“Onu uzun zamandır mı tanıyorsunuz?” diye sordu 
Kiti.

“Onu tanımayan mı var!”
“Sanırım onun berbat biri olduğunu düşünüyorsu-

nuz?”
“Berbat değil önemsiz.”
“Doğru değil! Böyle düşünmeyi bırakın!” dedi Kiti. 

“Ben de onun hakkında kötü şeyler düşünüyordum ama 
o, çok sevimli ve şaşılacak denli iyi bir insan. Altın gibi 
bir yüreği var.” 

“Yüreğinin altın olduğunu nasıl öğrendiniz?”
“Onunla çok yakın dostuz. Onu çok iyi tanıyorum. 

Geçen kış, şeyden sonra... sizin bize gelişinizden sonra,” 
dedi suçlu ve aynı zamanda saf bir gülümsemeyle. Dol
li’nin çocuklarının hepsi birden kızıl olmuştu. O da ne-
dense Dolli’ye uğramıştı. Düşünebiliyor musunuz,” dedi 
fısıltıyla. “Dolli’ye o kadar acıdı ki kalıp çocukların bakı-
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mına yardım etmeye başladı. Evet, tam üç hafta Dol-
li’lerde kaldı, bir dadı gibi çocuklarla ilgilendi.”

Kiti ablasına doğru eğilerek, “Konstantin Dmitriç’e 
kızıl sırasında Turovtsın’ın yaptıklarını anlatıyorum.” 

Dolli, kendinden bahsedildiğini hisseden Turovtsın’a 
bakıp tatlı tatlı gülümseyerek, “Evet, şaşırtıcı, olağanüs-
tü!” dedi. 

Levin, Turovtsın’a bir kez daha baktı ve bu adamda-
ki güzelliği daha önce nasıl fark edemediğine şaştı.

“Suçluyum, suçlu, bundan böyle insanlar hakkında 
kötü düşünmeyeceğim,” dedi neşeyle biraz önce hisset-
tiklerini dile getirerek.

XII

Kadın hakları konusunda uzayan konuşmada, evlilik-
te hak eşitsizliği gibi kadınların yanında konuşulması ol-
dukça nazik olan konular da vardı. Pestsov yemek sırasın
da birkaç kez bu konuya değinmişti ama Sergey İvanoviç 
de Stepan Arkadyiç konuyu özenle değiştirmişlerdi.

Kadınlar masadan kalkıp odadan çıktıklarında onla-
rı izlemeyen Pestsov, Aleksey Aleksandroviç’e hitap ede-
rek bu eşitsizliğin ana nedenini anlatmaya başladı. Ona 
göre eşler arasındaki eşitsizlik, kadın ve erkeğin sadakat-
sizliklerinin hem yasalarca hem de toplum tarafından eşit 
bir şekilde cezalandırılmamasında yatıyordu.

Stepan Arkadyiç, aceleyle Aleksey Aleksandroviç’in 
yanına gelerek sigara içmeyi teklif etti.

“Hayır, ben içmiyorum,” diye sakince yanıt veren 
Aleksey Aleksandroviç bu konunun konuşulmasından 
korkmadığını göstermek istercesine Pestsov’a soğuk bir 
gülümsemeyle hitap etmeye başladı.



540

“Bu bakış açısının temellerinin işin özünde yattığını 
düşünüyorum,” dedi ve konuk salonuna geçmek istedi 
ama Turovtsın hiç beklenmedik biçimde Aleksey Alek
sandroviç’le konuşmaya başladı.

İçtiği şampanyanın etkisiyle canlanan ve uzayıp giden 
sessizliği bozmak için fırsat bekleyen Turovtsın, “Pryaç-
nikov işini duydunuz mu?” diye sordu en önemli konuk 
olan Aleksey Aleksandroviç’e hitaben nemli kırmızı du-
daklarındaki o iyilik dolu gülümsemesiyle. “Vasya Pryaç-
nikov, bugün bana anlattıklarına göre Kvıtski’yle Tver’de 
düello yapmış ve onu öldürmüş.”

İnsanın özellikle ağrıyan yerini bir yerlere sürekli 
çarpması gibi Stepan Arkadyiç, her geçen an, konuşmanın 
Aleksey Aleksandroviç’in sancılı yerine dokunacağını his-
sediyordu. Eniştesini yeniden uzaklaştırmak istedi ama 
Aleksey Aleksandroviç merakla sordu:

“Pryaçnikov neden düello yapmış?”
“Karısı yüzünden. Çok doğru davranmış! Çağırmış 

ve öldürmüş!”
“Ya!” dedi Aleksey Aleksandroviç kayıtsız bir şekilde 

ve kaşını kaldırıp konuk salonuna geçti.
Salona geçilen odada Aleksey Aleksandroviç’i karşıla-

yan Dolli ürkek bir gülümsemeyle, “Gelmenize çok mem-
nun oldum,” dedi, “sizinle konuşmam gerek. Burada otu-
ralım.”

Aleksey Aleksandroviç kalkık kaşlarının yarattığı ka-
yıtsızlık havasıyla Darya Aleksandrovna’nın yanına otur-
du ve yapmacık bir şekilde gülümsedi.

“Oysa ben,” dedi, “sizden izin isteyip ayrılmak isti-
yordum. Yarın yola çıkmam gerek.”

Darya Aleksandrovna, Anna’nın masumiyetinden ke-
sinlikle emindi ve onun masum arkadaşını böylesine sakin 
bir şekilde mahvetmeye niyetlenen bu soğuk ve duygu-
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suz adama öfkesinden sarardığını ve dudaklarının titre-
diğini hissediyordu.

“Aleksey Aleksandroviç,” dedi gözlerinin içine baka-
rak, “size Anna’yı sormuştum, bana yanıt vermediniz. 
An na nasıl?”

Aleksey Aleksandroviç Dolli’nin yüzüne bakmadan, 
“Herhalde iyidir Darya Aleksandrovna,” dedi.

“Aleksey Aleksandroviç, bağışlayın beni, buna hak-
kım yok... ama ben, Anna’yı bir kardeşim gibi sever ve 
sayarım. Aranızda ne varsa bana anlatmanızı rica ediyor, 
size yalvarıyorum. Onu neyle suçluyorsunuz?”

Aleksey Aleksandroviç yüzünü ekşitti ve gözlerini 
neredeyse tamamen kapatıp başını eğdi.

Dolli’nin gözlerine bakmadan ve konuk odasına ge-
çen Şçerbatski’ye kızarcasına bir göz atarak, “Anna Ar
kad yevna’yla olan ilişkimi değiştirmek istememin neden
lerini sanırım eşiniz size anlatmıştır,” dedi. 

“İnanmıyorum, inanmıyorum, buna inanamam!” de
di Dolli kemikli ellerini sıkarak enerjik bir tonla. Hızlıca 
yerinden kalktı, elini Aleksey Aleksandroviç’in koluna 
koydu. “Burada rahat yok. Şuraya gidelim lütfen.”

Dolli’nin heyecanı Aleksey Aleksandroviç’i etkile-
mişti. Ayağa kalktı ve Dolli’nin ardından uysal uysal ço-
cukların ders odasına gitti. Bıçakla çizilmiş bir muşam-
banın serili olduğu masaya oturdular.

“İnanmıyorum, buna inanmıyorum,” dedi Dolli, Alek
sey Aleksandroviç’in kaçırdığı gözlerini yakalamaya çalı-
şarak.

“Gerçeklere inanmamak mümkün değildir Darya 
Aleksandrovna,” dedi “gerçekler” sözcüğünün üstüne ba
sa basa.

“İyi ama ne yaptı?” dedi Darya Aleksandrovna. “Tam 
olarak ne yaptı?”
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“Yükümlülüklerini göz ardı edip kocasını aldattı. İş
te yaptığı bu,” dedi.

“Hayır, hayır, olamaz! Hayır, Tanrı aşkına, yanılmış 
olmalısınız!” dedi Dolli ve ellerini şakaklarını götürüp 
gözlerini kapattı.

Aleksey Aleksandroviç tespitinin gerçekliğini Dol
li’ye de, kendisine de göstermek istercesine yalnızca du-
daklarıyla soğukça gülümsedi ama bu ateşli savunma, dü-
şüncesini değiştirmese de yarasını tazelemişti.

“Kadın bunu kocasına söylemişse yanılmak mümkün 
değil. Sekiz yıllık birlikteliğin ve çocuğun bir hata oldu-
ğunu ve yeniden başlamak istediğini söylüyor,” dedi öf-
keyle ve burnundan sesli sesli soluk alarak.

“Anna ve günah, ikisini bir araya getiremiyorum, bu
na inanamıyorum.”

Aleksey Aleksandroviç, bu sefer Dolli’nin yüzüne 
doğrudan bakarak ve dilinin elinde olmadan açıldığını 
hissederek, “Darya Aleksandrovna,” dedi, “hâlâ kuşku du-
yabilmek için neler vermezdim. Kuşkulandığım zaman-
lar benim için çok zordu ama şimdikinden daha iyiydi. 
Kuşkulanırken umudum vardı ama şimdi umudum yok; 
yine de her şeyden kuşkulanmaya devam ediyorum. Oğ-
lumdan nefret edecek, onun benden olmadığına inanacak 
denli her şeyden kuşkulanıyorum. Çok mutsuz biriyim.”

Bunları söylememesi gerekliydi. Darya Aleksand-
rovna onun yüzüne baktığında bunu anladı, ona acıdı ve 
Anna’nın masumiyetine duyduğu inancı sarsıldı.

“Ah! Bu korkunç, çok korkunç! Boşanmaya karar 
verdiğiniz doğru mu?”

“Son çare olarak. Yapabileceğim başka şey yok.”
“Yapacak başka şey yok, yok...” diye yineledi Dolli 

gözyaşları içinde. “Hayır, başka şey yok, mümkün değil!” 
dedi.
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Aleksey Aleksandroviç, Dolli’nin düşüncelerini tah-
min etmiş gibi:

“Bu tür bir acının en korkunç tarafı, bir kayıp ya da 
bir ölüm karşısındaki gibi içine atamamak ve taşıyama-
mak değil, tam tersine harekete geçmek. İçine düşürül-
düğünüz bu aşağılayıcı durumdan çıkmanız gerek, üç 
kişi birlikte yaşayamaz.”

“Anlıyorum, çok iyi anlıyorum,” dedi Dolli başını 
eğerek. Kendisini ve kendi aile acısını düşünerek susu-
yordu, sonra birden enerjik bir hareketle başını kaldırdı 
ve ellerini yalvarır gibi açarak, “Ama durun!” dedi. “Siz 
bir Hıristiyansınız. Onu düşünün! Anna’yı bıraktığınız-
da ona ne olacak?”

“Düşündüm, Darya Aleksandrovna, hem de çok dü-
şündüm,” dedi Aleksey Aleksandroviç. Yüzü kırmızı leke-
lerle kaplanmış, bulanık gözlerini doğrudan Dolli’ye dik-
mişti. Darya Aleksandrovna şimdi bütün ruhuyla bu ada-
ma acıyordu. “Bunları utanç verici durumunu kendi ağ-
zıyla anlattıktan sonra yaptım, üstüne gitmedim. Düzelt-
mesi için fırsat verdim, onu kurtarmaya çalıştım. Peki ne 
oldu? Nezaket kurallarına uyma isteğimi bile yerine ge-
tirmedi,” dedi heyecanlanarak. “Batmak istemeyen insan 
kurtarılabilir ama eğer her şeyi, ölümü kurtuluş görecek 
denli bozulmuş ve yoldan çıkmışsa ne yapılabilir?”

“Boşanma dışında her şey!” diye yanıtladı Darya 
Aleksandrovna.

“Peki nedir bu her şey?”
“Hayır, bu korkunç bir şey. Hiç kimsenin karısı ol-

mayacak, mahvolacak!”
Aleksey Aleksandroviç omuzlarını ve kaşlarını kal-

dırarak, “Ne yapabilirim ki?” dedi. Karısının son yaptığı-
nı anımsaması onu o denli kızdırdı ki yeniden konuşma-
nın başındaki soğuk havasına büründü. “İlgilendiğiniz 
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için çok teşekkür ederim ama artık gitmem gerek,” dedi 
ayağa kalkarken.

“Hayır, durun! Onu yok etmek zorunda değilsiniz. 
Durun, size kendimden söz edeceğim. Evlendim ve ko-
cam beni aldatıyordu. Kızgınlıkla, öfkeyle, kıskançlıkla 
her şeyi bırakmak istedim, kendimi... Sonra birden ak-
lım başıma geldi. Kim kurtardı beni? Anna. İşte yaşıyo-
rum. Çocuklar büyüyor, kocam eve dönüyor, yanlış yap-
tığını hissediyor, daha özenli ve daha düzgün davranıyor 
ve ben de yaşamaya devam ediyorum... Ben affettim, siz 
de affetmelisiniz!”

Aleksey Aleksandroviç dinliyordu ama sözcükler ar-
tık ona etki etmiyordu. Boşanmaya karar verdiği günkü 
öfkesi yeniden bütün ruhunu sarmıştı. Silkindi, tiz ve 
yüksek bir sesle konuşmaya başladı:

“Affedemem, zaten istemiyorum da, üstelik haksızlık 
olur. Bu kadın için her şeyi yaptım, hak ettiği pisliğin içine 
gömüldü kaldı. Ben kötü biri değilim, hiçbir zaman kim-
seden nefret etmedim ama ondan bütün ruhumla nefret 
ediyorum, onu bağışlayamam çünkü bana yaptıkların-
dan dolayı o kadar çok nefret ediyorum ki!” dedi Aleksey 
Aleksandroviç. Sesinde öfke gözyaşları vardı. 

“Sizden nefret edenleri sevin...” diye fısıldadı utana-
rak Darya Aleksandrovna.

Aleksey Aleksandroviç küçümsercesine gülümsedi. 
Bunu çok eskiden beri biliyordu ama kendi durumunda 
bu mümkün değildi.

“Sizden nefret edenleri sevebilirsiniz ama nefret et-
tiklerinizi sevemezsiniz. Canınızı sıktığım için bağışlayın. 
Herkesin derdi başından aşkın!” dedi ve kendini toparla-
yıp sakin bir şekilde vedalaşarak gitti.
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XIII

Levin masadan kalktıklarında Kiti’nin peşinden ko-
nuk salonuna gitmek istedi ama bu kadar açık bir şekilde 
kur yapmasından Kiti’nin rahatsız olacağını düşündü. 
Zaman zaman konuşmalara katılarak erkeklerin yanında 
kaldı ve ama Kiti’ye bakmadan onun hareketlerini, ba-
kışlarını, salonda oturduğu yeri hissediyordu.

Şimdi, Kiti’ye verdiği, bütün insanlar hakkında her 
zaman iyi şeyler düşünme ve her zaman herkesi sevme 
sözünü en küçük bir çaba göstermeden yerine getiriyor-
du. Pestsov’un özel bir başlangıç olarak gördüğü ve ko-
rocu yaklaşım adını verdiği topluluk hakkında konuşulu
yordu.1 Levin ne Pestsov’la ne de Rus toplumunun öne-
mini kâh kabul eden kâh etmeyen ağabeyiyle aynı görüş-
teydi. Yine de onlarla konuşurken ikisini uzlaştırmaya ve 
itirazlarını olabildiğince yumuşatmaya çalışıyordu. Kendi 
söyledikleri bir yana, onların söyledikleriyle de hiç ilgi-
lenmiyordu, tek isteği onların da, herkesin de keyifli ve 
mutlu olmasıydı. Şimdi önemli olan tek bir şey olduğunu 
biliyordu. Bu önemli şey, önce konuk salonundaydı, son-
ra harekete geçmişti ve şimdi kapının yanında duruyor-
du. Levin başını çevirmeden kendine yönelmiş bakışı ve 
gülümsemeyi hissetti ve elinde olmaksızın döndü. Kiti, 
Şçerbatski’yle kapının yanında durmuş, ona bakıyordu.

“Piyanoya doğru gittiğinizi sanmıştım,” dedi Kiti’nin 
yanına yaklaşarak. “Köyde eksikliğini çektiğim tek şey: 
müzik.”

1.Rusköylütoplumunaahlakibirkoroolarakbakanvebukorodakiherse-
sin,geneldüzen içindediğerseslerinrızasıyladuyulabileceğinisöyleyen,en
önemli temsilcisiK.S.AksakovolanSlavcılarınözgündüşüncelerindenbiri.
(Ç.N.)
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“Hayır, biz sizi çağırmak için gelmiştik,” dedi ona bir 
armağan verir gibi gülümseyerek. “Geldiğiniz için teşek-
kür ederim. Ne zevk alıyorlar bu kadar tartışmaktan? 
Nasılsa birbirlerini hiçbir zaman ikna edemeyecekler.”

“Evet, haklısınız,” dedi Levin, “çoğu zaman karşın-
dakinin neyi kanıtlamaya çalıştığını bir türlü anlayama-
dığın için ateşli ateşli tartışırsın.”

