




FYODOR DOSTOYEVSKİ

UYSAL KIZ
FANTASTİK BİR ÖYKÜ



CAN SA NAT YA YIN LA RI 
YAPIMVEDAĞITIMTİCARETVESANAYİA.Ş.
MaslakMah.EskiBüyükdereCad.İzPlazaGiz,No:9/25,Sarıyer / İstanbul
Telefon:(0212)2525675/2525988/2525989Faks:(0212)2527233
canyayinlari.com
yayinevi@canyayinlari.com
SertifikaNo:43514

CanKlasik

Uysal Kız,FyodorDostoyevski
Rusçaaslındançeviren:MehmetYılmaz
Кроткая. Фантастическийрассказ
İlkbaskı:Дневни́к писáтеля,1876
Buçeviridekaynakalınanbasım:Азбука,2015
©2020,CanSanatYayınlarıA.Ş.
Tümhaklarısaklıdır.Tanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışındayayıncının
yazılıizniolmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz.

1.basım:2020
10.basım:Mart2023,İstanbul
Bukitabın10.baskısı3 000adetyapılmıştır.

Dizieditörü:AyçaSezen
Editör:UğurBüke
Düzelti:AylinSamancıElmasdağ
Mizanpaj:BaharKuruYerek

Sanatyönetmeni:UtkuLomlu/LomCreative(www.lom.com.tr)
Kapakgörseli:SibelAçıkalınAkgün

Baskıvecilt:İmakOfsetBasımYayınAnonimŞti.
AkçaburgazMah.137.SK.No:12
Esenyurt,İstanbul
SertifikaNo:71320

ISBN978-975-07-4200-2



Rusçadanaslındançeviren

MehmetYılmaz

ÖYKÜ

FYODOR DOSTOYEVSKİ

UYSAL KIZ
FANTASTİK BİR ÖYKÜ



Budala,1982

Amcanın Düşü,1994

Tatsız Bir Olay,2005

Beyaz Geceler,2009

Karamazov Kardeşler,2010

İkiz,2010

Yeraltından Notlar,2011

Yufka Yürek,2011

Ölüler Evinden Notlar,2012

İnsancıklar,2014

Suç ve Ceza,2015

Kumarbaz,2021

Ev Sahibesi,2021

FyodorDostoyevski’ninCanYayınları’ndakidiğerkitapları:



FYODORMİHAYLOVİÇDOSTOYEVSKİ,1821’deMoskova’dadoğ-
du.PetersburgAskerîMühendislikOkulu’nubitirdiktenkısabirsüre
sonraedebiyatlauğraşmakiçinaskerliktenayrıldı.İlkromanı İnsan-
cıklar (1846),döneminünlüeleştirmeniBelinski’denbüyükövgüaldı.
Dahasonradevletdüzeniniyıkmayaçalıştığıgerekçesiyletutuklandı;
ölümcezası,Sibirya’dadörtyılağırhapsevedörtyılaskerlikhizme-
tineçevrildi.DergilerçıkardığıveAvrupa’yagittiğidönemdehayatın-
dabirtalihsizlikdizisibaşladı,eşini,kardeşinikaybetti.Alacaklılarının
tehditleriüzerine,biryayıncıdanaldığıborçlaAvrupa’yakaçtı. Suç ve 
Ceza’yı (1866)yazmayabaşladıveonun içinaldığıavanslaRusya’ya
döndü.Önce Kumarbaz (1866)romanınıyayımladı.Aynıyıltamamla-
dığı Suç ve Ceza,eleştirmenleriveokurlarıhemenbüyüledi.1867’de
asistanıAnnaSnitkina’ylaevlenerekyenidenyurtdışınaçıktı;dörtyıl
Rusya’danuzakkaldı.Alçaltıcıbiryoksullukiçindegeçenbudönem
boyuncaülkedenülkeyedolaştı.Dostoyevski,buağıryaşamkoşulla-
rı altında da sendelemeyerek ikinci başyapıtı Budala’yı (1869) yaz-
dı. Budala’yı,1870’te Ebedî Koca,1872’de Ecinniler,1875’te Delikan-
lı izledi. Karamazov Kardeşler’i(1879-1880)yazmayabaşladığında,ar-
tıkülkeçapındatanınanünlübiryazardı.1881’dePetersburg’daölen
Dostoyevski,Batılıülkelerinedebiyatvedüşünyaşamındaönemlibir
roloynamış,özelliklevaroluşçuluğuntemelkaynaklarındanbirisayıl-
mıştır.



