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GOBSECK

Mösyö Baron Barchou de Penhoen’e1.

Sadece De Viris2 ile eğitilmek zorundayken, felsefeye 
de merak saldığımız dönemde, Vendôme’daki3 öğrenciler 
arasında, sanırım kendini edebiyat yolunda bulan yalnız 
ikimiz olduk! Alman felsefesi üzerine esaslı kitaplarına ça-
lıştığın günlerde yeniden görüştüğümüzde, ben de işte bu 
eseri yazmaktaydım. Böylece, ikimiz de eğilimimizden yok-
sun kalmadık. Adını burada görmekten kuşkusuz, benim 
adını buraya yazarken aldığım hazzı duyarsın.

Eski okul arkadaşın,
Honoré de Balzac, 1840

1.Auguste Barchou de Penhoën (1799-1855): Rejim değişince askerlikten
ayrılıpRevue des Deux Mondes’dayazılaryazmayabaşlayanasker,tarihçive
siyasaetçi.(Ç.N.)
2.De Viris Illustribus(ÜnlüKişilerÜzerine)14.yüzyıl’daİtalyanyazarFrances-
coPetrarcatarafındanLatinceyazılmışdöneminsaygın,başarılıerkeklerinin
biyografileriniiçerenkitap.(Ç.N.)
3.Balzac’ınaltıyılyatılıolarakokuduğuokul.(Ç.N.)





11

1829 yılını 1830’a bağlayan kış, sabah birde, Vikon-
tes de Grandlieu’nün salonunda hâlâ ailesinden olmayan 
iki kişi bulunmaktaydı. Duvar saatinin vuruşları duyul-
duğunda yakışıklı bir delikanlı evden ayrıldı. Arabanın 
sesi avluda yankılandığında, vikontes salonda sadece is-
kambil oyununu bitirmek üzere olan erkek kardeşiyle 
bir aile dostlarının kaldığını görünce, arkasındaki mu-
mun ışığını perdeleyen incecik mermere kazınmış gra-
vürdeki ışık oyunlarına dikkat kesilmiş gibi görünürken, 
annesinin kaygılarını doğrularcasına şöminenin önünde 
durup arabanın tıkırtılarını dinleyen kızının yanına gitti. 

“Camille, genç Kont de Restaud’ya karşı tutumunu-
zu bu geceki gibi sürdürürseniz, beni onu bir daha davet 
etmemek zorunda bırakacaksınız. Dinleyin evladım, eğer 
benim şefkatime güven duyuyorsanız, hayatta sizi yön-
lendirmeme izin verin. On yedi yaşındayken insan ne 
geleceği, ne geçmişi ne de bir takım toplumsal görüşleri 
değerlendirebilir. Size tek bir uyarıda bulunacağım. 
Mösyö de Restaud’nun milyonları yiyebilecek bir annesi 
var, yaradılışı kötü, Goriot’nun1 adı bir zamanlar adı dil-
den dile gezmiş kızlarından biri. Babasına o kadar kötü-

1.Balzac’ın, ikikızıdazenginsoylularlaevlenmişromankahramanıGoriot
Baba.(Ç.N.)
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lük etmiş bu kadın böyle iyi bir oğlu kesinlikle hak etmi-
yor. Genç kont, annesine hayran ve büyük övgülere layık 
bir oğul sevgisiyle onun hep destekliyor; erkek kardeşi 
ile kız kardeşine de büyük bir özen gösteriyor.”

Kontes sözlerini alaycı bir dille sürdürdü.
“Onun davranış tarzı hayranlık uyandırsa da, annesi 

yaşadıkça, bir genç kızın servetini ve geleceğini bu kü-
çük Restaud’ya emanet etmekten bütün ailelerin ödleri 
patlayacaktır.”