Levin, en akıllı insanlar arasındaki tartışmalarda, o 
kadar uğraşıp didinmelerin, o kadar çok mantık oyunları 
ve sözcüklerin ardından tartışanların sonunda, birbirleri-
ne kanıtlamaya çalıştıkları şeylerin daha tartışmanın en 
başından beri bildikleri şey olduğunu anladıklarını ama 
tartışmayı yitirmemek adına farklı şeyleri sevdiklerini ve 
bu sevdikleri şeyleri söylemediklerini çok görmüştü. 
Tartışma sırasında kimi zaman karşısındaki insanın ne 
sevdiğini anladığını ve birden aynı şeyi kendinin de sev-
diğini, hemen uzlaşmaya yanaştığını ve öne sürdüğü ka-
nıtların artık hiç işe yaramadığını çok sık yaşamıştı. Ba-
zen de tam tersini hissettiği oluyordu. Sevdiğin ve uğru-
na kanıtlar öne sürdüğün şeyi söylersin, bunu öyle içten 
ve öyle güzel bir şekilde dile getirirsin ki tartıştığın kişi 
bir anda senin söylediklerini kabul eder ve tartışma sona 
erer. Onun söylemek istediği buydu.

Kiti anlamaya çalışarak alnını kırıştırdı ama Levin 
daha açıklamaya girişir girişmez Kiti onun ne demek is-
tediğini anladı.

“Anlıyorum, ne için tartıştığını, neyi sevdiğini bil-
mek gerek o zaman...”

Levin’in kötü bir şekilde ifade ettiği düşünceyi Kiti 
tam olarak anlamış ve kısaca ifade etmişti. Levin mem-
nuniyetle gülümsedi: Pestsov ve ağabeyinin yaptığı o laf 
kalabalığı tartışmadan, en karmaşık düşüncelerin nere-
deyse hiçbir söze gerek kalmadan bu denli öz ve açık bir 
şekilde ifade edildiği bir konuşmaya geçmek onu çok 
etkilemişti.
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Şçerbatski yanlarından ayrıldı, Kiti oyun masasına 
yönelerek oturdu ve bir tebeşir alarak yepyeni yeşil çu-
hanın üstüne öylesine daireler çizmeye başladı.

Kadınların özgürlüğü ve çalışmaları konusunda ye-
mekte başlatılan konuşmaya yeniden döndüler. Levin, 
bekâr bir kızın bir aile yanında kadınlara uygun bir iş 
yapabileceğini söyleyen Darya Aleksandrovna’yla aynı 
düşüncedeydi. Hiçbir ailenin yardımcı olmadan işin üs-
tesinden gelemeyeceğini, ister zengin ister fakir her aile-
de ücretli ya da aileden bir dadı olduğunu söyleyerek bu 
tezi destekliyordu.

Kıpkırmızı kesilen ama doğrucu gözleriyle Levin’e 
daha cesurca bakan Kiti:

“Hayır, kız bir ailenin yanına utanç duymadan gire-
meyecek bir duruma düşürülmüş olabilir, kendisi de...”

Levin sözlerindeki imayı anlamıştı.
“Ah! Evet!” dedi. “Evet, evet, evet haklısınız, haklısı-

nız!”
Yemek sırasında Pestsov’un kadınların özgürlüğü 

hakkında söylediklerini, ancak Kiti’nin yüreğindeki bu 
genç kızlık ve küçük düşme korkusunu görünce tam ola-
rak anladı ve Kiti’yi seven biri olarak bu korku ve küçük 
düşürmeyi kendisi de hissedip sözlerini kanıtlamaya ça-
lışmaktan vazgeçti.

Bir sessizlik oldu. Kiti hâlâ masayı çizmeye devam 
ediyordu. Gözlerinden sakin bir pırıltı akıyordu. Onun 
bu ruh haline boyun eğen Levin, bütün benliğinde git-
tikçe büyüyen bir mutluluk hissediyordu.

“Ah! Masayı mahvettim!” dedi ve tebeşiri bırakıp 
sanki kalkacakmış gibi bir hareket yaptı.

“Onsuz tek başıma nasıl kalırım?” diye düşünen Le-
vin tebeşire uzandı. “Durun,” dedi masaya oturarak, 
“çoktan beri size sormak istediğim bir şey vardı.”

Doğrudan Kiti’nin sevecen ama ürkek gözlerine ba-
kıyordu.
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“Buyurun, sorun.”
“İşte,” dedi ve sözcüklerin baş harflerini sırayla yaz-

maya başladı: bbmddbhzmyyozimmd. Yaz-
dığı harflerin açılımı şöyleydi: “Bana ‘bu mümkün değil’ 
dediğinizde, bu hiçbir zaman mı yoksa yalnızca o zaman 
için mi mümkün değildi?” Kiti’nin bu zor cümleyi anla-
ması mümkün değildi ama Levin, Kiti’ye bütün yaşamı 
bu sözcükleri anlamasına bağlıymış gibi bakmıştı.

Kiti ona ciddi ciddi baktı, kırışık alnını eline dayadı 
ve okumaya başladı. Arada bir, “Bu düşündüğüm şey 
mi?”diye sorarcasına Levin’e bakıyordu.

“Anladım,” dedi kıpkırmızı kesilerek.
Levin “hiçbir zaman” anlamına gelen h ve z harfleri-

ni göstererek, “Bunların anlamı ne?” diye sordu.
“Hiçbir zaman,” diye yanıtladı Kiti. “Ama bu doğru 

değil.”
Levin yazdıklarını çabucak sildi, tebeşiri Kiti’ye ve-

rip kalktı. Kiti masaya ozbyv harflerini yazdı.
Dolli, ikisini bir arada görünce Aleksey Aleksandro

viç’le konuşmanın verdiği acıyı unutuverdi. Kiti elinde 
tebeşir, mutlu ve ürkek bir gülümsemeyle yukarı, Levin’e 
doğru bakıyordu. Levin de düzgün vücuduyla masaya 
eğilmiş alev alev gözlerle kâh masaya kâh Kiti’ye bakı-
yordu. Birden yüzü aydınlandı, Kiti’nin yazdığını anla-
mıştı: “O zaman başka yanıt veremezdim.”

Kiti’ye çekinerek soru dolu bakışlarla baktı.
“Yalnızca o zaman mı?”
“Evet,” diye yanıtladı gülümsemesi.
“Ya şi... ya şimdi?” diye sordu Levin.
“Hadi o zaman okuyun. İstediğim şeyi yazıyorum. 

Hem de çok istediğim şeyi!” “Olanları unutmanızı ve ba-
ğışlamanızı” anlamına gelen ouvb harflerini yazdı.

Tebeşiri aldı gergin ve titreyen parmaklarıyla, “Unu-
tacağım ve bağışlayacağım bir şey yok, sizi sevmekten 
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asla vazgeçmedim,” sözcüklerinin başharflerini yazarken 
tebeşiri kırdı.

Kiti yüzündeki o sürekli gülümsemesiyle Levin’e 
baktı.

“Anladım,” dedi fısıltıyla.
Levin oturup uzun bir cümle yazdı. Kiti hepsini an-

ladı ve öyle mi, diye sormadan tebeşiri alıp yanıtını yazdı.
Levin onun ne yazdığını uzun süre anlayamadı, sık 

sık Kiti’nin gözlerine bakıp durdu. Mutluluktan aklı ka-
rışmıştı. Kiti’nin kastettiği sözcükleri bir türlü çıkaramı-
yordu ama onun mutluluktan parlayan olağanüstü göz-
lerinden bilmesi gereken her şeyi anlamıştı. Sonunda iki 
harf yazdı. Levin daha yazmayı bitirmeden Kiti onun eli-
nin üstünden okumuş, kendi tamamlamış ve yanıtını da 
“Evet” diye yazmıştı.

“Sözcük bulmaca mı oynuyorsunuz?” diye sordu 
yanlarına yaklaşan yaşlı knyaz. “Tiyatroya yetişmek isti-
yorsan artık gidelim.”

Levin kalktı ve Kiti’yi kapıya kadar geçirdi.
Aralarındaki konuşmada her şey söylenmişti. Kiti’ 

nin onu sevdiği ve Levin’in ertesi sabah onlara geleceğini 
anne ve babasına ileteceği söylenmişti.

XIV

Kiti gidip yalnız kaldığında Levin, onsuz büyük bir 
huzursuzluk duydu, onu yeniden göreceği ve sonsuza 
kadar birleşeceği ertesi sabahın bir an önce gelmesi için 
içinde öyle büyük, sabırsız bir istek duydu ki onsuz geçi-
receği bu on dört saatten ölümden korkar gibi korkmaya 
başladı. Yalnız kalmamak ve zamanı öldürmek için biriy-
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le konuşması, birlikte olması gerekiyordu. Stepan Ar-
kadyiç en uygun arkadaş olurdu ama dediği gibi, akşam 
gerçekten de baleye gidiyordu. Levin ona ancak çok mut-
lu olduğunu ve bugün kendisi için yaptığı şeyi hiçbir za-
man, hiçbir zaman unutmayacağını söyleyebilmişti. Le-
vin, Stepan Arkadyiç’in bakışı ve gülümsemesinden onun 
bu duyguyu tam olarak anladığını hissetti.

Stepan Arkadyiç, Levin’in elini sıkarken, “Ölme za-
manı değil miydi?” dedi.

“Haaaayııııır!” dedi Levin.
Levin’le vedalaşan Darya Aleksandrovna da onu 

kutlar gibi, “Kiti’yle yeniden karşılaşmanıza çok sevin-
dim,” dedi. “Eski dostlukları korumak gerek.”

Ancak Darya Aleksandrovna’nın bu sözleri Levin’in 
hoşuna gitmedi. Darya Aleksandrovna bunların ne denli 
yüksek ve aklının alamayacağı duygular olduğunu anla-
yamazdı, dolayısıyla bundan hiç söz etmemeliydi.

Levin de onlarla vedalaştı ve yalnız kalmamak için 
ağabeyine katıldı.

“Nereye gidiyorsun?”
“Toplantıya.”
“Seninle geleceğim. Olur mu?”
“Tabii ki, gidelim,” diye yanıtladı Sergey İvanoviç gü-

lümseyerek. “Neyin var senin bugün?”
“Benim mi? Mutluyum!” diye yanıtladı gittikleri ara-

banın penceresini açarak. Mahzuru yok ya? İçerisi çok 
boğucu. Mutluyum! Sen neden evlenmedin?”

Sergey İvanoviç gülümsedi.
“Çok memnun oldum, sanırım kız iyi...” diye başladı 

Sergey İvanoviç.
Levin ağabeyinin kürkünün yakasından tutup ka-

patmaya çalışarak, “Söyleme, söyleme, söyleme!” diye 
bağırdı. “İyi kız” nitelemesi onun duygularıyla hiç uyuş-
mayacak denli sıradan ve bayağı bir anlatımdı.
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Sergey İvanoviç çok ender yaptığı gibi neşeyle kah-
kaha atmaya başladı.

“Yine de ne olursa olsun çok memnun oldum.”
“Bunu yarın söyleyebilirsin, yarın, yarın. Başka bir 

şey söyleme! Neyse, neyse susalım!1” dedi Levin ve yeni-
den kürkünün önünü örttü. “Seni çok seviyorum. Ne 
dersin, toplantıya gelebilir miyim?”

“Tabii ki, gelebilirsin.”
“Bugünkü konunuz ne?” diye sordu Levin gülümse-

meye devam ederek.
Toplantıya gittiler. Levin, kâtibin kendisinin de pek 

anlamadığı belli olan tutanağı dura dura okumasını din-
ledi. Levin kâtibin yüzünden onun ne denli sevimli, iyi 
ve düzgün biri olduğunu anlamıştı. Tutanağı okurken şa
şırmasından ve utanmasından da anlaşılıyordu. Sonra ko
nuşmalar başladı. Bir miktar paranın ayrılmasını ve bazı 
boruların döşenmesini tartışıyorlardı, Sergey İvanoviç iki 
üyeyi azarlayarak muzaffer bir edayla uzun uzun konuş-
tu. Diğer bir üye kâğıda bir şeyler yazıp önce çekingen 
bir ifadeyle konuşmaya başladıktan sonra zehir gibi ama 
sevimli bir şekilde yanıt verdi. Sonra Sviyajski de (o da 
oradaydı) çok güzel ve düzgün bir şeyler söyledi. Levin 
onları dinlerken net bir şekilde, ortada ne ayrılan para ne 
de boru olduğunu, bu insanların hiç de sinirlenmedikle-
rini, hepsinin iyi ve güzel insanlar olduğunu, aralarında 
her şeyin sorunsuzca yürüdüğünü görüyordu. Birbirleri-
ne karışmıyorlardı ve hepsi halinden memnundu. Şimdi 
buradakilerin içinin onun için görünür olması, her biri-
nin içyüzünü daha önce hiç fark etmediği küçük ayrıntı-
lardan açıkça görmesi ve hepsinin müthiş insanlar oldu-
ğunu fark etmesi harika bir şeydi. Şimdi hepsi Levin’i bir 

1.Gogol’ünBir Delinin Hatıra DefteriyapıtındakiPoprışçin’insözleri.(Ç.N.)
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başka seviyordu. Bu sevgileri konuşmalarından belli olu-
yordu, hatta tanımayanlar bile ona şefkat ve sevgiyle ba-
kıyorlardı.

Sergey İvanoviç, Levin’e, “E, nasıl, memnun musun?” 
diye sordu.

“Hem de çok. Bu kadar ilginç olduğunu hiç düşün-
memiştim! Harika, muhteşem!”

Sviyajski yanına geldi ve onu çay içmeye davet etti. 
Levin, Sviyajski’den neden hoşnut olmadığını, onda ne 
aradığını hiç anlayamıyor ve anımsayamıyordu. Akıllı ve 
şaşılacak denli iyi bir insandı.

“Memnun olurum,” dedi ve karısıyla baldızını sor-
du. Sviyajski’nin baldızı evlilik düşüncesini anımsattığı 
için kafasında oluşan tuhaf düşünce yapısına göre mut-
luluğunu Sviyajski’nin karısı ve baldızından başka hiç 
kimseye daha iyi anlatamazmış gibi gelmiş ve gitmeye 
memnuniyetle karar vermişti.

Sviyajski, Levin’e her zamanki gibi Avrupa’da bu-
lunmamış bir şeyin bulunamayacağını öne sürerek köy-
deki işlerini sordu ama şimdi bütün bunlar Levin’e hiç 
de kötü gelmiyordu. Tam tersine bunların önemsiz oldu-
ğunu söyleyen Sviyajski’nin haklı olduğunu hissediyor 
ve Sviyajski’nin haklı olduğunu söylemekten kaçınırken 
takındığı olağanüstü yumuşaklığını ve nazikliğini görü-
yordu. Sviyajski’nin karısı da baldızı da çok sevimliydi-
ler. Levin her şeyi bildiklerini ve sevincini paylaştıklarını 
ama sırf nezaketlerinden konuşmadıklarını düşünüyor-
du. Değişik konulardan bahsederek Sviyajskilerde ikiüç 
saat oturdu ama bütün ruhunu saran duygunun etkisiyle 
onları artık bıktırdığını ve artık yatma zamanlarının çok-
tan geldiğini bir türlü fark etmiyordu. Arkadaşının için-
de bulunduğu tuhaf durumun şaşkınlığı içindeki Svi-
yajski, Levin’i esneyerek kapıya kadar geçirdi. Gecenin 
ikisi olmuştu. Otele dönen Levin, geriye kalan on saati 



553

sabırsızlık içinde tek başına nasıl geçireceğini düşünerek 
korkuya kapıldı. Uyumayan nöbetçi uşak mumları yakıp 
gitmek istedi ama Levin onu durdurdu. Levin’in daha 
önce fark etmediği uşak Yegor’un oldukça akıllı ve düz-
gün, en önemlisi de iyi bir insan olduğu ortaya çıktı.

“Ne dersin Yegor, uyumamak zor olmuyor mu?”
“Ne yaparsınız! İşimiz böyle. Beylerin yanında daha 

rahat ama buranın da kazancı çok.”
Yegor’un üç oğlu ve bir de terzilik yapan, ayakkabı-

cıda çalışan tezgâhtarla evlendirmek istediği bir kızı ol-
duğunu öğrendi.

Levin bu konuyla ilgili olarak Yegor’a evlilikte en 
önemli şeyin sevgi olduğunu, sevgi varsa her zaman mut-
lu olunacağını çünkü mutluluğun yalnızca insanın için-
de olduğunu anlattı.

Yegor onu dikkatle dinledi ve görüldüğü kadarıyla 
Levin’i tamamen anlamıştı ama bu düşünceyi doğrula-
mak için Levin’in hiç beklemediği şekilde iyi beylerin 
yanında çalışırken her zaman onlardan memnun oldu-
ğunu ve şimdi de Fransız olmasına karşın patronundan 
tamamen memnun olduğunu söyledi.

“Olağanüstü iyi bir insan,” diye düşündü. 
“Peki sen, Yegor, evlendiğinde karını seviyor muy-

dun?”
“Nasıl sevmem,” diye yanıtladı Yegor.
Levin, Yegor’un da heyecan içinde olduğunu ve 

içinden gelen duyguları ifade etmek istediğini gördü.
Esnemenin bulaşıcı olması gibi Levin’in heyecanı da 

Yegor’a bulaştı ve parıldayan gözlerle, “Benim yaşamım 
da olağanüstüdür. Çocukluğumdan beri...” diye başladı. 