MEHMETYILMAZ,1956’daEskişehir’dedoğdu.1981YılındaAnkara
ÜniversitesiDil ve TarihCoğrafya Fakültesi RusDili ve Edebiyatı
Bölümü’nübitirdi.1983yılındaKonstantinPaustovski’ninöykülerin-
denderlediğiTaşan Irmaklaryayımlandı.2017yılındayayımlananVa-
leriBrüsov’unAteş Meleğiromanını,sonolarakdaTolstoy’unDiriliş 
romanını çevirdi. Yazarlar sendikası üyesi olan  Mehmet Yılmaz
Bodrum’dayaşıyor.



9

Bu kez her zamanki gibi “Günlük” yerine uzun bir öykü 
kaleme aldığım için okurlarımdan özür diliyorum. Ancak ayın 
büyük bir kısmını gerçekten bu öyküyle uğraşarak geçirdim. 
Ne olursa olsun okuyucudan hoşgörü rica ediyorum.

Şimdi hikâyeye gelelim. Hikâyeyi son derece gerçekçi 
bulmama karşın, onu “fantastik” olarak adlandırdım. Gerçek-
ten de fantastik öğeler var, özellikle de hikâyenin yazım biçi-
minde, bunu da öncelikle belirtmeyi gerekli görüyorum. 

İşin aslı bu ne bir hikâye ne de bir anı. Kendinizi, birkaç 
saat önce pencereden atlayarak intihar etmiş, masanın üzerin-
de boylu boyunca uzanan bir kadının kocası olarak düşünün. 
Adam panik içindedir, düşüncelerini toplamayı beceremez. 
Evin içinde dört döner ve olup biteni anlamaya, “düşüncelerini 
bir noktada toplamaya” çalışır. Dahası kendi kendine konuşan, 
ıslah olmaz hastalık hastalarından biridir. Kendi kendine konu-
şur, olayı anlatır, kendine açıklamaya çalışır. Görünürde konuş-
malar birbirini takip etmesine karşın, birkaç kez hem mantıki 
hem de duygusal olarak kendisiyle çelişir. Kendisini haklı çı-
karmakla kalmaz, bir de karısını suçlar ve olmadık açıklamala-
ra kalkışır; kâh düşünceleri ve yüreği katılaşır kâh aşırı duygu-
sallaşır. Yavaş yavaş olayı gerçek haliyle kavrar ve “düşünceleri-
ni bir noktada” toplar. Peşi sıra çağırdığı anılar en sonunda ka-
çınılmaz olarak onu gerçeğe götürür; gerçek de kaçınılmaz ola-
rak duygu ve düşüncelerini geliştirir. Hikâyenin biçimi bile, 
tutarsız başlangıcına kıyasla sonuna doğru değişir. Gerçek, za-
vallı adamın karşısına, en azından kendisi için net bir biçimde 
tüm çıplaklığıyla çıkar.