“Duyduğum birkaç söz bende Matmazel de Grandlieu 
ile yaptığınız konuşmayı bölme ihtiyacı uyandırdı,” diye 
seslendi aile dostu. “Ben kazandım sayın kont, sizi yeğeni-
nizin imdadına koşmanız için serbest bırakıyorum.” 

“İşte buna tam da avukat kulağı denir,” diye karşılık 
verdi vikontes. “Sevgili Derville1, Camille’e iyice alçak 
bir sesle söylediğim şeyi nasıl duyabildiniz?”

Derville şöminenin yanındaki berjer koltuğa oturur-
ken, “Bakışlarınızdan anladım,” dedi. 

Dayı, yeğeninin yanına geçti, Madam de Grandlieu 
de kızı ile Derville’in arasındaki geniş pufa oturdu.

“Size Kont Ernest de Restaud’nun serveti hakkında-
ki düşüncelerinizi değiştireceğiniz bir hikâye anlatma-
mın tam zamanı vikontes.”

“Bir hikâye!” diye bağırdı Camille. “Hemen başlayın 
efendim.”

Derville, Madam de Grandlieu’ye bu hikâyenin onu 
da ilgilendirdiğini anlamasını sağlayacak bir ifadeyle bak-
tı. Vikontes, serveti ve çok eski tarihlere dayanan soya-
dıyla Saint-Germain semtinin en kayda değer kadınla-
rından biriydi; Parisli bir dava vekilinin onunla böyle 
teklifsiz konuşması ve evinde laubali denebilecek bir 
tarzda davranması pek doğal karşılanacak bir şey olmasa 

1.“İnsanlıkKomedyası”ndabirçokkitaptaönemlibirroloynayan,dürüstlü-
ğüyletanınmıştaşralıavukatkarakteri.(Ç.N.)
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da, bu tuhaflığı açıklamak kolaydır. Fransa’ya kraliyet ai-
lesiyle geri dönen Madam de Grandlieu, Paris’e yerleş-
mişti, önceleri, XVIII. Louis’nin Liste civile1 ödeneğin-
den tahsis ettiği yardımlarla yaşamıştı ki bu da katlanıl-
maz bir durumdu. Grandlieu konağının cumhuriyet dö-
neminde yapılmış satışında bir takım düzenler döndü-
ğünü keşfetme fırsatı yakalayan avukat, vikontese konağı 
geri alma hakkını kazandırmıştı. Bu davaya götürü ücret 
karşılığında girişmiş ve davayı kazanmıştı. Bu başarının 
verdiği cesaretle, hangisi bilmem ama bir bakımevine de 
dava açarak Grandlieu Ormanı’nı da geri al ma hakkını 
kazandı. Sonra, Orléans Kanalı üzerindeki bir kaç hisseyi 
ve imparatorun gelirlerini kamu kurumları yararına vak-
fettiği fazlasıyla önemli bazı binaları geri aldı. Böylece, 
genç dava vekilinin ustalığı sayesinde eski durumuna ka-
vuşan Madam de Grandlieu’nün serveti, tazminat yasa-
sıyla kendisine ödenen çok yüksek tutarlarla yaklaşık 
altmış bin franka yükseldi. Son derece dürüst, bilgili, al-
çakgönüllü ve candan bir arkadaş olan bu avukat da aile 
dostuna dönüştü. Madam de Grandlieu’ye karşı tutumu 
ona hak ettiği bir saygınlık ve Saint-Germain semtinin 
en gözde evlerinden müvekkiller kazandırmış olsa da, 
bu itibarı gözü yükseklerde birinin yararlanacağı şekilde 
kazanç sağlamak için kullanmıyordu. Onu avukatlık bü-
rosunu satmaya yönlendiren ve kendisinin koruması al-
tında mesleğinde çok çabuk yükseleceği yargı makamla-
rına yerleştirmeyi isteyen vikontesin tekliflerine direni-
yordu. Kimi geceler vakit geçirdiği Grandlieu konağı 
dışındaki evlere sadece ilişkilerini kesintiye uğratmamak 
için gidiyordu. Yeteneklerinin Madam de Grandlieu’ye 
gösterdiği bağlılıkla gün yüzüne çıkmış olmasından çok 
mutluydu, çünkü işini yapamayacak duruma düşebile-

1.Monarşilerdehükümdarınsarayveefradıiçintahsisettiğipara.(Ç.N.)
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ceği bir riski göze almıştı. Derville, avukat ruhlu biri de-
ğildi.