Ne var ki tam o sırada zil sesi duyuldu. Yegor dışarı 
çıkınca Levin yalnız kaldı. Öğle yemeğinde pek bir şey 
yememiş, Sviyajski’lerde de çay içmeyi ve yemek yemeyi 
reddetmişti. Dün gece hiç uyumamıştı ama uykuyu dü-
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şünecek halde değildi. Odası serindi ama o sıcaktan bo-
ğuluyordu. İç içe iki küçük pencereyi de açıp karşıların-
daki masaya oturdu. Karlı kaplı çatının arkasından zin-
cirlerle bezeli bir haç ve onun da üstünde sarı, parlak 
Capella yıldızıyla Arabacı takımyıldızının üçgeni görü-
nüyordu. Kâh haça kâh yıldıza bakıyor, odaya düzgün 
biçimde dolan dışarının temiz soğuk havasını içine çeki-
yor ve hayalinde canlanan yüzleri ve anıları izliyordu. 
Saat dörde doğru koridorda ayak sesleri işitti ve kapıyı 
aralayıp baktı. Tanıdığı kumarbaz Myaskin kulüpten dö-
nüyordu. Somurtkan bir yüzle ve öksürerek yürüyordu. 
“Zavallı, şanssız adam!” diye düşündü Levin ve bu insana 
duyduğu sevgi ve acıma yüzünden gözlerine yaşlar dol-
du. Onunla konuşmak ve yatıştırmak istedi ama üstünde 
yalnızca bir gömlek olduğunu anımsayınca bu soğuk ha-
vayı her yanında hissetmek için yeniden pencerenin kar-
şısına oturmayı ve suskun ama onun için anlam dolu bu 
haçın tuhaf biçimine ve yükselen sarı parlak yıldıza bak-
mayı seçti. Saat yedide tahtaları cilalayanların sesleri du-
yulmaya başladı, kilisenin çanları duyuldu ve Levin üşü-
meye başladığını hissetti. Pencereyi kapattı, yıkandı, gi-
yindi ve dışarı çıktı.

XV

Sokaklar henüz boştu. Levin, Şçerbatski’lerin evine 
kadar gitti. Ana giriş kapısı kapalıydı, herkes uyuyordu. 
Geri döndü, odaya girip kahve istedi. Gündüz çalışan 
uşak –Yegor gitmişti– kahvesini getirdi. Levin kahvesini 
bitirmek ve ağzına bir parça kalaç atmak istedi ama ağzı 
kalacı ne yapacağını kesinlikle bilemedi. Kalacı tükürdü, 
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paltosunu giyip yeniden dışarı çıktı. Şçerbatski’lerin evi-
ne ikinci kez geldiğinde saat ona gelmişti. Evdekiler yeni 
kalkmıştı, aşçı malzeme almaya gidiyordu. En azından 
iki saat daha geçirmek gerekiyordu.

Levin bu gece ve sabahı kesinlikle kendinde olma-
dan geçirmişti ve kendini maddi yaşam koşullarından ke-
sinlikle soyutlanmış hissediyordu. Bütün gün bir şey ye-
memiş ve iki gecedir uyumamıştı, birkaç saat çıplak ola-
rak soğukta oturmuş ve sonunda kendini hiç olmadığı 
kadar sağlıklı ve dinç hissetmekle kalmamış, bedeninden 
tam anlamıyla bağımsız hissetmişti. Kaslarının özel bir 
çabası olmadan hareket ediyor ve her şeyi yapabileceğini 
hissediyordu. Gerekirse uçabileceğinden ya da bu evi 
köşesinden oynatabileceğinden kesinlikle emindi. Kalan 
zamanı etrafına bakınarak ve hiç durmadan saatine göz 
atarak sokaklarda geçirdi.

İşte o zaman daha sonra bir daha hiç göremeyeceği 
bir şey gördü. Okula giden çocuklar, çatıdan kaldırıma 
uçan mavimsi güvercinler ve görünmez bir elin sıraladığı 
unları üstünde küçük ekmeler. Bu ekmekler, güvercinler 
ve iki erkek çocuk sanki bu dünyaya ait değildiler. Bütün 
bunlar bir anda olmuştu. Çocuk güvercinlere koşmuş ve 
ardından gülümseyerek Levin’e bakmıştı. Güvercin ka-
natlarını çırpmış ve güneşin altında havada oynaşan kar 
tozları içinde parıldayarak havalanmıştı, o an pencere-
den taze ekmek kokusu yayılmış ve ekmekler ortaya çık-
mıştı. Bütün bunlar birlikte o kadar alışılmamış bir gü-
zellikteydi ki Levin sevinçten gülmeye ve ağlamaya baş-
lamıştı. Gazetnıy Sokağı ile Kislovka’da geniş bir tur at-
tıktan sonra yeniden otele döndü ve saati önüne koyup 
on iki olmasını bekledi. Yan odada makine ve aldatmayla 
ilgili bir şeyler konuşuyorlar, sabah öksürükleri duyulu-
yordu. Akrebin on ikiye yaklaştığını anlamıyorlardı. Ak-
rep on ikiye geldi. Levin dışarı çıktı. Anlaşılan arabacılar 
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her şeyi biliyordu. Kendi aralarında çekişerek ve hizmet-
lerini sunarak mutlu yüzlerle Levin’i çevirdiler. Başka 
zamanda onlarla gitmeye söz verip gücendirmemeye ça-
lışarak bir araba kiraladı ve Şçerbatski’lere gitmesini em-
retti. Arabacı kaftanının dışına çıkmış, dolgun, güçlü, 
kırmızı boynunu gergin biçimde saran beyaz gömlek ya-
kasıyla çok hoştu. Arabacının kızağı o kadar yüksek ve o 
kadar rahattı ki Levin sonradan bir daha böylesine hiç 
binmedi, atı da oldukça iyiydi, koşmaya çalışıyor ama 
yerinden kıpırdamıyordu. Arabacı Şçerbatski’lerin evini 
biliyordu, saygıda kusur etmemek için kollarını birleştir-
di ve “bürrrrs” diyerek evin önünde durdu. Şçerbatski’le-
rin kapıcısı da anlaşılan her şeyi biliyordu. Gözlerinden 
ve, “Çoktandır yoktunuz Konstantin Dmitriç!” demesin-
den belliydi. Hatta bilmenin ötesinde seviniyor ve bu 
sevincini gizlemek için çaba sarf ediyordu. Levin onun 
yaşlı ve sevimli gözlerine bakınca mutluluğunda yeni bir 
şey daha buldu.

“Kalktılar mı?”
“Buyurun!”
Levin şapkasını almak için geri döndüğünde, “Bura-

da bırakın,” dedi gülümseyerek. 
Bunun da bir anlamı vardı.
“Kime haber vermemi emredersiniz,” diye sordu 

uşak.
Yenilerden biri olan uşak, şık giyimli ve genç olma-

sına karşın iyi biriydi ve o da her şeyi biliyordu...
“Knyaginyaya... Knyaza... Knyajnaya...” dedi Levin.
Gördüğü ilk kişi Matmazel Linon’du. Salondan ge-

çiyordu, bukleleri de, yüzü de pırıl pırıldı. Onunla ko-
nuşmaya başlar başlamaz kapının ardında bir elbise hı-
şırtısı duyuldu ve Matmazel Linon, Levin’in gözlerinden 
hemen siliniverdi ve mutluluğuna yakın olmanın korku-
su sardı. Matmazel Linon acele ediyordu, onu bırakıp 
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diğer kapıdan çıktı. Matmazel Linon çıkar çıkmaz par-
kenin üstünde çabuk çabuk hafif bir ayak sesi duyuldu 
ve Levin’e mutluluğu, hayatı, benliği, kendinden daha 
iyi biri, bunca süredir aradığı ve istediği hızla ona yakla-
şıyordu. Kiti yürümüyor, sanki görünmez bir güçle ona 
doğru uçuyordu.

Levin onun yalnızca parlak, dürüst ve yüreğini dol-
duran aşkın sevincinden ürkmüş gözlerini görüyordu. 
Bu gözler, içindeki aşk ışığıyla Levin’in gözlerini kamaş-
tırarak gittikçe yaklaşıyordu. Ona dokunarak tam Levin’ 
in yanında durdu. Elleri havaya kalkıp Levin’in omuzla-
rına kondu.

Yapabileceği her şeyi yapmıştı, ona koşmuş, ürkerek 
ve sevinçten uçarak kendini ona teslim etmişti. Levin, 
Kiti’ye sarıldı ve dudaklarını onun öpücüğünü arayan 
dudaklarıyla buluşturdu.

Kiti de bütün gece uyumamıştı, sabahtan beri onu 
bekliyordu. Annesiyle babası tartışmasız kabullenmişler 
ve kızlarının mutluluğuyla mutlu olmuşlardı. Levin’i tek 
başına karşılamaya karar vermişti ama bu düşünceyle 
hem havalara uçuyor hem de çekiniyor, utanıyor ve ne 
yapacağını bilmiyordu. Levin’in ayak seslerini ve konuş-
maları işitmiş ve Matmazel Linon gidinceye kadar kapı-
da beklemişti. Hiçbir şey düşünmeden, ne olacağını ken-
dine hiç sormadan Levin’in yanına gelmiş, içinden geldi-
ği gibi davranmıştı.

“Annemin yanına gidelim!” dedi Kiti elinden tuta-
rak. Sözcüklerin duygularının yüceliğini yıkacağı korku-
sundan değil bir şey söylemek istediğinde sözcükler ye-
rine gözlerine mutluluk gözyaşları dolduğunu hissettiği 
için uzun süre bir şey söyleyemedi. Levin, Kiti’nin elini 
alıp öptü.

“Bu gerçek mi?” dedi sonunda boğuk bir sesle. “Se-
nin beni sevdiğine bir türlü inanamıyorum.”
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Kiti bu “sen” sözcüğüne ve Levin’in bakışlarındaki 
ürkekliğe gülümsedi.

“Evet,” dedi Kiti yavaşça ve ağırbaşlı bir ifadeyle. 
“Çok mutluyum!”

Levin’in elini bırakmadan konuk odasına girdi. On-
ları gören knyaginya sık sık soluk almaya ve ânında ağla-
maya başladı, sonra hemen gülerek Levin’in hiç bekleme-
diği canlı adımlarla onların yanına geldi ve Levin’in ba-
şına sarılarak onu öptü, gözyaşlarıyla yanaklarını ıslattı.

“Demek bitti! Çok memnunum. Onu sev. Çok mem-
nunum... Kiti!”

“Çabuk hallettiniz!” dedi yaşlı knyaz kayıtsız kalma-
ya çalışarak. Ne var ki Levin, kendisine hitap ederken 
knyazın gözlerinin nemli olduğunu fark etti.

“Bunu çoktandır istiyordum!” diye devam etti, 
Levin’in elini tutup kendine doğru çekerken. “Daha bu 
uçarı kızın...”

“Baba!” diye bağırdı Kiti ve elleriyle babasının ağzını 
kapattı.

“Tamam, söylemeyeceğim,” dedi, “çok ama çok... 
mut... Ah! Ne kadar aptalım...”

Kiti’ye sarıldı, yüzünü sonra elini öptü, yeniden yü-
zünü öpüp, haç çıkarıp kızını kutsadı.

Kiti’nin babasının tombul elini uzun uzun şefkatle 
öptüğünü görünce, Levin’in içinde, önceleri yabancı olan 
bu adama, bu yaşlı knyaza karşı yeni bir sevgi doğdu.

XVI

Knyaginya koltukta konuşmadan oturuyor ve gü-
lümsüyordu, knyaz da yanına oturdu. Kiti elini bırakma-
dan babasının yanında duruyordu. Herkes susuyordu.
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Duyguları ve düşünceleri hayata yönlendirerek ilk 
knyaginya döndü sözcüklere. İlk anda bu, hepsine tuhaf 
ve acı verici göründü.

“Ne zaman? Takdis ettirmeli ve duyurmalıyız. Dü-
ğün ne zaman? Sen ne diyorsun Aleksandr?”

Yaşlı knyaz Levin’i göstererek, “İşte o,” dedi, “bura-
daki en önemli kişi.”

“Ne zaman?” dedi Levin kızararak. “Yarın. Eğer bana 
soruyorsanız, bana göre bugün takdis yarın düğün.”

“Bırakın, mon cher bu saçmalıkları!”
“Peki, bir hafta sonra.”
“Tamamen delirmiş.”
“Niye ki?”
“İnsaf et!” dedi annesi bu aceleciliğe sevinçle gülüm-

seyerek. “Çeyiz ne olacak?”
“Çeyiz ve bütün bunlar gerekli mi?” diye düşündü 

Levin korkuyla. “Yine de çeyiz, takdis ve bütün bunlar 
benim mutluluğumu bozabilir mi? Hiçbir şey bozamaz!” 
Kiti’ye baktı ve çeyiz konusunun bir dirhem bile onu in-
citmediğini fark etti. “Demek ki gerekli,” diye düşündü.

“Ben böyle şeyleri bilmem ki, düşüncemi söyledim 
yalnızca,” dedi özür dilercesine.

“Tamam, karar veririz. Şimdi takdis ettirip açıklarız. 
Tamam, böyle yapıyoruz.”

Knyaginya kocasına yanaşıp onu öptü, gitmek istedi 
ama knyaz onu durdurdu, şefkatle sarıldı ve genç âşıklar 
gibi gülümseyerek birkaç kez öptü. Yaşlılar galiba bir an-
lığına şaşkınlığa düşmüşler ve onlar mı sevdalanmışlardı 
yoksa kızları mı farkında değildiler. Knyaz ve knyaginya 
çıktıklarında Levin nişanlısına yaklaştı ve elini tuttu. Ar-
tık kendine gelmişti ve konuşabilecek durumdaydı, 
Kiti’ye söyleyecek çok şeyi vardı. Yine söylemesi gere-
kenlerden çok farklı şeyler söylemeye başladı.

“Nasıl da biliyordum bunun olacağını! Hiç umut-
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lanmadım ama içimden hep emindim,” dedi. “Kaderimin 
böyle yazıldığına inanıyorum.”

“Ya ben?” dedi Kiti. “O zaman bile...” Durdu ve son-
ra dürüst bakışlarıyla Levin’e bakarak devam etti. “Mut-
luluğu elimle itip uzaklaştırdığım o zaman bile. Hep sizi, 
yalnızca sizi sevdim ama kendimi kaptırmıştım. Söyle-
meliyim. Bunu unutabilir misiniz?”

“Belki böylesi daha iyi oldu. Affetmenizi isteyece-
ğim o kadar çok şey var ki. Size söylemeliyim...”

Bu, söylemek istediği şeylerden biriydi. İlk günden 
iki şey söylemek istiyordu, biri Kiti kadar masum olma-
dığı, ikincisi de dinsiz olduğuydu. Acı vericiydi ama her 
ikisini de söylemek zorunda olduğunu hissediyordu.

“Hayır, şimdi değil, sonra!” dedi.
“Tamam, sonra olsun ama mutlaka söyleyin. Hiçbir 

şeyden korkmuyorum. Her şeyi bilmeliyim. Bu konuyu 
kapatalım.”

Levin sözünü tamamladı:
“Nasıl biri olursam olayım benden vazgeçmeyeceği-

niz anlamında mı bu kapatma? Doğru mu?”
“Evet, evet.”
Konuşmaları yapmacık da olsa nazik bir gülümse-

meyle çok sevdiği öğrencisini kutlamak üzere giren Mat-
mazel Linon tarafından kesildi. Daha o çıkmadan çalı-
şanlar geldi kutlamaya. Sonra akrabalar geldi ve Le vin’in 
düğünün ertesi gününe kadar içinden çıkamadığı tatlı 
bir karmaşa başladı. Levin her zaman kendini rahatsız ve 
sıkıntılı hissediyordu ama mutluluğun verdiği gerilim de 
gittikçe artıyordu. Sürekli ondan hiç bilmediği birçok 
şeyin istendiğini hissediyordu, o da söylenenlerin hepsi-
ni yapıyor ve bundan keyif alıyordu. Kendi nişanlılığının 
başkalarınınkine hiç benzemeyeceğini ve nişanlılık gele-
nek ve göreneklerinin onun özel mutluluğunu bozacağı-
nı düşünüyordu. Ne var ki her şey, onun da başkalarının 
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yaptıklarını yapmasıyla sona erdi ama bunları yaparken 
mutluluğu yalnızca artıyor ve benzeri hiç olmayan, git-
tikçe daha özel bir hal alıyordu.

Matmazel Linon, “Şimdi şekerleme gerek,” diyordu 
ve Levin doğruca şekerleme almaya koşuyordu.

Sviyajski, “Çok sevindim, çiçekleri Fomin’den alın,” 
diyordu.

“Gerekli mi?” deyip Fomin’e koşturuyordu.
Ağabeyi çok masrafı olacağı ve hediyeler alması ge-

rekeceği için borç almasını söylüyordu. 
“Hediye mi?” deyip Fulde’ye koşuyordu.
Şekercide de, Fomin’de de, Fulde’de de kendisini 

beklediklerini, onu görmekten memnun olduklarını ve 
bugünlerde işinin düştüğü herkes gibi mutluluğuna se-
vindiklerini görüyordu. Yalnızca onu sevenlerin değil da
ha önce yakın olmayan, soğuk ve kayıtsız davranan in-
sanların da hayranlık duyarak her konuda boyun eğme-
leri, onun duygularına nazik ve sevecen yaklaşmaları ve 
kendisini nişanlısı mükemmelin ötesinde biri olduğu için 
dünyadaki en mutlu kişi olarak görmesini paylaşmaları 
oldukça ilginçti. Aynı duyguları Kiti de hissediyordu. Kon
tes Nordston onun için daha iyi bir kısmet düşündüğünü 
ima ettiğinde Kiti öyle kızmış ve dünyada Levin’den 
daha iyi hiçbir şey olmadığını öyle inandırıcı bir şekilde 
kanıtlamıştı ki Kontes Nordston bunu kabul etmek zo-
runda kalmış ve Kiti’nin yanındayken Levin’i yüzünde bir 
hayranlık gülümsemesi olmadan hiç karşılamaz olmuştu.