YAZARDAN
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İşte konu bu. Hiç kuşkusuz hikâyenin seyri kesintiler ve 
konudan sapmalarla ve duraklamalarla birkaç saat sürer; anla-
tıcı kâh kendi kendine konuşur kâh sanki görünmez bir dinle-
yiciye, bir tür yargıca seslenir. Aslında gerçek hayatta da hep 
böyle olur. Eğer bir stenograf onu duyabilse ve söylediklerinin 
tamamını onun peşi sıra yazabilse, o zaman hikâye benim sun-
duğumdan biraz daha düzgün ve daha az karmaşık olurdu an-
cak sanırım psikolojik yapısı aynı kalırdı. Benim için bu hikâ
yenin fantastik yanı, sonrasında benim yayına hazırlayacağım 
metnin, bir stenograf tarafından yazıya dökülmüş olması var-
sayımı. Zaten sanatta bunun benzerlerine daha önce de rastla-
nılmıştır: Örneğin Victor Hugo Bir İdam Mahkûmunun Son 
Günü adlı şaheserinde her ne kadar stenograf kullanmasa da, 
aşağı yukarı böyle bir yöntem uygulamış ve idam mahkû
munun yalnızca son gününü değil, son saatini, harfi harfine 
son dakikasını yazabileceğini (buna zamanı da olduğunu) farz 
ederek, daha da inanılmazını gerçekleştirmiştir. Ama Hugo bu 
fantastik varsayımını hayata geçirmesiydi, bütün yazdıkları 
arasındaki en gerçekçi, en samimi bu eseri ortaya çıkaramazdı. 



Birinci Bölüm
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... O işte burada, hâlâ her şey çok güzel: İkide bir gi-
dip bakıyorum, peki ya yarın götürdüklerinde nasıl yalnız 
kalacağım? O şimdi salonda masanın üzerinde; iki lom-
ber1 masasını birleştirdik, tabut yarın gelecek, beyaz, be-
yaz Napoli ipeği kaplı, ancak yalnızca bununla ilgilenmi-
yorum, olan biteni de anlamak istiyorum. Altı saattir olan 
biteni anlamaya çalışıyorum ama düşüncelerimi bir nok-
tada toplayamıyorum. Bütün yaptığım yürümek, durma-
dan dolanıyor, dolanıyor, dolanıyorum... Bakın nasıl oldu. 
Şöyle düzenli bir şekilde anlatayım. (Düzen!) Beyler, ben 
bir yazar olmaktan çok uzağım, zaten siz de bunu görü-
yorsunuz, bırakın kendi anladığım şekilde anlatayım. Za-
ten en büyük korkum da her şeyi anlamış olmam!

İsterseniz en başından alayım, o zamanlar “şunları 
bunları yapabilir, seyahat edebilir, evde ders verebilir ve 
vesaire, vesaire” diye Golos’a2 vereceği iş ilanının parasını 
karşılamak için bazı şeyleri rehine vermek üzere bana 
gelmişti. Bu işin daha en başındaydı, elbette onu diğerle-

1.II.Yekaterinadönemindepopülerolan,kırkkâğıtla,üçyadadörtkişiyle
oynananbiroyun.(Ç.N.)
2.(Rus.)Ses.1863-1883yıllarıarasındaPetersburg’dayayımlanansiyasetve
edebiyatgazetesi.(Ç.N.)

