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Irène Némirovsky’nin

Can Yayınları’ndaki diğer kitabı:

Pazar Günleri, 2013



IRÈNE NÉMIROVSKY, 1903’te Kiev’de doğdu. Ekim Devrimi nedeniyle 

ailesi Fransa’ya göç etti. 1926’da ilk romanı Le Malentendu’yü (Yanlış 

Anlama) yayımladı. İkinci kitabı David Golder’le meşhur oldu. Bunu 

diğer kitapları izledi. Ama İkinci Dünya Savaşı kopmuştu. 13 Temmuz 

1942’de Irène Némirovsky Fransız jandarması tarafından tutuklandı, 

Pithiviers Kampı’na kapatıldı ve sonra da nakledildiği Auschwitz’de 17 

Ağustos 1942’de öldü.

REFİKA EBRU ERBAŞ, İstanbul’da doğdu. Notre Dame de Sion Fran-
sız Lisesi 1991 ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi, 
Tarabya 1996 mezunu. Liseden beri çeviri yapıyor.





I

Anna Demestre oğullarını öpmek için parmak uçla

rında yükseldi; kısa boylu ve tombul bir yaşlı kadındı. Yü

züne neşeli ve kaygısız bir ifade vermeye çalıştı ama yuvar

lak ve soluk kapaklarının ardındaki yorgun gözleri zar zor 

aydınlandı; ağzının sadece kenarları gülümsedi ama yağ 

katmanlarına gömülü solgun yüzü hemencecik ve arzusu 

hilafına, tatsız bir somurtuşla kırıştı.

“Endişelenmeye başlıyordum,” dedi oğullarına, çe

kingen, alçakgönüllü bir edayla ancak ardından içeri gelin

leri giriyordu. Onlara yönelen sesi huysuz ve şikâyetçiydi: 

“Merak ettim. Saat sekiz oldu...”

Önlerine geçip onları dar koltukların sönmüş şömine

nin önünde çember şeklinde dizilmiş halde beklediği soğuk 

ve ufak salona geçirdi. Albert ve Augustin kendilerini tutmak 

için uzanmış bu kolların karşısında belli belirsiz gerilediler.
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Kardeşler birbirlerinden farklı olmakla birlikte tuhaf 

bir şekilde birbirlerine benziyorlardı. Albert tombul yanak

lı, teni ve keli pembe, hüzünlü gözlerle bakan, elli yaşların

da bir adamdı. Augustin daha kısa ve ince, saçları şakakla

rında kırlaşmış bir tipti; gıdılanmaya başlamış yüzü hoştu, 

soğuk ve mesafeli havasıyla bazı bazı uyuklayan bir kediyi 

andırırdı. 

Anne, önce birine sonra diğerine sordu:

“Nasılsın? İyi misin yavrum?”

Demestre’lerin sadece anneleriyle konuşurken kullan

dıkları şu sözde canlı, hafif ve neşeli, yapmacık ses tonuyla 

yanıtladılar:

“Tabii ki anne!” dedi Albert. “Çok iyi, anne! Ya sen? 

Havalar kötü, ha?”

Augustin de yüzünden soğuk ve mesafeli ince tebessü

münü silmeye çalıştı ve ellerini dostluk, neşe ve iyimserlik

le birbirine sürttü:

“İyi miyim? Kesinlikle iyiyim bence! Hiç bu kadar iyi 

hissetmemiştim!”

Sonra sustular; ona şefkatle bakarak ama onu görme

den, yüzünün bu akşam diğer akşamlardan daha sarı oldu

ğunu görmeden. İyi çocuklardı onlar. Uzun zamandır onu 

sadece keyifli gelişmelerden haberdar ediyorlardı ama bun

lar da nadirdi ve çoğunlukla onunla konuşacak bir şey bu

lamıyorlardı.

“İşte Alain,” dedi Madam Demestre, en küçük oğlunun 

kapalı kapının ardından gelen ayak seslerini tanıyarak.

Alain içeri girdi. Alain ile Augustin birbirlerine benzi

yorlardı ama Alain daha uzun ve daha zayıftı; kuru ve sivri bir 
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yüzü; alaycı, ketum ama yine de Augustin’de nicedir sönmüş 

olan bir nevi ateşin halen hayat bulduğu bir ifadesi vardı.

Kardeşler yarım ağızla, “Nasılsın?” diye mırıldanarak 

el sıkıştılar.

Bir müddet şöminenin önünde, birbirleriyle konuş

maktan ve birbirlerine bakmaktan kaçınan bir çember ha

linde durdular. Sonra koltukları çektiler ve hafifçe iç geçi

rerek oturdular. Kadınlar hâlâ bekleme odasında saçlarını 

düzeltiyorlardı. İçeri girdiklerinde üç adam da ayağa kalktı 

ve onları karşılamak üzere davrandı.

Karılarına hitap ederken bir anda her zamanki kısık, 

boğuk, kolayca öfkelenen seslerine, keyif ve huzur ifadesi

nin bir maske gibi düştüğü gerçek yüzlerine dönüyorlardı. 

Bir nevi suç ortaklığı, çiftleri hemencecik birbirlerinden 

yalıttı. Aslında pek de iyi bir koca olmayan Alain bile karı

sına, “Şu kuş beyinli Angèle’e bunun acil bir mektup oldu

ğunu anlatamaz mıydınız?” derken hayatının annesinin 

bilmediği koca bir bölümünün, onun tanımadığı ve asla ta

nımayacağı kaygıların ve umutların kapısını aralıyordu.