Söz verdiği açıklama o dönemin en ağır olayı oldu. 
Yaşlı knyaza danıştıktan ve onun onayını aldıktan sonra, 
ona acı veren şeylerin yazılı olduğu günlüğünü Kiti’ye 
verdi. Müstakbel nişanlısı hakkında çok şey vardı gün-
lükte. Ona iki şey acı veriyordu: masum olmaması ve 
inanmaması. İnançsızlığını açıklaması sorunsuz geçti. 
Kiti inançlı biriydi ve dinin gerçeklerinden hiçbir şekilde 
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kuşku duymazdı ama Levin’in bu görünüşteki inançsız-
lığı onu bir nebze olsun etkilemedi. Levin’in ruhunu 
sevgisiyle biliyordu ve bu ruhta görmek istediğini görü-
yordu, böyle bir ruhun dinsiz, inançsız diye adlandırıl-
ması umurunda değildi. İkinci itiraf ise epeyce ağlaması-
na neden oldu.

Levin günlüğünü içi içini yiyerek vermişti. Araların-
da hiçbir sırrın olamayacağını ve olmaması gerektiğini 
biliyordu, bu yüzden böyle olması gerektiğini kararlaş-
tırmıştı ama bunun nasıl bir etki yapacağını düşünme-
miş ve kendini onun yerine koymamıştı. Ancak bu ak-
şam, tiyatrodan önce onlara gittiğinde Kiti’nin odasına 
girmiş ve kendisinin neden olduğu düzeltilmesi olanak-
sız acı yüzünden ağlamış, mutsuz, zavallı ve sevimli yü-
zünü görünce kendi yüz kızartıcı geçmişiyle Kiti’nin 
olağanüstü saflığını ayıran uçurumu anlamış ve yaptığın-
dan dehşete düşmüştü.

Kiti masanın üstündeki defterleri iterek, “Alın, alın 
bu korkunç defterleri!” dedi. “Neden verdiniz bunları 
bana! Yine de iyi etmişsiniz,” diye ekledi Levin’in umut-
suz yüzüne acıyarak bakınca. “Ama bunlar çok korkunç, 
korkunç!”

Başını eğmiş susuyordu. Söyleyecek hiçbir şeyi yoktu.
“Beni bağışlamıyorsunuz,” diye fısıldadı.
“Hayır, bağışladım ama çok korkunç!”
Ne olursa olsun mutluluğu o kadar büyüktü ki itira-

fı keyfini bozmamış, tam tersine yeni bir renk katmıştı. 
Kiti onu bağışladı ama o günden sonra kendisini Kiti’ye 
daha az layık görmüş ve ahlaki olarak karşısında daha çok 
eğilmiş ve hak etmediğini varsaydığı mutluluğuna daha 
fazla değer vermeye başlamıştı.
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XVII

Aleksey Aleksandroviç yemekte ve sonrasında yaptı-
ğı konuşmalardan kalan izlenimleri istemeden de olsa 
gözden geçirerek tek başına odasına dönüyordu. Darya 
Aleksandrovna’nın bağışlamasını istemesi yalnızca canını 
sıkmıştı. Kendisinin olayına Hıristiyanlık kurallarının uy-
gulanıp uygulanamayacağı öylesine konuşulup kararlaştı-
rılacak kolay bir konu değildi ve bu sorun Aleksey Alek-
sandroviç tarafından uzun zaman önce olumsuz bir kara-
ra bağlanarak çözülmüştü. Söylenenlerin arasından zih-
nine tam olarak yerleşen, aptal ve iyi yürekli Turovtsın’ın, 
“Çok doğru davranmış! Çağırmış ve öldürmüş!” sözleriy-
di. Nezaket gereği söylemeseler de herkes katılmıştı bu 
değerlendirmeye. 

“Neyse ki konu kapandı, düşünmeye gerek yok,” de
di kendi kendine Aleksey Aleksandroviç. Yalnızca önün-
deki seyahati ve teftiş konusunu düşünerek odasına gir-
di, peşinden gelen kapıcıya uşağının nerede olduğunu 
sordu; kapıcı, uşağın az önce çıktığını söyledi. Aleksey 
Aleksandroviç çay getirmelerini emredip masaya oturdu 
ve Froom’u1 alıp yolculuğu boyunca geçeceği yerlere bak-
maya başladı.

Geri dönen uşak odaya girerken, “İki telgraf var,” de
di. “Bağışlayın ekselansları, daha yeni çıkmıştım.”

Aleksey Aleksandroviç telgrafları alıp açtı. Birincisi, 
kendisinin istediği göreve Stremov’un atanmasıyla ilgi-
liydi. Aleksey Aleksandroviç kâğıdı yere attı, kıpkırmızı 
kesilerek ayağa kalktı ve odada dolaşmaya başladı. “Quos 
vult perdere dementat,”2 dedi quos sözcüğüyle bu atamaya 

1.RusyaveAvrupa’dakitrengüzergâhlarınıgösterenrehber.(Ç.N.)
2.(Lat.)Tanrımahvetmekistediğininaklınıalır.(Ç.N.)
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yardım edenleri kastederek. Bu görevi alamadığına, onu 
atlatmalarına üzülmenin yanı sıra, geveze ve laf ebesinin 
teki olan Stremov’un bu göreve hiç de uygun olmadığını 
nasıl göremediklerini anlamıyor ve buna şaşırıyordu. Bu 
atamayla kendilerini, prestige’lerini1 yok ettiklerini nasıl 
görmüyorlardı!

İkinci telgrafı açarken “aynısından bir daha” dedi 
hınçla. Telgraf karısındandı. Hemen gözüne mavi kalem-
le yazılan “Anna” imzası çarptı. “Ölüyorum, rica ediyo-
rum, yalvarıyorum gel. Beni affedersen daha rahat ölece-
ğim,” sözlerini okudu. Nefretle gülümsedi ve telgrafı 
fırlattı. İlk anda aklına gelen, bunun bir aldatmaca ve bir 
kurnazlık olduğuydu ve bundan hiç kuşkusu yoktu.

“Yapmayacağı bir sahtekârlık yoktur. Doğuracak. Bel-
ki doğumdan kaynaklanan bir şey. İyi de amaçları ne? 
Bebeği yasallaştırmak, beni gözden düşürmek ve boşan-
mayı engellemek mi?” diye düşünüyordu. Ama telgrafta 
ölüyorum diyordu... Telgrafı yeniden okudu ve telgrafta 
yazılanların açık anlamı onu şaşırttı. “Ya doğruysa?” dedi 
kendi kendine. “Ya bu ıstırap ânında ve ölüm eşiğinde 
içtenlikle pişmanlık duyuyorsa, ben de bunun yalan ol-
duğuna inanıp gitmezsem? Bu, sonucunda herkesin beni 
suçlayacağı bir gaddarlık olmanın ötesinde, benim açım-
dan da aptallık olur.”

“Pyotr, bir araba durdur. Petersburg’a gideceğim,” 
dedi uşağa.

Aleksey Aleksandroviç, Petersburg’a gitmeye ve ka-
rısını görmeye karar verdi. Hastalığı yalansa hiçbir şey 
söylemeden çıkıp gidecekti. Gerçekten hastaysa, ölüm 
döşeğindeyse ve ölmeden önce onu görmek istediyse, öl-
meden yetişebilirse karısını bağışlayacak, yok geç kal-
mışsa son görevini yerine getirecekti.

1.(Fr.)Prestij,saygınlık.(Ç.N.)
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Yol boyunca bir daha ne yapması gerektiğini düşün-
medi.

Aleksey Aleksandroviç trende gece yolculuğunun ne
den olduğu yorgunluk ve kirlilik duygusuyla Petersburg 
sabahının erken sisi içinde bomboş Nevski Bulvarı’ndan 
geçerken onu bekleyen şeyleri düşünmeden önüne bakı-
yordu. Bunu düşünemiyordu çünkü olacakları gözünün 
önüne getirirken karısının ölümüyle, içinde bulunduğu 
durumun bütün zorluğunun ortadan kalkacağı varsayı-
mını kafasından atamıyordu. Ekmekçiler, kapalı dükkân
lar, gece çalışan arabacılar, kaldırımları süpüren kapıcılar 
gözünün önünden geçip gidiyorlardı. Onu bekleyen, is-
temeye cesaret edemediği ama yine de istediği şeyle ilgi-
li içindeki düşünceyi bastırmaya çalışarak bakıyordu 
çevresine. Araba kapının önüne yanaştı. Kiralık bir ara-
bayla içinde arabacısı uyuyan başka bir araba daha duru-
yordu. Aleksey Aleksandroviç içeri girerken beyninin en 
derin köşelerinden bulup çıkardığı şöyle bir karar aldı: 
“Eğer yalansa fazla büyütmeden çıkar giderim. Yok ger-
çekse nezaket kurallarına uyarım.”

Kapıcı daha Aleksey Aleksandroviç çalmadan kapıyı 
açtı. Kapıcı Petrov ya da diğer adıyla Kapitonıç, kravat-
sız, sırtında eski redingotu ve ayaklarında terliklerle tu-
haf görünüyordu.

“Hanımefendi nasıl?”
“Dün sağ salim kurtuldu.”
Aleksey Aleksandroviç durdu ve sapsarı kesildi. Ka-

rısının ölümünü ne kadar çok istediğini şimdi daha iyi 
anlamıştı.

“Sağlığı nasıl?”
Gündüz önlüğünü giymiş Korney merdivenlerden 

koşarak indi.
“Çok kötü,” diye yanıtladı. “Dün konsültasyon yap-

tılar, doktor şimdi de içeride.”
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“Eşyaları al,” dedi Aleksey Aleksandroviç ve ölüm 
umudunun hâlâ sürdüğü haberiyle biraz rahatlayarak 
hole girdi.

Askılıkta askerî bir palto vardı. Aleksey Aleksandro-
viç bunu fark ederek sordu:

“Kim var?”
“Doktor, ebe ve Kont Vronski.”
Aleksey Aleksandroviç iç odalara geçti.
Konuk odasında kimse yoktu, onun ayak seslerini du-

yan ebe, başında leylak rengi kurdeleli başlığıyla Anna’nın 
odasından çıktı.

Aleksey Aleksandroviç’in yanına gelerek ölümün ya-
kınlığının yarattığı teklifsizlikle elinden tutup yatak oda-
sına götürdü.

“Tanrı’ya şükür, geldiniz! Hep sizi, hep sizi sayıklı-
yor,” dedi.

Yatak odasından doktorun emreden sesi duyuldu:
“Çabuk buz getirin!”
Aleksey Aleksandroviç, karısının çalışma odasından 

geçti. Masasının önündeki alçak sandalyeye yan oturan 
Vronski elleriyle yüzünü kapatmış ağlıyordu. Doktorun 
sesiyle yerinden fırlamış, ellerini yüzünden çekince de 
Aleksey Aleksandroviç’i görmüştü. Kocasını görünce şaş-
kınlıktan yeniden oturdu ve sanki kaybolmak istiyor-
muşçasına başını omuzlarına gömdü ama kendini zorla-
yarak ayağa kalktı ve, “Ölüyor,” dedi. “Doktorlar hiç umut 
olmadığını söylediler. Ne derseniz yapmaya hazırım ama 
izin verin burada... Yine de siz ne derseniz...”

Vronski’nin gözyaşlarını gören ve başka insanların 
çektikleri acıların dış görüntüsünün kendinde yarattığı 
ruhsal bozukluğun içinde kabardığını hisseden Aleksey 
Aleksandroviç yüzünü çevirdi ve Vronski’nin sözünü bi-
tirmesini beklemeden aceleyle kapıya yöneldi. İçeriden 
bir şeyler söyleyen Anna’nın sesi duyuluyordu. Sesi ne-
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şeli, canlı ve beklenmeyecek denli kesin vurgularla dik-
kat çekiciydi. İçeri giren Aleksey Aleksandroviç yatağa 
yaklaştı. Anna yüzü Aleksey Aleksandroviç’e dönük ya-
tıyordu. Yanakları kızarmış, gözleri parlıyordu, geceliği-
nin kolundan uzanan küçük, beyaz elleri battaniyenin 
köşesini kıvırıyor, oynuyordu. Sağlıklı ve canlı görünme-
sinin yanı sıra ruh halinin de iyi olduğu anlaşılıyordu. 
Hızlı hızlı, çınlayan bir sesle ve olağanüstü doğru ve ye-
rinde vurgularla konuşuyordu.

“Çünkü Aleksey, Aleksey Aleksandroviç’ten bahse-
diyorum, (İkisinin de adının Aleksey olması ne korkunç 
bir yazgı değil mi?) Aleksey beni reddetmez. Bağışlasay-
dı unuturdum... iyi de neden gelmiyor? Çok iyi biridir, 
ne kadar iyi olduğunu kendi bilmez. Aman Tanrım, bu 
ne keder! Çabuk, su verin, çabuk! Ah, bu ona, küçük 
kızıma zarar verecek! Tamam, peki sütanneye verin. Ta-
mam, kabul ediyorum. Hatta en iyisi bu. Geldiğinde be-
beği görünce üzülür. Verin.”

“Anna Arkadyevna, o geldi. İşte burada!” dedi ebe, 
Anna’nın dikkatini Aleksey Aleksandroviç’e çekmeye 
çalışarak.

Anna kocasını görmeden devam etti:
“Ah, ne saçma! Tamam, getirin bana kızımı, getirin! 

O daha gelmedi. Onu tanımadığınız için bağışlamaz di-
yorsunuz. Hiç kimse tanımıyor onu. Bir ben tanırım, ben 
bile çok zorlandım. Gözlerini bilmelisin. Seryoja’nın göz-
leri de aynı. Bu yüzden dayanamıyorum o gözlere. Ser
yoja’ya yemek verdiniz mi? Bilirim, her şeyi unuturlar. 
O olsa unutmazdı. Seryoja’yı köşe odaya taşıyıp Mariet
te’nin onunla yatmasını söylemeli.”

Birden büzüldü, sustu ve korkuyla sanki birisinden 
bir darbe bekliyormuş, sanki kendini savunuyormuş gibi 
ellerini yüzüne doğru kaldırdı. Kocasını gördü.

“Hayır, hayır,” dedi, “ondan değil ölümden korkuyo-
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rum. Aleksey buraya gel. Zamanım kalmadığından, öm-
rüm iyice azaldığından acele ediyorum, şimdi bir ateş 
basacak ve artık hiçbir şey anlamayacağım. Şimdi anlı-
yorum, her şeyi anlıyor ve görüyorum.”

Aleksey Aleksandroviç’in buruşuk yüzü acı çeken 
bir ifadeye büründü. Anna’nın elini tuttu, bir şeyler söy-
lemek istedi ama bir türlü söyleyemedi, altdudağı titredi 
ama yine de heyecanıyla mücadele ediyor ve ara sıra 
Anna’ya bakıyordu. Her baktığında onun kendisine ba-
kan gözlerinde daha önce hiç görmediği dokunaklı ve 
hayranlık dolu bir sevecenlik görüyordu.

“Bekle, bilmiyorsun... Durun, durun...” Anna düşün-
celerini toplamak istercesine durdu. “Evet,” diye yeniden 
başladı, “evet, evet, evet. Söylemek istediğim şey. Bana 
şaşırma. Ben aynıyım... Ama içimde başkası var, ondan 
korkuyorum. İçimdeki onu sevdi, senden nefret etmek 
istedim ama içimdeki Anna’yı unutamadım. O ben deği-
lim. Şimdi ben gerçeğim, her şeyimle. Şimdi ölüyorum, 
öldüğümü biliyorum, sor ona. Ellerimde, ayaklarımda, 
parmaklarımda kilolarca ağırlık hissediyorum. Bak par-
maklarıma, ne kadar iri! Neyse, hepsi yakında bitecek... 
Tek bir şeye ihtiyacım var: Bağışla beni, tamamen bağış-
la! Korkunç biriyim ama dadım bana o çilekeş azizenin 
–neydi adı?– benden daha korkunç olduğunu anlattı. 
Roma’ya gideceğim, orası tam bir çöl, böylece hiç kim-
seyi rahatsız etmeyeceğim, yalnızca Seryoja’yı ve kızımı 
alacağım... Hayır, beni bağışlamazsın! Biliyorum, bu ba-
ğışlanamaz bir şey! Hayır, hayır, git, sen çok iyi birisin!” 
Ateş gibi yanan bir eliyle onu tutuyor, diğeriyle itiyordu.

Aleksey Aleksandroviç’in duyduğu rahatsızlık gittik-
çe artıyordu, sonunda öyle bir seviyeye ulaştı ki artık 
onunla mücadele etmekten vazgeçti. Birden rahatsızlık 
saydığı şeyin tam tersine, daha önce hiç duymadığı bir 
mutluluk ve yeni bir ruh hali olduğunu hissetti. Bütün 
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hayatı boyunca uymak istediği o Hıristiyanlık yasasının 
bağışlamasını ve düşmanlarını sevmesini emrettiğini ak-
lına getirmiyordu. Ancak içini düşmanlarına karşı bir ba-
ğışlama ve sevgi duygusu dolduruyordu. Diz çökmüştü 
ve başını, geceliğin üstünden bile yakan Anna’nın kolu-
nun üstüne koymuş, bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyor-
du. Anna onun kel kafasına sarılıp kendine doğru çekti 
ve cüretkâr bir gururla dolu gözlerini yukarı kaldırdı.