I 

BEN KİMİM, O KİM?
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rinden ayırt etmiyordum, herkes gibi gelip gidiyordu, 
vesaire, vesaire. Onu fark etmem sonra oldu. İncecik, sa-
rışın, orta boylu bir kızcağızdı, sanki utanıyormuş gibi 
bana karşı hep çekingen davranıyordu. (Sanırım bütün 
yabancılara karşı da böyleydi, ben de sonuçta onun gö-
zünde, yani bir rehinci değil de bir insan olarak, diğerle-
rinden farklı değildim elbette.) Parasını alır almaz he-
men arkasını dönüp giderdi. Hiç sesini çıkarmazdı. Baş-
kaları daha fazla para alabilmek için durmadan tartışır, 
yalvarır, pazarlık ederlerdi ama o, hayır, ne verilirse razı 
olurdu... Sanırım her şeyi karıştırıyorum... Evet, beni 
her şeyden daha çok şaşırtan onun getirdiği şeylerdi; gü-
müş yaldızlı küpeler, eski püskü minik bir madalyon; 
yirmi kapiklik şeyler, bunların para etmeyeceğini kendisi 
de biliyordu ama yüzünden onun için değerli olduklarını 
okuyordum – gerçekten de, bütün bunların ona ana ba-
basından kalan yadigârlar olduğunu daha sonra öğren-
dim. Bir keresinde getirdiği şeylere küçümseyerek bak-
ma cüretini gösterdim. Aslında biliyor musunuz böyle 
bir şeye asla kalkışmam, herkese efendice davranırım, laf 
kalabalığı yapmam, saygılı ve net konuşurum. “Netlik, 
netlik, netlik.” Ancak bir gün eski püskü (tam anlamıy-
la), döküntü tavşan kürkü kısa bir ceket getirince kendi-
mi tutamadım ve ona iğneleyici bir şeyler söyledim. 
Aman Tanrım, nasıl da kıpkırmızı kesildi! Kocaman, ma
vi, dalgın gözleri öfkeyle parladı! Tek söz söylemeden, 
“döküntü”sünü kaptığı gibi fırlayıp gitti. İşte, onu özel-
likle ilk kez o zaman fark ettim ve aklımdan onunla ilgi-
li bir şey geçti, yani özel bir şey. Evet, hatırladığım bir 
izlenim daha var, yani belki de, en önemli izlenim her 
şeyin sentezi; son derece gençti, öyle ki olsa olsa on dör-
dündeydi. Oysa o zamanlar on altısını doldurmasına üç 
ay vardı. Ancak benim asıl söylemek istediğim bu değil, 
sentez bu değil. Ertesi gün yine çıkıp geldi. Sonradan 
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öğrendim ki şu tavşan kürklü ceketle hem rehinci Dob
ronravov’a hem de Mozer’e gitmiş ama onlar altından 
başka hiçbir şey kabul etmedikleri için yüzüne bile bak-
mamışlar. Bir gün ondan kakmalı bir takı (öylesine, işe 
yaramaz bir şey) almıştım, daha sonra altın ve gümüşten 
başka bir şey kabul etmediğim halde bu takıyı aldığımı 
fark edince kendime şaşıp kalmıştım. Bu da ona dair ha-
tırladığım ikinci şeydi. 

Mozer’den eli boş geldiği başka bir sefer kehribar 
bir ağızlık getirdi, bir amatör için fena sayılmayacak bir 
parçaydı; ancak sadece altınla uğraştığımızdan bizim 
için değersiz bir şeydi. Dünkü isyankâr tavrından sonra 
onu sert karşıladım. Sert derken, soğuk. Yine de ona iki 
ruble verirken kendimi tutamadım ve biraz da kızgınlık-
la, “Bunu yalnızca sizin için yapıyorum, böyle bir şeyi 
Mozer’e götürseniz almaz,” dedim. “Sizin için” sözünü 
özellikle manalı bir şekilde söyledim. Kızgındım. “Sizin 
için” sözünü duyunca yeniden kızardı ama sesini çıkar-
madı, parayı da reddetmedi, aldı, ah şu yoksulluk! Nasıl 
da kıpkırmızı kesildi! Canını acıttığımı fark ettim. Çıkıp 
gidince de,“İki ruble için değer miydi bu zafere?” diye 
kendime sordum. “Heh heh heh!” Hatırlıyorum da bu 
soruyu, “Değer miydi? Değer miydi?” diye özellikle iki 
kez sormuştum. Ve gülerek, değdiğine karar vermiştim. 
Çok neşelenmiştim. Aslında kötü bir niyetim yoktu, is-
teyerek, bilinçli bir şekilde yapmıştım bunu, onu sına-
mak istemiştim; çünkü birdenbire kafamda onunla ilgili 
bazı hesaplar yapmaya başlamıştım. Bu da onun hakkın-
da düşündüğüm üçüncü özel şeydi.