Ortalarına oturmuş olan anne, bakışlarını bir ötekine, 

bir berikine çeviriyordu. Delici ancak yaşla birlikte rengi 

solmuş, durgun sular gibi ışıklı ve bulanık gözleri vardı ve 

hiçbir şey gelinlerini, yüzü asık ve donuk olduğu halde, 

gece kuşlarınınki gibi ağır, soluk ve ince kırışıklıklarla 

dolu gözkapaklarını neredeyse hiç kırpmadan onların yüz 

hatlarına, en ufak hareketlerine takılıp kalan bu yeşilimtı

rak gözbebekleri kadar rahatsız edemezdi.

Anna Demestre’in evindeki bu pazar toplantılarında 

gelinler daima aynı kanepede, bir araya toplaşırlardı. İçle
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rinden ikisi, iki küçük kardeşin karıları olan Claire ve Alix, 

kardeştiler. Alix’in iki kızı da yanındaydı; Martine ve Ber

nadette, sarışın, beyaz tenli, düz saçlı iki kusursuz porse

len bebek sureti. Alix’in işlediği birbirinin eşi iki yakalık

tan iki küçük, tıraşlı ense yükseliyordu.

Anna Demestre’in dikkati küçüklerin yakasına kaydı. 

Onlara yaklaşmalarını işaret etti ve büzgülü ketene iç geçi

rerek dokundu.

“Bu yakaları siz mi işlediniz, Alix? Çok güzeller,” dedi 

kendini zorlayarak ama gözünü dikip bakmasından işle

mede iştahla bir hata aradığı anlaşılıyordu. “Çok da sıkılar, 

zavallı yavrucaklarım,” dedi parmağını yakanın arasından 

geçirerek ve pek iyi gizleyemediği bir zafer edasıyla. “Bo

ğuluyorsunuz...”

Şimdi tatmin olmuştu; dantelin inceliğini takdir et

mek için gözlüklerini arandı:

“Bu harika, Alix. Peri kızı gibi işliyorsunuz.”

Claire ve Alix birbirlerine muzip bir bakış attılar. Hep 

böyle olurdu; kayınvalideleri içlerinden birine yemeğe gel

diğinde, özenle onun hoşuna gidecek bir ziyafet hazırla

dıklarında, yemeği mükemmel bulsa ve bunu dile getirse 

bile yüzü hemencecik küçümseyici ve memnuniyetsiz bir 

ifadeye bürünür ve ancak, “Kreması fazla kaçmış şeke

rim,” ya da, “Hamur mükemmel ama ağır olmuş...” dedik

ten sonra sakinleşir ve iştahı yerine gelirdi.

Sabine’e, Albert’in karısı olan o soluk ve tombul sarı

şına iyi davranmaya daha az gayret gösterirdi ama Sabine 

de dünyadaki en sakin, geçinmesi en kolay varlıklardan bi

riydi. Hem de zengindi; Albert’e, Thil’li cerrah Renaud’nun 
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torunu olan karısından yüklü bir servet kalmıştı halbuki 

Claire ve Alix drahomasız evlenmişlerdi.

Üç gelin eski kanepede birbirlerine sokulmuşlardı, es

nememek için sarf ettikleri çaba gözlerini kızartıyordu. 

Küçük, ruhsuz salonun mobilyalarını ve duvarlarını tiksin

tiyle süzüyorlardı. Dairenin ön cephedeki odaları, semtin 

en sakin, en gri, en çirkin sokağı olan VictorienSardou 

Soka ğı’na, arka pencereler ise SaintePerrine Hastane

si’nin, bu mevsimde ve bu saatte bir rüzgâr, yağmur ve göl

ge girdabından ibaret olan parkına bakıyordu.

Üç erkek kardeş sessizliğe, yarım ağız edilmiş, soğuk 

ve kısa cümlecikler düşürüyorlardı. Hep böyle olurdu. Her 

pazar annelerinde toplaşırlardı ancak zamanın geri kala

nında her birinin diğer kardeşlerinin hayatından, meşgale

lerinden ve ilişkilerinden ayrı kendi hayatı, kendi kaygıla

rı, kendi arkadaşları vardı. Zengin Albert, dünyayı ancak 

karısının gözleri ve fikirleriyle görmekle meşhur Augustin, 

daima marazi hayallere kapılmış haldeki Alain arada bir 

birbirlerine, sanki bir araya geldiklerine, birbirlerine “sen” 

diye hitap ettiklerine şaşırmış gibi bakarlardı. Bazen de –bil

hassa bu akşam, diye düşündü Anna Demestre– sanki bir

birlerine zor tahammül ediyormuş gibi olurlardı. Düşman 

mıydılar? Hayır, kesinlikle, ama soyadlarından ve birkaç 

yüz hattından başka ortak noktaları kalmamış birer yaban

cıydılar. İçlerinden biri hakkında konuştuklarında “şu 

koca Albert enayisi”, “şu Alain hayvanı” derler ve annele

riyle konuşurken bile birbirlerinden aynı biçimde söz eder

lerdi; kötü niyetten değil, oldum bittim kardeşler arasında 

birbirinden yakınmak âdet olduğundan!
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