“İşte o, biliyordum! Şimdi bağışlayın her şeyi, bağış-
layın! Yine onlar geldi, neden gitmiyorlar? Şu kürkleri 
alın üstümden!”

Doktor, Anna’nın elini kaldırıp dikkatli bir şekilde 
yastığına koydu ve omuzlarını örttü. Uysal uysal sırtüstü 
yatıyor ve pırıl pırıl bakışlarla önüne bakıyordu.

“Unutma, bana yalnızca bağışlanmak yeter, unutma, 
başka hiçbir şey istemiyorum... İyi de neden gelmiyor?” 
diye konuşmaya başladı kapının yanında duran Vronski’ 
ye. “Yaklaş, yaklaş! Ona elini uzat.”

Vronski yatağın kıyısına kadar geldi, Anna’yı görün-
ce elleriyle yüzünü yeniden kapattı.

“Aç yüzünü, ona bak! O bir aziz!” dedi Anna. “Aç 
diyorum, aç yüzünü!” dedi kızarak. “Aleksey Aleksandro-
viç, aç onun yüzünü! Onu görmek istiyorum.”

Aleksey Aleksandroviç, Vronski’nin ellerini tutup 
onun utanç ve acı dolu yüzünden indirdi.

“Ona elini uzat. Onu bağışla.”
Aleksey Aleksandroviç gözlerinden akan yaşlara en-

gel olamayarak Vronski’ye elini uzattı.
“Tanrı’ya şükür, Tanrı’ya şükür,” dedi Anna. “Şimdi 

her şey hazır. Biraz ayaklarımı uzatayım. Tamam, böyle 
iyi. Bu çiçekler de ne kadar zevksiz çizilmiş, menekşeye 
hiç benzemiyor,” dedi duvar kâğıtlarını göstererek. “Tan-
rım, Tanrım! Ne zaman bitecek bunlar? Morfin verin 
bana! Doktor! Morfin verin! Tanrım, Tanrım!”
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Yatakta çırpınmaya başladı.

* * *

Doktor ve diğer meslektaşları bunun, yüzde doksan 
dokuz ölümle sonuçlanan lohusa humması olduğunu 
söylediler. Bütün gün baygın bir halde, ateşler içinde 
yandı, sayıkladı. Hastanın gece yarısına doğru nabzı ne-
redeyse hiç atmıyor ve hiç tepki vermiyordu.

Her an ölümünü bekliyorlardı.
Vronski evine gitti ama sabahleyin durumu öğren-

meye geldi, Aleksey Aleksandroviç onu girişte karşıladı.
“Burada kalın,” dedi. “Belki sizi sorar.” Sonra da 

Vronski’yi karısının çalışma odasına kadar götürdü.
Sabaha karşı tekrar başlayan heyecan, canlılık, ko-

nuşma ve düşüncelerindeki hızlılık yeniden kendinden 
geçmesiyle sona erdi. Üçüncü gün de aynıydı ama dok-
torlar bir umut olduğunu söylediler. Aynı gün Aleksey 
Aleksandroviç, Vronski’nin oturduğu çalışma odasına 
gitti, kapıyı kapatıp karşısına oturdu.

Bir açıklamanın yaklaştığını hisseden Vronski, “Alek
sey Aleksandroviç,” dedi. “Konuşacak ve anlayacak halde 
değilim. Bana acıyın! Sizin için ne denli zorsa, inanın, 
benim için çok daha korkunç bir durum.”

Kalkmak istedi. Ama Aleksey Aleksandroviç elini 
tuttu ve şöyle dedi:

“Beni dinlemenizi rica ediyorum, bu çok gerekli. Be-
nimle ilgili yanlış bir fikre kapılmamanız için beni yön-
lendiren ve yönlendirecek olan duygularımı size açıkla-
mak zorundayım. Boşanmaya karar verdiğimi ve hatta 
hukuki süreci başlattığımı biliyorsunuz. Sizden saklama-
yacağım, bunu yaparken kararsızdım ve acı çekiyordum. 
Sizden ve ondan intikam alma isteğinin beni bir türlü 
bırakmadığını itiraf etmeliyim. Telgrafı aldığımda buraya 
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aynı duygularla geldim. Hatta daha fazlasını söyleyeyim, 
onun ölmesini istedim. Ancak...” Bir an duygularını açıp 
açmamayı düşünerek sustu. “Ancak onu gördüm ve ba-
ğışladım. Bağışlamanın verdiği mutluluk bana görevleri-
mi anımsattı. Onu tamamen bağışladım. Diğer yanağımı 
uzatmaya, kaftanımı alsalar gömleğimi de vermeye hazı-
rım ve elimden bağışlama mutluluğunu almadığı için 
Tanrı’ya dua ediyorum!” Gözlerine yaşlar doldu, Aleksey 
Aleksandroviç’in sakin ve aydın bakışı Vronski’yi etkiledi. 
“İşte durumum bu. Beni çamurun içine batırabilir, sos-
yetenin eğlencesi yapabilirsiniz ama onu terk etmeyece-
ğim ve size tek bir sitem sözü dahi söylemeyeceğim,” 
diye devam etti. “Yükümlülüğümü açık olarak biliyorum: 
Onun yanında olmalıyım ve olacağım. Sizi görmek ister-
se haber iletirim ama şimdi sanırım gitmeniz daha uy-
gun olur.”

Kalktı, hıçkırıklar konuşmasını bölmüştü. Vronski 
de kalkmıştı ama tam doğrulmadan yan gözle ona bakı-
yordu. Aleksey Aleksandroviç’in duygularını anlamıyor-
du. Ancak bunun yüce, hatta kendi dünya görüşündeki 
birinin algılayamayacağı bir şey olduğunu hissediyordu.

XVIII

Vronski, Aleksey Aleksandroviç’le konuştuktan son-
ra Karenin’lerin evinin önüne çıktı ve nerede olduğunu, 
nereye, nasıl gitmesi gerektiğini zar zor anımsayarak öy-
lece durdu. Kendini utandırılmış, aşağılanmış, suçlanmış 
ve küçük düşürülmeyi üstünden atacak olanaklardan 
yoksun bırakılmış hissediyordu. Şimdiye dek gururla ve 
kolayca yürüdüğü yoldan sökülüp atılmış hissediyordu. 
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Şimdiye kadar hep kesin olduğunu sandığı yaşamındaki 
bütün alışkanlıkları ve kuralları birden yalana dönmüş 
ve uygulanamaz bir hal almıştı. Şimdiye kadar hep acı-
nası bir varlık olarak ve mutluluğunun rasgele ve biraz 
da komik bir engeli olarak görünen koca, o aldatılan ko
ca birden kadın tarafından çağrılmış ve karşısında yerle-
re kadar eğilme duygusu veren bir yüksekliğe çıkarılmış-
tı; üstelik bu koca da bu yükseklikte kötü, iğreti ve gü-
lünç durmamış, tam tersine iyi, sade ve yüce bir duruş 
sergilemişti. Vronski’nin bunu hissetmemesi olanaksız-
dı. Roller birden değişmişti. Vronski onun yüceliği karşı-
sında kendi küçüklüğünü ve onun haklılığı karşısında 
kendi haksızlığını hissediyordu. Acı içindeki kocanın 
yüce ruhluluğunu ve ihanet içindeki kendi küçüklüğü-
nü, değersizliğini hissetti. Küçümsenmeyi hiç de hak et-
meyen bu adamın önünde küçüldüğünü hissetmesi acı-
sının yalnızca ufak bir kısmıydı. Son zamanlarda azaldı-
ğını fark ettiği Anna’ya duyduğu tutkunun, şimdi onu 
tamamen kaybettiğini düşündüğü bu anda, her zaman-
kinden daha güçlü bir hal alması yüzünden kendini tarif 
edilemez biçimde mutsuz hissediyordu. Hastalığı süre-
since onu hep görmüş, ruhunu tanımıştı ve sanki onu o 
zamana dek hiç sevmediğini düşünmüştü. Şimdiyse onu 
artık tanıdığı ve nasıl sevmesi gerektiğini öğrendiği anda 
Anna’nın önünde aşağılanmış ve geride yalnızca kendi 
hakkında utanç verici bir anı bırakarak onu tamamen 
kaybetmişti. En korkuncu ise Aleksey Aleksandroviç’in 
onun ellerini utanç içindeki yüzünden indirdiğindeki 
gülünç ve rezil durumuydu. Karenin’lerin evinin önün-
de kaybolmuş gibi duruyor ve ne yapacağını bilmiyordu.

“Araba emreder misiniz?” diye sordu kapıcı.
“Evet, çağır.”
Üç uykusuz geceden sonra eve dönen Vronski üstü-

nü çıkarmadan yüzükoyun divana uzandı, ellerini birleş-
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tirip başını üstüne koydu. Başında bir ağırlık vardı. İzle-
nimler, anılar ve birbirinden tuhaf düşünceler olağanüs-
tü bir hızlılık ve açıklıkla birbirinin yerini alıyordu: Kâh 
hastaya vermek için kaşığa koyduğu ve döktüğü ilaç kâh 
ebenin beyaz elleri kâh Aleksey Aleksandroviç’in yata-
ğın önünde diz çökmüş tuhaf hali.

“Uyu! Unut!” dedi kendi kendine, sağlıklı bir insanın 
yorulduysa ve uyumak istiyorsa hemen dalabileceğine 
dair inancıyla. Gerçekten de hemen o anda kafasının 
içindekiler karışmaya başladı ve unutkanlık uçurumuna 
yuvarlanıverdi. Bilinçdışı yaşam denizinin dalgaları artık 
boyunu aştığında birden, sanki güçlü bir elektrik veril-
miş gibi, bütün gövdesiyle divanın yaylarının üstünde 
sıçradı ve iki eliyle tutunarak korku içinde dizlerinin üs-
tüne doğruldu. Gözleri hiç uyumamış gibi iri iri açılmış-
tı. Bir dakika önce hissettiği başındaki ağırlık ve vücu-
dundaki uyuşukluk bir anda kaybolmuştu.

“Beni çamurun içine batırabilirsiniz,” diyen Aleksey 
Aleksandroviç’in sesini duyuyor, onu karşısında görüyor-
du. Al al olmuş yanakları ve pırıl pırıl gözleriyle kendisine 
değil Aleksey Aleksandroviç’e şefkat ve aşkla bakan An
na’nın yüzünü görüyordu. Kendisinin, Aleksey Aleksand
roviç’in ellerini yüzünden indirdiği andaki, kendine göre 
aptalca ve gülünç halini de görüyordu. Bacaklarını uzattı, 
yeniden kendini divana bıraktı aynı pozu alarak gözlerini 
kapattı.

“Uyu! Uyu!” diye yineledi. Ancak gözlerini kapattı-
ğında Anna’nın yarışlardan bir gece önceki hiç unutama-
dığı yüzünü daha net görüyordu.

“Hayır, böyle bir şey yok, olmayacak da, Anna da 
bunu unutmak istiyor. Oysa ben bu olmadan yaşayamam. 
Nasıl barışmalıyız, ne yapmalıyız?” dedi yüksek sesle ve 
bilinçsizce bu sözcükleri yinelemeye başladı. Sözcükleri 
yinelemesi, kafasında biriktiğini hissettiği yeni yüzlerin 
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ve anıların ortaya çıkmasını engelliyordu. Ancak bu yi-
nelemelerin yardımı pek uzun sürmedi. En güzel anlar 
ve kısa süre önceki aşağılanma olağanüstü bir hızla peş 
peşe görünmeye başladı. “Aç ellerini!” diyordu Anna’nın 
sesi. Ellerini indiriyor ve kendi yüzünün aşağılanmış ap-
talca ifadesini görüyordu.

En küçük bir umut hissetmemesine karşın uyumaya 
çalışarak yatmaya devam ediyor ve yeni hayallerin orta-
ya çıkışını engelleyeceği düşüncesiyle aklına rasgele ge-
len sözcükleri fısıltıyla yineleyip duruyordu. Yinelediği 
sözcüklere kulak verdiğinde tuhaf ve delice bir fısıltıyla 
söylediği, “Değerini bilmedim, kullanmayı beceremedim; 
değerini bilmedim, kullanmayı beceremedim,” sözlerini 
duyuyordu. 

“Bu da ne? Deliriyor muyum yoksa?” diye sordu ken-
dine. “Belki de. Neden delirir ki insan, neden vurur ki ken
dini?” diye yanıtladı kendi sorusunu ve gözlerini açtığın-
da şaşırarak, yanı başında ağabeyinin eşi Varya’nın dikti-
ği yastığı gördü. Yastığın püsküllerine dokundu ve Var
ya’yı en son ne zaman gördüğünü anımsamaya çalıştı. 
An cak başka bir şey düşünmek daha büyük acı veriyordu. 
“Hayır, uyumalı!” Yastığı çekip başını koydu ama gözlerini 
kapalı tutmak için epey çaba sarf etmesi gerekiyordu. 
Birden fırlayıp oturdu. “Benim için bitti,” dedi kendi 
kendine. Ne yapacağıma karar vermeliyim. Ne kaldı ki 
yapılacak?” Anna’ya aşkı dışındaki yaşamını hızla gözü-
nün önünden geçirdi.

“Yükselme? Serpuhovskoy? Sosyete? Saray?” Hiçbi-
rine odaklanamıyordu. Önceleri birer anlamı olan bu söz-
cükler şimdi hiçbir şey ifade etmiyordu. Divandan kalktı, 
ceketini çıkardı, kemerini çözdü ve daha rahat soluk al-
mak için kıllı göğsünü açıp odada dolaşmaya başladı. “İn-
san işte böyle delirir,” diye yineledi. “İşte böyle vurur ken-
dini... utançla yaşamamak için!” diye ekledi ardından.
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Gidip kapıyı kilitledi, sonra dişlerini iyice sıkarak 
dur gun bakışlarla masaya gitti, tabancasını aldı, şöyle bir 
baktı, dolu namluyu kendine çevirip düşünmeye başladı. 
Elinde tabanca, hiç hareket etmeden ve yüzünde gerilim-
li bir ifadeyle başı öne eğik duruyor ve düşünüyordu. San-
ki düşüncelerinin mantıklı, akıcı ve açık akışı onu kesin 
bir sonuca ulaştırmış gibi, “Kuşkusuz,” dedi kendi kendi-
ne. İşin aslında onun için inandırıcı olan bu “kuşkusuz” 
sözcüğü, bu bir saat içinde onuncu kez zihninden akıp 
geçen anılar ve hayaller bütününün yinelenip durmasının 
bir sonucuydu. Bunlar sonsuza kadar yitirilen mutlulu-
ğun anılarıydı, hayatta onu bekleyen şeylerin anlamsızlığı
nın canlanmasıydı ve aşağılanmasını kavramış olmasıydı. 
Bu hayaller ve duygular hep aynı sırayı takip ediyordu.

Düşüncesi onu üçüncü kez anılar ve düşüncelerin 
aynı kısır döngüsüne yönlendirdiğinde, “Kuşkusuz,” diye 
yineledi ve tabancayı göğsünün sol yanına dayayıp yum-
ruğunu sıkar gibi tabanca kabzasını sıkarak bütün gücüyle 
tetiği çekti. Silah sesini duymadı ama göğsüne aldığı şid-
detli darbe ayaklarını yerden kesti. Masanın kenarına tu-
tunmak istedi, elindeki tabanca düştü, sendeledi ve çev-
resine şaşkınlıkla bakarak yere oturdu. Masanın kıvrımlı 
ayaklarına, kâğıt sepetine ve kaplan postuna aşağıdan 
bakarken odasını tanıyamadı. Uşağının konuk odasından 
gelen hızlı ve gıcırdayan ayak sesleri kendine gelmeye 
zorladı. Düşünmeye çabaladı, önce yerde olduğunu, kap-
lan postundaki ve elindeki kanı görünce de kendini vur-
duğunu anladı.

“Çok aptalca! Denk getirmedim,” dedi eliyle taban-
cayı arayarak. Tabanca hemen yanındaydı ama o daha 
uzakta arıyordu. Aramayı sürdürürken diğer tarafa uzan-
dı, dengesini sağlayacak gücü bulamadı ve kanlar içinde 
yığılıverdi.

Tanıdıklarına sinirlerinin zayıflığından defalarca ya-
kınan favorili, şık giyimli uşak, yerde yatan efendisini 
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görünce o kadar korktu ki, onu kanlar içinde bırakıp yar-
dım istemeye koştu. Bir saat sonra ağabeyinin karısı Var-
ya ve dört bir yana haber yollayıp çağırdığı üç doktor da 
aynı anda içeri girmişlerdi. Yaralıyı yatağa yatırdılar, Var-
ya da ona bakmak için yanında kaldı.