... İşte her şey bundan sonra başladı. Hiç kuşkusuz 
hemen, onun hakkındaki her şeyi etraflıca sorup soruş-
turmaya başladım, gelişini de bilhassa sabırsızlık içinde 
bekliyordum. Yakında gelir diye içime doğuyordu. Gel-
diğinde de onunla büyük bir nezaketle, tatlı tatlı konuş-
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maya başladım. Ne de olsa hiç fena eğitim almamıştım 
ve nasıl davranılacağını biliyordum. Hımm. Oracıkta 
onun iyi yürekli ve uysal biri olduğunu hemen anladım. 
İyi yürekli ve uysal insanlar çok fazla direnmezler ve her 
ne kadar çok fazla açılmasalar da, konuşmaktan kaçın-
mayı da asla beceremezler. Cimrice de olsa yine de yanıt 
verirler, gittikçe de açılırlar, yeter ki siz yorulup bıkma-
yın. Kuşkusuz, o zamanlar bana pek bir şey anlatmadı. 
Golos ve diğer şeylerle ilgili bilgileri daha sonra öğren-
dim. Elbette ilk zamanlarda mağrurca, “Dadı, seyahat 
edebilir, koşullarınızı mektupla bildiriniz” diye elinde 
avucunda ne varsa vererek yayımlattığı ilanlar, daha son-
ra, “Her şeyi yaparım; ders veririm, refakat ederim, ev işi 
yaparım, hasta bakarım, dikiş dikerim” şekline döndü. 
Kuşkusuz bütün bunlar yayımlanan her ilana çeşitli ta-
vizlerle ekleniyordu, en sonunda bıçak iyice kemiğe da-
yandığında “ücretsiz, karın tokluğuna” bile eklendi. Yine 
de bir kapı bulamadı! Bunun üzerine onu son bir kez sı-
namaya karar verdim, o günkü Golos’u alıp ona bir ilan 
gösterdim: “Genç, kimsesiz bir kadın, tercihen yaşlı dul 
erkeklerin küçük çocuklarına dadılık işi arıyor, ev işlerine 
de yardımcı olabilir.” “Bakın, görüyor musunuz, bu ilan 
bu sabah yayımlandı, muhtemelen akşama doğru bir iş 
bulur. İşte ilan diye buna denir!”

Yeniden kıpkırmızı kesildi, gözleri yine çakmak çak-
mak oldu, arkasını döndüğü gibi çekip gitti. Bu çok hoşu-
ma gitmişti. Ayrıca o zaman, hemen her şeyden çok 
emindim ve en ufak bir korkum yoktu. Ağızlığı benden 
başka kimsenin almayacağı belliydi. Bu ağızlıkları bile el-
den çıkarmıştı. İşte böyle, üç gün sonra beti benzi atmış 
bir halde, telaş içinde çıkıp geldi, evde bir şeyler olduğu-
nu anladım, gerçekten de olan olmuştu. Şimdi evde neler 
olduğunu anlatacağım ama öncelikle ona cömertçe dav-
ranarak gözünde ansızın nasıl yüceldiğimi belirtmek isti-
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yorum. Ansızın hayalim gerçek olmuştu. Olay şu; bana 
bir aziz tasviri getirmişti (iş o raddeye gelmişti)... Ah, 
dinleyin! Dinleyin! Şimdi başlıyorum, her şeyi birbirine 
karıştırdım... Aslında şu an bütün ayrıntıları, en küçük 
noktasına varıncaya kadar her şeyi hatırlamak istiyorum. 
Her şeyi, düşüncelerimi bir noktada toplamak istiyorum 
ama olmuyor, ah şu küçücük ayrıntılar, ayrıntılar...