XIX

Karısıyla buluşmaya hazırlanan Aleksey Aleksandro
viç’in, karısının pişmanlığının içten olduğunu düşünerek 
onu bağışlarken karısının ölmeyeceği olasılığını düşün-
memiş olmasından kaynaklanan hatası, Moskova’dan dö
nüşünden iki ay sonra bütün gücüyle karşısına dikilmişti. 
Ancak bu hata yalnızca bu olasılığı düşünmemiş olma-
sından değil aynı zamanda ölmekte olan karısıyla karşı-
laşıncaya kadar kendi yüreğini de bilmiyor olmasından 
kaynaklanmıştı. Hasta karısının yatağı başında, hayatın-
da ilk kez, başka insanların acılarının onda uyandırdığı 
ve önceleri zararlı bir zayıflık olarak görüp utandığı acı-
ma duygusuna kapılmıştı. Karısına duyduğu acıma, onun 
ölümünü istediğini itiraf etmesi ve özellikle de bağışla-
manın verdiği sevinçle acılarının dindiğini ve hiçbir za-
man duymadığı bir iç huzurunu hissetmişti. Birden acı-
larının kaynağının iç huzurunun da kaynağı olduğunu, 
kınadığı, ayıpladığı ve nefret ettiği zamanlarda çözümle-
nemez görünen şeyin, bağışlayıp sevdiğini gösterince ol-
dukça basit bir hal aldığını hissetti.

Karısını bağışlamıştı ve çektiği acılar ve pişmanlığı 
nedeniyle ona acıyordu. Vronski’yi de bağışlamıştı ve 
özellikle umutsuz davranışıyla ilgili duyduklarından son
ra ona acımaya başlamıştı. Oğluna eskisinden daha çok 
acıyordu ve onunla çok az ilgilendiği için kendine kızı-
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yordu. Yeni doğan küçük kıza acımanın dışında şefkat de 
duyuyordu. Önceleri kendi kızı olmayan, doğumuyla bir-
likte annesinin hastalığı nedeniyle bir kenara atılan ve il-
gilenmese çoktan ölmüş olacak bu yeni doğmuş zayıf be
beğe yalnızca acıdığı için bakmıştı ve kızı ne kadar çok 
sevdiğini kendisi de fark etmemişti. Gün içerisinde bir-
kaç kez çocuk odasına gidiyor ve o kadar uzun süre otu-
ruyordu ki önceleri ondan çekinen sütanne ve dadı ona 
alışmışlardı. Bazen hiç konuşmadan, uyuyan bebeğin sa-
rımsı kırmızı renkteki yumuşak ve kırış kırış yüzüne ya-
rım saat bakıp duruyor ve kırışan alnının hareketlerini, 
kıvrık parmaklı tombul ellerinin tersiyle minicik gözleri-
ni ve burnunu ovuşturmasını izliyordu. Aleksey Alek-
sandroviç özellikle o anlarda kendini tamamen sakin ve 
kendiyle barışık hissediyor, durumunda değiştirmesi ge-
reken hiçbir olağandışılık görmüyordu.

Ne var ki, zaman geçtikçe, içinde bulunduğu durum 
kendisine ne denli doğal gelirse gelsin onu böylece bırak-
mayacaklarını daha açık bir şekilde görüyordu. Ruhunu 
yöneten iyi manevi güç dışında yaşamını yöneten daha 
başka, daha kaba ve daha baskın bir güç olduğunu ve bu 
gücün, istediği iç huzurunu kesinlikle vermeyeceğini his-
sediyordu. Herkesin ona soru dolu şaşkın bakışlarla bak-
tığını, onu anlamadıklarını ve ondan bir şeyler bekledik-
lerini hissediyordu. Özellikle de karısıyla arasındaki iliş-
kinin sağlam ve doğal olmadığını hissediyordu.

Anna’daki ölüme yakınlığın doğurduğu o yumuşa-
ma geçtikten sonra Aleksey Aleksandroviç, Anna’nın ken-
disinden korktuğunu, yanında huzursuzluk duyduğunu 
ve gözlerinin içine bakamadığını fark etmeye başlamıştı. 
Anna sanki bir şey istiyordu da söylemeye karar veremi-
yor gibiydi ve ilişkilerinin sürmeyeceğini görüyor, sanki 
ondan bir şeyler bekliyordu.

Şubat sonunda, Anna’nın yeni doğan ve Anna adı 
koyulan kızı hastalandı. Sabahleyin çocuk odasına uğra-
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yan Aleksey Aleksandroviç doktor çağrılmasını söyleye-
rek bakanlığa gitti. İşlerini bitirdikten sonra saat dört gi
bi eve döndü. İçeri girerken şeritler çekili üniformasını 
ve ayı kürkü pelerinini giymiş, elinde beyaz kutup tilkisi 
kürkü kolsuz bir palto tutan yakışıklı uşağı gördü. 

“Kim var?” diye sordu Aleksey Aleksandroviç.
“Knyaginya Yelizaveta Fedorovna Tverskaya,” diye 

yanıtladı uşak, Aleksey Aleksandroviç’e gülümsüyormuş 
gibi gelen bir ifadeyle.

Bütün bu zor günlerde Aleksey Aleksandroviç, sos-
yetedeki tanıdıklarının, özellikle de kadınların kendisine 
ve karısına özel bir ilgi gösterdiklerini fark ediyordu. Bü-
tün bu tanıdıklarında gizlemekte zorlandıkları bir sevinç 
fark ediyordu, aynı sevinci avukatın şimdi de uşağın göz-
lerinde de görmüştü. Sanki hepsi kızını evlendirenlerin 
heyecanı içindeydiler. Onunla her karşılaştıklarında giz-
leyemedikleri bir sevinçle Anna’nın sağlığını soruyorlardı.

Knyaginya Tverskaya’nın evde oluşu, onunla bağ-
lantılı anılar ve üstelik Aleksey Aleksandroviç’in onu hiç 
sevmemesi bir araya gelince bu durum, Aleksey Aleksan
droviç’in hiç hoşuna gitmedi ve doğruca çocuk odasına 
yöneldi. İlk odada Seryoja masanın üstüne uzanmış, ne-
şeyle konuşarak bir şeyler çiziyordu. Anna’nın hastalığı sı
rasında Fransız mürebbiyenin yerini alan ve çocuğun ya-
nında oturmuş dantel işleyen İngiliz aceleyle ayağa kal-
kıp selam verdi ve Seryoja’yı dürttü.

Aleksey Aleksandroviç oğlunun saçlarını okşadı, mü
rebbiyenin, karısının sağlığıyla ilgili sorusuna yanıt verdi 
ve doktorun baby hakkında ne dediğini sordu.

“Doktor önemli bir şey olmadığını söyledi efendim, 
sıcak banyo tavsiye etti.”

Aleksey Aleksandroviç bebeğin yan odadan gelen ağ-
lamasına kulak kabartarak, “İyi de hâlâ acı çekiyor,” dedi.
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“Bana göre sütannede sıkıntı var,” dedi kararlı bir şe-
kilde İngiliz.

“Neden öyle düşünüyorsunuz?” diye sordu duraksa-
yan Aleksey Aleksandroviç .

“Kontes Paul’de de aynısı olmuştu efendim. Çocu-
ğun hasta olduğunu düşünüyorlardı meğer bebek açlık-
tan ağlıyormuş. Sütannenin sütü gelmiyormuş efendim.”

Aleksey Aleksandroviç düşünmeye başladı, bir sani-
ye durduktan sonra diğer odaya geçti. Bebek sütannenin 
kucağında başını geriye atmış debeleniyor, ne verilen iri 
memeyi alıyor ne de üzerine eğilen sütanne ve dadının 
pışpışlarına karşın susuyordu.

“Daha iyi değil mi?” diye sordu Aleksey Aleksandro-
viç.

“Çok huzursuz,” diye yanıtladı dadı fısıltıyla.
“Miss Edwarde belki sütannenin sütü yoktur, diyor.”
“Ben de öyle düşünüyorum Aleksey Aleksandroviç.”
“Neden söylemiyorsunuz o zaman?”
“Kime söyleyeyim ki? Anna Arkadyevna hâlâ düzel-

medi,” dedi dadı memnuniyetsiz bir ifadeyle.
Dadı evin emektarlarındandı. Aleksey Aleksandro

viç’e onun bu sözlerinde kendine yönelik bir sitem var-
mış gibi geldi.

Bebek hırıldayarak katıla katıla ağlıyordu. Dadı elini 
sallayarak çocuğun yanına gitti, bebeği sütannenin kuca-
ğından alıp odada dolaşarak sallamaya başladı.

“Doktordan sütanneyi muayene etmesini rica etme-
li,” dedi Aleksey Aleksandroviç.

Dış görünüşü sağlıklı ve iyi giyimli sütanne, kendisi-
ni işten çıkaracaklarından endişelenerek kendi kendine 
bir şeyler homurdandı ve iri memesini kapatarak sütüyle 
ilgili kuşkuları küçümsercesine gülümsedi. Aleksey Alek
sandroviç bu gülümsemede de kendi durumuna yönelik 
bir alay sezdi.
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“Şanssız çocuk!” dedi dadı pışpışlamaya ve odada 
dolaşmaya devam ederek.

Aleksey Aleksandroviç sandalyeye oturdu ve ileri 
geri gidip gelen dadıyı acı çeken, bezgin bir ifadeyle izle-
meye koyuldu.

Sonunda sakinleşen bebeği mavi karyolasına yatırdı-
lar ve yastığını düzelten dadı yanından ayrılınca Aleksey 
Aleksandroviç yerinden kalktı ve zorlukla parmaklarının 
ucuna basarak yavaşça bebeğin başucuna geldi. Bir an 
susup aynı bezgin ifadeyle bebeğe baktı; birden yüzüne 
saçlarını ve alnını oynatan bir gülümseme yayıldı ve bu 
ifadeyle sessizce odadan çıktı.

Yemek odasında zili çaldı ve içeri giren uşağa doktoru 
yeniden çağırmalarını emretti. Karısının bu güzel bebekle 
ilgilenmemesi canını sıkmıştı, bu kızgın haliyle karısının 
yanına gitmek istemedi, Knyaginya Betsi’yi de görmek is-
temedi ama karısının alışkanlığının tersine neden yanına 
gelmediğine şaşıracağını düşünerek kendini zorlayıp ya-
tak odasına girdi. Yumuşak halının üstünde yürürken 
duymak istemediği bir konuşmayı elinde olmadan işit-
mek zorunda kaldı.

“Buradan gitmeseydi sizin karşı çıkmanızı anlardım, 
onunkini de. Ancak kocanız bütün bunların üstünde ol-
malı,” diyordu Betsi.

“Kocam için değil kendim için istemiyorum. Bundan 
bahsetmeyin!” diye yanıtladı Anna’nın heyecanlı sesi. 

“Evet ama sizin yüzünüzden ölmek isteyen bir adam-
la vedalaşmak istememeniz doğru değil...”

“İşte bunun için istemiyorum.”
Aleksey Aleksandroviç endişeli ve suçlu bir ifadeyle 

durdu ve fark ettirmeden geri gitmek istedi. Ancak bunun 
uygun olmayacağını düşünerek yeniden döndü ve öksü-
rerek yatak odasına girdi. Girdiğinde konuşma kesildi.

Anna üstünde gri sabahlığı, kısacık kesilmiş ve sık bir 
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fırça gibi uzamış siyah saçlarıyla kanepede oturuyordu. 
Kocasını her gördüğünde olduğu gibi yüzündeki canlan-
ma birden kayboldu, başını eğdi ve huzursuzca Betsi’ye 
baktı. Son moda giyinmiş Betsi’nin başında lamba siper-
liğini andıran bir şapka vardı, göğüs kısmında ve eteğinde 
birbirine ters verev keskin çizgileri olan mavi elbisesi için-
de yassı ve uzun bedenini dimdik tutarak An na’nın karşı-
sında oturuyordu. Aleksey Aleksandroviç’i başını eğip 
alay cı bir gülümsemeyle karşıladı.

“A!” dedi şaşırmış gibi. “Evde olmanıza çok sevindim. 
Hiçbir yere gelmiyorsunuz, sizi Anna’nın hastalığından 
beri görmedim. Yaptıklarınızı duyuyorum. Evet, siz ha-
rika bir kocasınız!” dedi sanki ona karısına iyi baktığı için 
iyi yüreklilik madalyası bahşediyormuş gibi ciddi ve se-
vecen bir tavırla.

Aleksey Aleksandroviç soğuk bir şekilde selam verdi 
ve karısının elini öperek sağlığını sordu.

“Sanırım daha iyi,” dedi Anna gözlerini kaçırarak.
“Yüzünüzün rengi sıtma nöbeti geçiriyormuşsunuz 

gibi,” dedi Aleksey Aleksandroviç “sıtma” sözünü vurgu-
layarak.

“Çok fazla konuştuk,” dedi Betsi. “Bencillik yaptığı-
mı hissediyorum, neyse gidiyorum.”

Betsi kalktı ama Anna birden kızararak onun elinden 
tuttu.

“Hayır, biraz daha kalın lütfen. Size bir şey söyleye-
ceğim... hayır, size,” diyerek Aleksey Aleksandroviç’e dön-
dü ve alnıyla boynu kıpkırmızı kesildi. “Sizden hiçbir şey 
gizleyemem, istemiyorum da zaten,” dedi.

Aleksey Aleksandroviç parmaklarını çıtlatıp başını 
eğdi.

“Betsi, Kont Vronski’nin Taşkent’e gitmeden önce 
vedalaşmak için bize gelmek istediğini söyledi.” Kocası-
na bakmıyordu ve anlaşılan ne kadar zor olsa da hepsini 
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bir çırpıda söylemek istiyordu. “Ben kabul edemeyeceği-
mi söyledim.”

“Siz, sevgili dostum, bu kararın Aleksey Aleksandro
viç’e bağlı olduğunu söylediniz,” diye düzeltti Betsi.

“Yo, hayır, onu kabul edemem, bu hiçbir şeyi...” Bir-
den durdu ve soru dolu bakışla kocasına baktı. (Aleksey 
Aleksandroviç karısına bakmıyordu.) “Tek kelimeyle is-
temiyorum.”

Aleksey Aleksandroviç karısının elini tutmak için 
hareketlendi.

Anna önce elini, kocasının onun elini arayan nemli, 
iri ve şişkin damarlı elinden çekti ama daha sonra kendi-
ni zorlayarak kocasının elini sıktı.

Aleksey Aleksandroviç kendi başına kolayca ve çabu-
cak karar verebileceği bir konuyu sosyetenin gözünde 
onun yaşamına yön verecek olan, aşk ve bağışlama duygu-
suna atılmasını engelleyen kaba gücün simgesi olarak gör-
düğü Knyaginya Betsi’nin önünde tartışamayacağını şaş-
kınlık ve acıyla hissederek, “Güveniniz için çok teşekkür 
ederim ama...” dedi ve Knyaginya Tverskaya’ya bakarak 
durdu.

Knyaginya ayağa kalkıp, “Hoşça kal bir tanem,” dedi. 
Anna’yı öpüp dışarı çıktı. Aleksey Aleksandroviç onu 
geçirdi.

Betsi küçük konuk adasında durup Aleksey Aleksan
dro viç’in elini özellikle sıkarak, “Aleksey Aleksandroviç!” 
dedi. “Sizi gerçekten yüce gönüllü biri olarak biliyorum. 
Ben yabancı biriyim ama hem onu çok seven hem de sizi 
sayan biri olarak size bir tavsiyede bulunacağım. Onu ka-
bul edin. Aleksey bir onur timsalidir, Taşkent’e gidiyor.”

“Knyaginya, ilgi ve tavsiyenize teşekkür ederim. An-
cak karım birini kabul edip etmeyeceğine yalnızca kendi 
karar verir.”
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Bu sözleri alışık olduğu üzere kaşlarını onurla kaldı-
rarak söylemişti ama o anda ne söylenirse söylensin ken-
di durumunda onurdan söz edilemeyeceğini düşündü; 
bunu, sözlerini bitirdiğinde Betsi’nin engellemeye çalış-
tığı kötü ve alaycı gülümsemesinde fark etti.

XX

Aleksey Aleksandroviç, Betsi’ye eğilerek selam verip 
karısının yanına gitti. Anna uzanmıştı ama kocasının ayak 
seslerini duyunca aceleyle eskisi gibi oturdu ve endişeyle 
kocasına baktı. Aleksey Aleksandroviç, Anna’nın ağladı-
ğını gördü.

Aleksey Aleksandroviç, Betsi’nin yanında Fransızca 
söylediği cümleyi bu kez Rusça olarak, “Güvenin için çok 
teşekkür ederim,” diye yineledi ve karısının yanına otur-
du. Rusça konuştuğunda Anna’ya “sen” diye hitap edi-
yordu ve bu “sen” sözcüğü Anna’yı ciddi biçimde kızdı-
rıyordu. “Kararın için minnettarım. Ben de, madem gidi-
yor, Kont Vronski’nin bize uğramasında bir gereklilik 
görmüyorum. Bununla birlikte...”

“Ben de söyledim ya, yinelemeye ne gerek var!” diye 
engelleyemediği bir kızgınlıkla sözünü kesti Anna. “Sev-
diği ve uğruna ölümü göze aldığı, kendini mahvettiği ve 
onsuz yaşayamadığı kadınla vedalaşmaya gelmesinde ge-
reklilik yokmuş!” diye düşündü. Dudaklarını sıktı ve pı-
rıl pırıl gözlerini kocasının yavaşça birbirini ovuşturan iri 
damarlı ellerine çevirdi.

“Bir daha bundan söz etmeyelim,” diye ekledi daha 
sakince.

“Bu konudaki kararı sana bıraktım ve memnuniyetle 
görüyorum ki...” diye başladı Aleksey Aleksandroviç.
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Ancak kocasının bu kadar yavaş konuşmasına sinir-
lenen ve söyleyeceği şeyleri önceden bilen Anna onun 
sözünü kesti, “Benim isteğim de sizinkiyle aynı,” diyerek 
kendi sözcükleriyle tamamladı.

“Evet,” diye onayladı Aleksey Aleksandroviç. “Knya-
ginya Tverskaya da zor aile sorunlarına gereksizce mü-
dahil oluyor. Özellikle de o...”

“Onun hakkında söylenen hiçbir şeye inanmıyorum,” 
dedi Anna aceleyle. “Beni içtenlikle sevdiğini biliyorum.”

Aleksey Aleksandroviç derin bir iç çekip sustu. An
na kendisini sürekli eleştirdiği ama bir türlü engel olama
dığı kocasından fiziki olarak duyduğu acı dolu nefret duy-
gusuyla kocasına bakarak endişeyle sabahlığının püskül-
leriyle oynuyordu. Şu anda tek istediği, kocasının yanın-
daki iğrenç varlığından kurtulmaktı.

“Ben de biraz önce doktoru çağırmalarını söyledim,” 
dedim Aleksey Aleksandroviç.

“Ben iyiyim, doktoru ne yapacağım?”
“Hayır, bebek ağlayıp duruyor, sütannenin sütünün 

yetmediğini söylüyorlar.”
“Bunun için yalvarmama karşın neden emzirmeme 

izin vermedin o zaman? Altı üstü (Aleksey Aleksandroviç 
bu ‘altı üstü’ sözünün ne anlama geldiğini anlıyordu) bir 
bebek, onu öldürecekler.” Zili çaldı ve bebeği getirme le
rini söyledi. “Emzirmek istedim, izin vermediler, şimdi de 
bana sitem ediyorlar.”

“Sitem etmiyorum...”
“Hayır, ediyorsunuz! Tanrım! Neden ölmedim ki!” 

Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. “Bağışla beni, sinirlen-
dim, haksızım,” dedi kendine geldiğinde. “Ama şimdi 
çık...”

“Hayır, bu böyle devam edemez,” dedi kendi kendi-
ne Aleksey Aleksandroviç karısının yanından çıkarken.
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Sosyetedeki durumunun olanaksızlığı, karısının ken
disine duyduğu nefret ve ruhsal durumuna ters düşme-
sine karşın yaşamını yönlendiren, iradesinin yerine geti-
rilmesini isteyen ve karısıyla ilişkisini değiştirmesini ta-
lep eden o kaba ve gizemli gücün büyüklüğünü daha 
ön ce hiç bu kadar açık hissetmemişti. Bütün sosyetenin 
de karısının da ondan bir şeyler beklediğini görüyordu 
ama ne olduğunu tam olarak bilemiyordu. Bu yüzden 
ruhunda, sakinliğini ve yaptığı bunca iyi şeyi yok eden 
bir öfke büyüdüğünü hissediyordu. Anna için en iyisinin 
Vronski’yle olan ilişkisini kesmek olduğunu düşünüyor-
du ama bunun olanaksız olduğunu varsayıyorlarsa, bu 
ilişkiye, çocukları rezil etmeme, kendilerini çocuklardan 
mahrum bırakmama ve kendi durumunu değiştirmeme 
koşuluyla yeniden izin vermeye hazırdı. Ne kadar aptal-
ca olsa da Anna’nın içinden çıkılmaz yüz karası bir duru-
ma düşeceği ve kendisinin de sevdiği her şeyden yoksun 
kalacağı bir boşanmadan yine de daha iyiydi. Ancak ken-
dini güçsüz hissediyor ve herkesin kendine karşı olduğu-
nu, şimdi ona o kadar doğal ve olağan gelen şeyleri yap-
tırmayacaklarını, tam tersine kötü olan ama kendilerine 
göre yapılması gereken şeyi yapmaya zorlayacaklarını ön
ceden biliyordu.

XXI

Taze istiridye aldığı Yeliseyev’den biraz önce gelen 
Stepan Arkadyiç, Betsi daha konuk odasının kapısınday-
ken onunla karşılaştı.

“A! Knyaginya! Ne hoş bir karşılaşma!” dedi Stepan 
Arkadyiç. “Ben de sizdeydim.”
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Betsi eldivenini giyerken, “Anlık bir karşılaşma çün-
kü çıkıyorum,” dedi gülümseyerek.

“Durun knyaginya, acele etmeyin, eldiveni giyme-
yin, elinizi öpmeme izin verin. En çok sevindiğim şey el 
öpmek gibi eski modaların geri dönmesi.” Betsi’nin elini 
öptü. “Ne zaman görüşeceğiz?”

“Değmezsiniz,” diye yanıtladı Betsi gülümseyerek.
“Hem de nasıl değerim, çünkü çok ciddi bir adam 

oldum. Yalnızca kendiminkileri değil başkalarının aile 
sorunlarını da hallediyorum,” dedi ciddi bir ifadeyle.

Anna’dan bahsettiğini hemen anlayan Betsi, “Ah, çok 
memnun oldum,” dedi. Salona dönüp bir kenara çekildi-
ler. “Anna’yı mahvedecek,” dedi Betsi anlamlı bir ifadey-
le. “Bu olamaz, mümkün değil.”

Stepan Arkadyiç acı dolu bir yüz ifadesiyle başını 
ciddiyetle sallayarak, “Böyle düşünmenize çok sevindim,” 
dedi. “Ben de bunun için geldim Petersburg’a.”

“Bütün şehir bundan bahsediyor,” dedi Betsi. “Ola-
cak şey değil. Her gün daha da eriyor. Aleksey Aleksand-
roviç onun duygularıyla dalga geçilecek bir kadın olma-
dığını anlamıyor. İki seçenek var: Ya çabuk davranıp al 
götür ya da boşa. Ama o Anna’yı boğuyor.”

“Evet, evet... tam da bu...” dedi Oblonski içini çeke-
rek. “Ben de bunun için geldim. Yani tam olarak bunun 
için değil... Mabeyinciliğe getirildim, eh teşekkür etmem 
gerek. Ancak öncelikle bu işi halletmek lazım.”

“İyi, Tanrı yardımcınız olsun!” dedi Betsi.
Knyaginya Betsi’yi kapıya kadar geçiren Stepan Ar-

kadyiç, elini eldivenin üstünde kalan nabzının tam attığı 
yerden bir kez daha öptükten ve Betsi’nin kızsın mı gül-
sün mü bilemediği bazı saçmalıklar söyledikten sonra kız 
kardeşinin yanına gitti. Anna’yı gözyaşları içinde buldu.

Stepan Arkadyiç etrafa neşe saçan ruh haline karşın 
hemen o an, Anna’nın durumuna uygun merhamet do
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lu, şairane ve heyecanlı havaya giriverdi. Sağlığını ve sa-
bahı nasıl geçirdiğini sordu.

“Çok, çok kötü. Gündüz de, sabah da, geçmiş günle-
rin hepsi de, gelecek günler de,” dedi Anna.

“Bana kalırsa karamsarlığa kapılıyorsun. Silkinmek 
ve hayata doğrudan bakmak gerek. Zor olduğunu biliyo-
rum ama...”

“Kadınların erkekleri kusurları yüzünden bile sev-
diklerini duymuştum,” diye başladı Anna birden, “ben 
ondan bu iyiliksever halinden dolayı nefret ediyorum. 
Onunla yaşayamam. Beni anla, dış görünüşü bile beni 
etkiliyor, kendimi kaybediyorum. Yapamam, onunla ya-
şamam. Ne yapmalıyım? Mutsuzdum ama daha mutsuz 
olunamayacağını düşünüyordum oysa şimdi içinde bu-
lunduğum durumu aklıma bile getiremezdim. İnanabili-
yor musun, onun iyi ve harika olduğunu, onun tırnağı 
bile olamayacağımı bile bile ondan nefret ediyorum. O 
yüce gönüllülüğünden nefret ediyorum. Yapacak bir şe-
yim de yok, yalnızca...”

Anna ölüm demek istedi ama Stepan Arkadyiç sö-
zünü bitirmesine engel oldu.

“Hastasın ve sinirlerin bozuk,” dedi. “İnan, çok abar-
tıyorsun. Bunda öyle korkunç bir şey yok.”

Stepan Arkadyiç gülümsedi. Böyle üzücü bir du-
rumda Stepan Arkadyiç’in yerinde kim olursa olsun gü-
lümsemeyi düşünmezdi (gülümsemesi çok kaba kaçar-
dı) ama onun gülümsemesinde kadınsı bir sevecenliğe 
benzeyen öyle çok şey vardı ki gülümsemesi yaralamıyor 
tam tersine ortamı yumuşatıyor ve sakinleştiriyordu. 
Stepan Arkadyiç’in yatıştırıcı konuşması ve gülümseme-
si bademyağı gibi yumuşatıcı bir rahatlık veriyordu. 
Anna da bunu hemen hissetti.

“Hayır, Stiva,” dedi. “Mahvoldum, mahvoldum! Hat
ta mahvolmaktan da beter. Henüz mahvolmadım, her şe-
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yin bittiğini söyleyemem, tam tersine bitmediğini hisse-
diyorum. Kopması gereken gerilmiş bir tel gibiyim... 
Ama henüz bitmedi... ve çok korkunç bir şekilde bitecek.”

“Önemli değil, gergin tel yavaş yavaş gevşetilebilir. 
İçinden çıkılamayacak hiçbir durum yoktur.”

“Düşünüp duruyorum, yalnızca tek yol...”
Stepan Arkadyiç onun endişeli bakışından bu tek 

yolun yine ölüm olduğunu anlayarak konuşmasını yeni-
den kesti.

“Hiç de değil,” dedi, “izin ver. Kendi durumunu be-
nim gibi göremezsin. İzninle kendi düşüncemi açık açık 
söyleyeyim.” Yeniden o dikkatli bademyağı gülümsemesi 
yayıldı yüzüne. “En baştan başlayayım: Sen kendinden 
yirmi yaş büyük biriyle evlendin. Sevmeden ya da sevgi-
nin ne olduğunu bilmeden evlendin. Bunun bir hata ol-
duğunu kabul edelim.”

“Korkunç bir hata!” dedi Anna.
“Yineliyorum, bu gelmiş geçmiş bir şey. Sonra, diye-

lim, sen kocandan başka birini sevme mutsuzluğuna 
düştün. Bu da gelmiş geçmiş bir şey. Kocan da bunu ka-
bul etti ve seni bağışladı.” Her cümleden sonra Anna’nın 
itirazını bekleyerek duruyordu ama Anna hiçbir şey söy-
lemiyordu. “İşte böyle. Şimdi sorun şu: Kocanla yaşama-
ya devam edebilir misin? Bunu istiyor musun? Kocan da 
istiyor mu?”

“Hiçbir şey, hiçbir şey bilmiyorum.”
“Ona katlanamadığını şimdi kendin söyledin.”
“Hayır, söylemedim. Kabul etmiyorum. Hiçbir şey 

bilmiyor ve hiçbir şey anlamıyorum.”
“Evet ama izninle...”
“Sen anlayamazsın. Kurtulmamam gereken bir uçu-

ruma baş aşağı düştüğümü hissediyorum. Kurtulamam.”
“Önemli değil, bir şey gerer seni tutarız. Seni anlı-

yorum, isteklerini ve duygularını söylemek için kendini 
toparlayamadığını anlıyorum.”
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“Hiçbir şey, hiçbir şey istemiyorum... yeter ki bitsin 
artık her şey.”

“Ama o bunu görüyor ve biliyor. Onun senden daha 
az üzüldüğünü mü sanıyorsun? Sen acı çekiyorsun, o da 
çekiyor, peki bu durumdan nasıl çıkılabilir? Örneğin bo-
şanma her şeyi çözebilir,” diye zor da olsa dile getirdi Ste-
pan Arkadyiç asıl düşüncesini ve anlamlı bir ifadeyle An
na’ya baktı.

Anna hiçbir şey söylemedi ama kısa saçlı başını olum-
suz anlamda salladı. Ancak Stepan Arkadyiç, Anna’nın 
bir anda eski güzelliğiyle parlayan yüz ifadesinden bo-
şanmayı, yalnızca gerçekleşmeyecek bir mutluluk oldu-
ğunu düşündüğü için istemediğini anladı.

Stepan Arkadyiç artık daha cesurca gülümseyerek, 
“Size çok üzülüyorum! Bu işi halledebilsem nasıl mutlu 
olurdum. Söyleme, hiçbir şey söyleme! Keşke Tanrı his-
settiğim gibi konuşma olanağı verseydi. Şimdi onun ya-
nına gidiyorum.”

Anna parıldayan düşünceli gözlerle ona baktı ve bir 
şey söylemedi.

XXII

Stepan Arkadyiç çalıştığı dairede başkanlık koltuğuna 
oturduğundaki gibi heybetli bir yüz ifadesiyle Aleksey 
Aleksandroviç’in çalışma odasına girdi. Aleksey Aleksan
droviç elleri arkasında, odada dolaşıyor ve biraz önce Ste-
pan Arkadyiç’in Anna’yla konuştuğu meseleyi düşünü-
yordu.

Eniştesini görünce hiç de alışık olmadığı bir mahcu-
biyet hisseden Stepan Arkadyiç, “Rahatsız etmiyorum 
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ya?” dedi. Bu mahcubiyeti bastırmak için yeni satın aldı-
ğı değişik bir şekilde açılan tabakasını çıkardı, derisini 
koklayıp içinden bir sigara aldı.

“Hayır. Bir şey mi lazım?” diye isteksizce yanıt verdi 
Aleksey Aleksandroviç.

“Evet, istedim ki... gerekli... evet, konuşmamız ge-
rek,” dedi Stepan Arkadyiç alışkın olmadığı çekingenliği-
ne hayret ederek.

Bu duygu o kadar beklenmedik ve o kadar tuhaftı ki 
Stepan Arkadyiç bunun kötü bir şey yapmaya hazırlan-
dığını söyleyen vicdanının sesi olduğuna inanmadı. Ken-
dini zorladı ve üstüne çöken çekingenliği yendi. 

“Sanırım kardeşimi çok sevdiğimden ve sana da iç-
ten bir bağlılık ve saygı duyduğumdan kuşkun yoktur,” 
dedi kızararak.

Aleksey Aleksandroviç durdu ve hiçbir şey söyle-
medi ama onun yüzündeki boyun eğmiş kurban ifadesi 
Stepan Arkadyiç’i şaşırttı. 

“Niyetim şu, kız kardeşim ve sizin karşılıklı duru-
munuz hakkında konuşmak istiyorum,” dedi Stepan Ar-
kadyiç alışılmadık sıkılganlığıyla mücadeleyi sürdürerek. 
Aleksey Aleksandroviç hüzünle gülümsedi, kayınbirade-
rine baktı ve hiçbir şey söylemeden yazı masasına gidip 
başladığı mektubu ona uzattı.

“Ben de hiç durmadan aynı şeyi düşünüyorum. Var-
lığımın onu kızdırdığını bildiğim ve düşüncelerimi böyle 
daha iyi ifade edeceğimi düşündüğüm için ona yazmaya 
başladım,” dedi mektubu uzatırken.

Stepan Arkadyiç mektubu aldı, kendine dikilmiş 
donuk ve hareketsiz gözlere şaşkın şaşkın bakarak mek-
tubu okumaya başladı.

Varlığımın size acı verdiğini görüyorum. Buna inanmam 
ne kadar zor olsa da, böyle olduğunu ve değişmeyeceğini gö-
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rüyorum. Sizi suçlamıyorum, Tanrı şahidimdir, hastalığınız sı-
rasında sizi görünce bütün kalbimle aramızda olanları unut-
maya ve yeni bir hayata başlamaya karar vermiştim. Pişmanlık 
duymuyorum, yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım 
ama yalnızca tek bir şey istedim, sizin iyiliğinizi, ruhunuzun 
huzura kavuşmasını istedim ama şimdi, bunu başaramadığımı 
görüyorum. Gerçek mutluluğu ve huzuru neyin vereceğini siz 
söyleyin. İradenize ve adalet duygunuza boyun eğeceğim.

Stepan Arkadyiç mektubu geri verdi ve ne diyeceği-
ni bilemeden, aynı şaşkınlıkla eniştesine bakmaya devam 
etti. Bu suskunluk her ikisi için de o denli zordu ki göz-
lerini Karenin’den indirmeden susmaya devam ettiği sı-
rada Stepan Arkadyiç’in dudaklarında hastalıklı bir titre-
me belirdi.

“İşte ona söylemek istediklerim bunlar,” dedi Alek-
sey Aleksandroviç arkasını dönerek.

“Evet, evet...” dedi Stepan Arkadyiç ama gözyaşları 
boğazına düğümlendiği için yanıt verecek halde değildi. 
“Evet, evet. Sizi anlıyorum,” diyebildi sonunda.

“Onun ne istediğini bilmek istiyorum,” dedi Aleksey 
Aleksandroviç.

“Korkarım kendisi de durumunu anlamıyor. Söyle-
yecek durumda değil,” dedi Stepan Arkadyiç toparlana-
rak. “Ezilmiş durumda, evet tam olarak senin yüce gö-
nüllülüğün altında ezilmiş durumda. Bu mektubu okusa 
bile bir şey söylemeye gücü olmayacak, yalnızca başını 
eğip kalacak.”

“İyi de ne yapılabilir ki? Nasıl bilmeli... nasıl öğren-
meli ne istediğini?”

“Düşüncemi söylememe izin verirsen, bu duruma 
son vermek için gerekli gördüğün önlemleri senin ortaya 
koyman gerektiğini düşünüyorum.”

“Yani bu duruma son vermek gerektiğini söylüyor-
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sun?” diye sözünü kesti Aleksey Aleksandroviç. “İyi de na-
sıl?” diye ekledi gözlerinin önünde elleriyle alışkın olma-
dığı bir hareket yaparak. “Bir çözüm yolu bulamıyorum.”