Meryem Ana tasviri. Meryem Ana ve İsa; eve, aileye 
ait, eski, altın yaldızlı, gümüş çerçeveli bir tasvirdi, etse 
etse altı ruble ederdi. Onun için tasvirin ne kadar değer-
li olduğunu görüyordum, çerçevesiyle birlikte tasviri ol-
duğu gibi rehine veriyordu. Ona, “En iyisi çerçevesini 
çıkaralım, tasviri alıp götürün,” dedim, sonuçta tasvir 
yine tasvirdi. 

“Yoksa sizin bulundurmanız yasak mı?”
“Hayır, yasak olduğundan değil, belki sizin için...”
“Peki, çıkarın.”
Biraz düşündükten sonra, “Bakın, ne yapacağım,” de-

dim, “onu çerçevesinden çıkarmadan diğer tasvirlerle bir-
likte şuraya, kandilin altına, tasvir dolabına koyacağım. 
(Dükkânı açar açmaz daima bir kandil yakardım.) Hepsi 
on ruble, alın.”

“On rubleye ihtiyacım yok, bana beş ruble verin, 
onu mutlaka rehinden kurtaracağım.”

“On rubleyi istemiyor musunuz?” diye sordum. Son-
ra gözlerinin yeniden çakmak çakmak olduğunu görerek, 
“Tasvir o kadar eder,” diye ekledim. Hiç sesini çıkarmıyor-
du. Bunun üzerine çıkarıp ona beş ruble verdim. 

“Kimseyi hor görmemek lazım, bu sıkıntıları ben de 
çektim, hatta daha da kötüsünü efendim, siz şimdi beni 
böyle bir işin başında görüyorsanız da, bu bütün çektik-
lerimden sonra oldu...”

“Toplumdan öç alıyorsunuz, öyle mi?” diyerek çok 
acı bir alayla ama yine de çok masumca ansızın sözümü 



18

kesti. (Yani genel olarak, beni şüphesiz o zamanlar diğer-
lerinden ayırt etmediği için bunu neredeyse hiç kırıcı 
olmadan söylemişti.) 

“Vay şuna bak, karakterini ortaya koyuyor, genç ku-
şak işte,” diye aklımdan geçirdim.

Hemen yarı şakacı yarı gizemli bir şekilde, “Bakınız,” 
diye belirttim, “ben kötülük yapmak isteyen bütünün 
iyilik yapan parçasıyım...”

Birden, hayli çocukça ve büyük bir merakla bana 
baktı.

“Durun. Bu neydi? Nereden bu? Bir yerlerde duy-
muştum...”

“Kafanızı boşuna yormayın, Mephistopheles kendi-
ni Faust’a bu ifadelerle tanıtır. Faust’u okudunuz mu?”

“Şey... Dikkat etmemişim.”
“Yani hiç okumadınız. Okumalısınız. Ancak dudak-

larınızda yine alaycı bir ifade görüyorum. Lütfen, rehin-
ci rolümü allayıp pullamak için kendini size Mephistop-
heles gibi tanıtmaya çalışan ucuz biri sanmayın beni. 
Rehinci rehincidir, işte o kadar. Bilinen şey, efendim.”

“Siz ne kadar tuhaf birisiniz... Hiç de böyle bir şey 
söylemek istememiştim...”

İçinden, “Sizin eğitimli biri olduğunuzu ummuyor-
dum,” demek istiyor ama söylemiyordu, oysa ben böyle 
düşündüğünü biliyordum, onu müthiş mutlu etmiştim. 

“Sizin de bildiğiniz gibi,” dedim, “her alanda iyi şey-
ler yapabilirsiniz. Kuşkusuz kendimden bahsetmiyorum, 
diyelim ki, ben kötülükten başka hiçbir şey yapmıyo-
rum, ancak...”

“Elbette her yerde iyi şeyler yapabilirsiniz,” dedi içi-
me işleyen hızlı bir bakış atarak. “Hem de her yerde,” 
diye ekledi birdenbire. 

Ah, hatırlıyorum, tüm bu anları hatırlıyorum! Ayrı-
ca şunu da belirtmek isterim ki şu gençlik, şu tatlı genç
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