Canlanan ve ayağa kalkan Stepan Arkadyiç, “Her 
durumdan bir çıkış vardır,” dedi. “Bir zamanlar sen ayrıl-
mak istiyordun... Eğer şimdi karşılıklı olarak mutlu ola-
mayacağınızdan eminsen...”

“Mutluluk farklı farklı algılanabilir. Hadi diyelim, 
ben her şeye razıyım ve hiçbir şey istemiyorum. Bu du-
rumdan nasıl bir çıkış olabilir?”

Stepan Arkadyiç, Anna’yla konuşurken yüzüne yayı-
lan o yumuşatıcı bademyağlı gülümsemesiyle, “Benim 
düşüncemi öğrenmek istiyorsan,” diye başladı. Gülümse-
mesi o denli inandırıcıydı ki elinde olmadan bu gülümse-
me karşısında zayıflığını hisseden ve ona boyun eğen 
Aleksey Aleksandroviç, Stepan Arkadyiç’in her sözüne 
inanmaya hazırdı. “Anna hiçbir zaman söylemeyecek. 
Belki bir şeyi, yalnızca bir şeyi isteyebilir,” diye sürdürdü 
konuşmasını Stepan Arkadyiç. “Bu da ilişkileri ve onlarla 
bağlantılı anıları sona erdirmek. Sanırım sizin durumu-
nuzda yeni ilişkilerin açıklığa kavuşturulması gerekiyor. 
Bu ilişkiler de ancak her iki tarafın da özgür olması halin-
de mümkün olacaktır.”

“Boşanma,” diye nefretle sözünü kesti Aleksey Alek-
sandroviç.

“Evet, boşanma diyorum. Evet, boşanma,” diye yi-
neledi Stepan Arkadyiç kızararak. “Sizinle aynı durumda 
olan bütün eşler için en mantıklı çıkış yolu bu. Eşler bir-
likte yaşamanın mümkün olmadığına karar verdilerse 
başka ne yapılır? Bu her zaman olabilecek bir şey.” Alek-
sey Aleksandroviç zorlukla nefes aldı ve gözlerini kapat-
tı. “Buradaki asıl sorun,” diye devam etti Stepan Arkad-
yiç gittikçe sıkılganlığından kurtularak, “eşlerden birinin 
başka bir evlilik düşünüp düşünmediğidir. Böyle bir şey 
yoksa her şey çok daha kolay.”
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Heyecandan yüzünü buruşturan Aleksey Aleksand-
roviç kendi kendine bir şeyler mırıldandı ama Stepan Ar
kadyiç’e yanıt vermedi. Stepan Arkadyiç’e çok kolay ge-
len şeyleri Aleksey Aleksandroviç binlerce, binlerce kez 
düşünüp taşınmıştı. Bunlar kolay olması bir yana, tümüy
le olanaksız geliyordu. Ayrıntılarını öğrendiği boşanma 
şimdi ona olanaksız geliyordu çünkü kendi onuru ve dine 
saygısı, düzmece bir zinayı üstlenmesine özellikle de ba-
ğışladığı ve sevdiği karısının aşağılanıp rezil düşmesine 
ne den olmaya kesinlikle izin vermiyordu. Boşanma, daha 
önemli başka nedenlerden dolayı da olanaksız görünü-
yordu.

Boşanınca oğlu ne olacaktı? Annesiyle bırakmak 
mümkün değildi. Boşanan anne kendi yasal olmayan ai-
lesini kuracaktı, bu ailede üvey evlat durumuna düşecek 
ve büyük olasılıkla berbat bir eğitim alacaktı. Kendi ya-
nına almak? Bunun kendi açısından öç almak olacağını 
biliyor ve bunu istemiyordu. Bunun dışında, boşanmaya 
razı olmakla Anna’yı kendi eliyle mahvetmiş olacağına 
inandığı için de bu Aleksey Aleksandroviç’e olanaksız 
geliyordu. Moskova’dayken, boşanmayı kendisi için iste-
diğini ve bununla Anna’yı dönüşü olmayacak biçimde 
yok edeceğini nedense hiç düşünmediğini söyleyen Dar-
ya Aleksandrovna’nın sözleri içine işlemişti. Bu sözleri 
bağışlaması ve çocuklara düşkünlüğüyle bir araya getir-
diğinde onları daha farklı anlıyordu. Ona göre boşanma-
yı kabul etmek ve Anna’ya özgürlüğünü vermek, kendi-
sinin sevdiği çocuklarla son hayat bağını koparmak de-
mekti, Anna için ise düzgün bir yaşam yolundaki son 
dayanağını elinden almak ve onu mahvolmaya sürükle-
mek demekti. Anna’nın boşanmış bir eş olarak Vrons
ki’yle birlikte yaşayacağını biliyordu ve bu ilişki, kilise, 
koca hayatta olduğu sürece kadına yeniden evlenme hak-
kı vermediği için hem yasadışı hem de bir suç olacaktı. 
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“Birlikte yaşayacaklar ve biriki yıl sonra ya o Anna’yı 
terk edecek ya da Anna yeni bir ilişki kuracak,” diye dü-
şünüyordu Aleksey Aleksandroviç. “Ben de yasadışı bir 
boşanmaya razı olduğum için onun mahvolmasının suç-
lusu olacağım.” Bütün bunları yüzlerce kez düşünmüş 
ve boşanmanın kayınbiraderinin dediği gibi hiç de kolay 
olmadığı bir yana tamamen olanaksız olduğuna ikna ol-
muştu. Stepan Arkadyiç’in tek bir sözüne bile inanmı-
yordu, her söylediğini kolaylıkla çürütebilirdi ama onun 
sözlerinde de hayatını yönlendiren ve boyun eğmek zo-
runda olduğu o her şeye muktedir kaba gücün ifade bul-
duğunu hissederek onu dinlemişti.

“Sorun, senin hangi koşullarla boşanmaya razı olaca
ğın. Anna hiçbir şey istemiyor, istemeye de cesaret ede-
miyor, her şeyi senin yüce gönüllülüğüne bırakıyor.”

Aleksey Aleksandroviç kocanın suçu üstlenmesiyle 
gerçekleşecek boşanmanın ayrıntılarını anımsayınca, “Tan
rım! Tanrım! Neden?” diye düşündü ve aynı Vronski’nin 
yaptığı gibi utançtan yüzünü elleriyle kapattı.

“Heyecanlandın, bunu anlıyorum. Etraflıca düşü-
nürsen...”

“Bir yanağına vurduklarında diğerini uzat, üstünde-
ki kaftanı çekip aldıklarında gömleğini ver,” diye düşün-
dü Aleksey Aleksandroviç.

“Evet, evet!” diye bağırdı tiz sesiyle. “Bütün rezilliği 
üstüme alacağım, oğlumu bile vereceğim ama... Ama bu 
konuyu kapatsak daha iyi değil mi? Neyse, nasıl istiyor-
san öyle yap...”

Kayınbiraderinin göremeyeceği bir şekilde arkasını 
dönüp pencerenin önündeki sandalyeye oturdu. İçi acı-
yordu ve utanç içindeydi ama bu acı ve utançla birlikte 
gösterdiği alçakgönüllülüğün yüceliği karşısında sevinç 
ve huzur da hissediyordu.

Stepan Arkadyiç de duygulanmıştı. O da susuyordu.
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“Aleksey Aleksandroviç, inanın bana, bu yüce gönül-
lülüğünüzün kıymetini bilecektir,” dedi. “Ne yaparsın, 
Tan rı’nın takdiri böyleymiş,” diye ekledi ama söyledikten 
sonra bu söz çok saçma geldi ve aptallığı karşısında gü-
lümsemesine zor engel oldu.

Aleksey Aleksandroviç yanıt vermek istedi ama göz-
yaşları onu durdurdu.

“Kaderin bir oyunu ama kabul etmek gerek. Bu mut-
suzluğu olmuş bitmiş kabul ediyor ve hem ona hem de 
sana yardım etmeye çalışıyorum,” dedi Stepan Arkadyiç.

Stepan Arkadyiç eniştesinin odasından çıktığında 
çok duygusaldı ama bu duygusallık onun bu işi başarılı 
bir şekilde sonlandırdığına dair memnuniyetine engel 
olmuyordu çünkü Aleksey Aleksandroviç’in verdiği söz-
den dönmeyeceğine kesinlikle emindi. Bu memnuniye-
tine bir de bu iş bittikten sonra karısına ve yakın tanıdık-
larına yapacağı şakanın keyfi eklenmişti: “Benimle çar 
arasında nasıl bir fark var? Çar askeri ayırırken bunun 
kimseye faydası olmaz ama ben eşleri ayırırken1 en az üç 
kişiye faydam dokunur. Ya da çarla benim aramdaki ben-
zerlik nedir? O zaman... Neyse, iyi düşünmeliyim bunu,” 
dedi kendi kendine gülümseyerek.

XXIII

Kurşun, kalbinin yanından geçmesine karşın Vrons
ki’nin yarası ağırdı. Birkaç gün yaşamla ölüm arasında 
gitti geldi. Konuşacak hale gediğinde yanında yalnızca 
Varya, ağabeyinin karısı vardı.

1.Yazar,Rusçadadenetlemeveboşanmaanlamınagelenrazvodsözcüğüyle
oynuyor.(Ç.N.)
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“Varya!” dedi kadına ciddi ciddi bakarak. “Kendimi 
kazayla vurdum. Ancak lütfen bunun hakkında kimseye 
bir şey söyleme. Çünkü fazlasıyla aptalca bir şey.”

Varya, Vronski’nin sözlerine hiçbir cevap vermeden 
onun üstüne eğildi ve sevinçli bir gülümsemeyle yüzüne 
baktı. Aydın bakışlarında heyecan yoktu ama oldukça 
sert bir ifade vardı.

“Tanrı’ya şükür!” dedi Varya. “Ağrıyor mu?”
“Şurası, biraz.” Vronski göğsünü gösterdi.
“Hadi, sargını değiştireyim.”
Varya sargıları değiştirirken geniş elmacıkkemikleri-

ni sıkıp hiç konuşmadan ona bakıyordu. Bitirince konuş-
maya başladı:

“Sayıklamıyorum. Kendimi vurduğum konusunda 
söylenti olmaması için dediğimi yap lütfen.”

“Kimsenin bir şey dediği yok. Umarım bir daha iste-
meden kendini vurmazsın,” dedi Varya soru dolu bir gü-
lümsemeyle.

“Vurmayacağımı düşünüyorum ama keşke...”
Sonra kötü kötü gülümsedi.
Varya’yı endişelendiren bu sözler ve gülümsemeye 

karşın ateşi düşünce iyileşmeye başladı ve acısının büyük 
bir bölümünden kurtulduğunu hissetti. Kendini vurma-
sıyla önceden hissettiği o utanç ve aşağılamayı sanki üs-
tünden atıp gitmişti. Artık Aleksey Aleksandro viç’i sa-
kince düşünebiliyordu. Onun yüce gönüllülüğünü kabul 
ediyor ve kendini aşağılanmış hissetmiyordu. Bundan 
başka hayatı da eski yolunda akıp gitmeye başlamıştı. 
İnsanların gözlerine utanmadan bakabiliyor ve eski alış-
kanlıklarıyla yaşamaya devam edebiliyordu. Sürekli mü-
cadele etmesine karşın yüreğinden çekip atamadığı tek 
şey, Anna’yı sonsuza kadar yitirdiğine dair umutsuzluğa 
varan üzüntüydü. Şimdi kocasına kefaretini ödemiş biri 
olarak Anna’dan vazgeçmeyi ve pişmanlık içindeki Anna 
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ile kocası arasına hiçbir zaman girmemeyi yüreğinin de-
rinliklerinde kararlaştırmıştı ama onun aşkını yitirmenin 
üzüntüsünü bir türlü yüreğinden çıkaramıyor, Anna’yla 
yaşadığı, o zamanlar değerini bilmedikleri şimdi ise bü-
tün güzellikleriyle kendini izleyen mutluluk anlarını 
beyninden silip atamıyordu.

Serpuhovskoy ona Taşkent’te bir görev uydurmuş, 
Vronski de hiç düşünmeden bu öneriyi kabul etmişti. 
Ne var ki gitme zamanı yaklaştıkça yapmak zorunda ol-
duğu fedakârlık ona daha ağır gelmeye başlamıştı.

Yarası iyileşmişti ve Taşkent hazırlıkları için artık dı-
şarı çıkmaya başlamıştı.

“Onu bir kere göreyim, ölsem de gam yemem,” diye 
düşünüyordu, veda ziyaretleri yaparken bu düşüncesini 
Betsi’ye açtı. Görevi üstlenen Betsi, Anna’ya gitmiş ve 
Vronski’ye olumsuz yanıt getirmişti.

“Daha iyi,” diye Vronski haberi alınca. “Son direnci-
mi de kıracak bir zayıflıktı bu.”

Ertesi sabah Betsi, Vronski’ye gitti ve Aleksey Alek
sandroviç’in boşanmayı kabul ettiğini ve dolayısıyla An
na’yı görebileceği haberini Oblonski aracılığıyla öğren-
diğini söyledi.

Betsi’yi uğurlamayı bile düşünmeden, verdiği karar-
ları ânında unutup hatta Anna’yı ne zaman görebileceği-
ni ve kocasının şimdi nerede olduğunu sormadan doğru-
ca Karenin’lere gitti. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi görmeden 
merdivenleri koşarcasına çıktı, hızlı adımlarla Anna’nın 
odasına girdi. Odada birinin olup olmadığını hiç düşün-
meden ve fark etmeden Anna’ya sarıldı ve yüzünü, elle-
rini, boynunu öpücüklere boğdu.

Anna bu görüşmeye hazırlanmış, ona ne diyeceğini 
düşünmüştü ama hiçbirini söylemeyi başaramadı. Vrons
ki’nin tutkusu onu da sarmıştı. Onu da, kendisini de sa-
kinleştirmek istiyordu ama artık çok geçti. Dudakları 
öyle titriyordu ki uzun süre hiçbir şey söyleyemedi.
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Sonunda Vronski’nin elini yüreğine bastırarak, “Evet, 
aldın beni, seninim,” diye fısıldadı.

“Böyle olmak zorundaydı zaten!” dedi Vronski. “Ya-
şadığımıza göre böyle olmalıydı. Artık bunu biliyorum.”

Gittikçe daha da sararan Anna, Vronski’nin başına 
sarılarak, “Doğru,” dedi, “olan biten bunca şeye karşın 
yine de korkunç bir şeyler var bunda.”

“Hepsi geçecek, hepsi geçecek, çok mutlu olacağız! 
Aşkımız güçlendiyse, içinde korkunç şeyler olduğu için 
güçlendi,” dedi başını kaldırıp bembeyaz dişlerini göste-
rerek gülümserken.

Anna’nın buna gülümseyerek yanıt vermemesi ola-
naksızdı ama gülücüğü Vronski’nin sözlerine değil aşk 
dolu gözlerindeydi. Vronski’nin elini tutup buz gibi ya-
naklarında ve kısacık saçlarında dolaştırdı.

“Bu kısa saçlarla seni tanıyamazdım. Nasıl da güzel-
leşmişsin. Oğlan çocuğu gibisin. Ancak ne kadar solgun-
sun!”

“Evet, çok zayıfım,” dedi Anna gülümseyerek. Du-
dakları yeniden titremeye başladı.

“İtalya’ya gidelim, iyileşirsin,” dedi.
“Karıkoca gibi, tek başımıza, ikimiz bir aile gibi, 

mümkün mü bu?” dedi Vronski’nin gözlerinin içine ba-
karak.

“Beni şaşırtan şey, neden bir zamanlar başka türlü 
olduğu.”

“Stiva onun her şeye razı olduğunu söylüyor ama 
onun yüce gönüllülüğünü bir türlü kabul edemiyorum,” 
dedi Anna, Vronski’nin yüzünün yanına doğru dalgın dal-
gın bakarak. “Boşanmak istemiyorum, artık benim için 
hiçbir şeyin önemi yok. Yalnızca Seryoja için ne karar 
vereceğini bilmiyorum.”

Vronski, Anna’nın bu anda oğlunu ve boşanmayı 
nasıl düşünebildiğini, nasıl aklına getirebildiğini bir türlü 
anlayamadı. Hani biraz önce hiçbir şeyin önemi yoktu? 
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Anna’nın elini kendi elinde çevirip dikkatini çekme-
ye çalışarak, “Bundan bahsetme, düşünme,” dedi Vronski 
ama Anna ona bakmıyordu.

“Ah, neden ölmedim ki, en iyisi buydu!” dedi Anna 
ve yanaklarından yaşlar dökülmeye başladı ama bir yan-
dan da Vronski’yi üzmemek için gülümsemeye çalışıyor
du.

Gurur verici ve tehlikeli Taşkent görevini reddet-
mek, Vronski’nin eski anlayışına göre utanç verici, müm-
kün olmayan bir şeydi. Oysa şimdi bir dakika bile dü-
şünmeden bu görevi reddetmişti ve bu davranışının yük-
sek makamlarca hoş karşılanmadığını fark edince de he-
men istifa etti.

Bir ay sonra Aleksey Aleksandroviç, evinde oğluyla 
yalnız kaldı. Anna ise boşanmadan ve boşanmayı kesin-
likle reddederek Vronski’yle birlikte yurtdışına gitti.