Kont Ernest de Restaud, vikontesin evine gelip git-
meye başladığından beri Camille’in bu delikanlıya meyli 
olduğunu sezen Derville, soylu semtin çevresine yeni ka-
bul edilmiş bir Chaussée-d’Antin semti dandy’si gibi, 
Madam de Grandlieu’nün evinin gediklisi olmuştu. Bir-
kaç gün önceki bir baloda Camille’in yanında durduğu 
sırada ona genç kontu göstererek, “Şu çocuğun iki-üç 
milyonu olmaması ne kadar da yazık değil mi?” demişti.

“Bu bir talihsizlik mi? Hiç sanmam,” diye yanıt ver-
mişti Camille. “Mösyö de Restaud çok yetenekli, eğitimli 
ve yanında çalıştığı bakan onu çok beğeniyor. Onun kay-
da değer biri olacağından kuşku duymuyorum. Bu çocuk, 
yükseldiği gün, istediği kadar servete kavuşacaktır.”

“Evet, ama ya şimdiden zengin olsaydı?”
“Zengin olsaydı,” dedi Camille kızararak ve kadril 

dansı yapanları göstererek ekledi: “Buradaki genç kızlar 
onu ağızlarından düşürmezlerdi.”

“O durumda,” dedi avukat, “Matmazel de Grandlieu 
onun gözlerini çevireceği tek küçükhanım olmazdı. Bu 
yüzden kızarmadınız mı? Ondan hoşlanıyorsunuz değil 
mi? Hadi ama, söyleyin.”

Camille aniden ayağa kalkmıştı. “Onu seviyor,” diye 
düşündü Derville. Camille, genç Kont de Restaud’ya 
duyduğu eğilimi hoş gördüğünü fark ettiği Derville’e o 
günden itibaren alışılmadık bir yakınlık göstermeye baş-
lamıştı. Camille, ailesinin Derville’e duyduğu minnet 
borcunu biliyor olsa da, avukata o âna dek gerçek bir 
dostluktan ziyade saygılı, duygu içermeyen bir nezaket 
içinde davranmış; ses tonu kadar davranış tarzıyla da ona 
hep toplumsal konumlarının aralarına koyduğu mesafe-
yi hissettirir biçimde davranmıştı. Minnettarlık, çocukla-
rın dikkate almayı her zaman kabul etmedikleri bir 
borçtur.
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Kısa bir süre susan Derville, “Bu macera, bana haya-
tımın eşi benzeri olmayan romansı evrelerini anımsatı-
yor,” dedikten sonra sözlerini sürdürdü: “Bir dava vekili-
nin hayatının romanından söz etmesine şimdiden güldü-
nüz! Ama ben de herkes gibi yirmi beş yaşında oldum, 
ve o yaşta çok tuhaf şeyler yaşadım. Size tanımanızın 
mümkün olmadığı birinden söz ederek başlamalıyım an-
latmaya. Söz konusu adam bir tefeciydi. Akademi’nin1 
izniyle ablak diyeceğim, yaldızı dökülmüş altın kaplama 
gibi rengi solmuş bu yüzü gözünüzün önüne getirebile-
cek misiniz? Benim tefecinin özenle taranmış düz saçla-
rı kül rengiydi. Tıpkı Talleyrand’ınki2 gibi hiçbir duygu 
okunmayan yüzünün hatları sanki bronzdan yontulmuş-
tu. Bir sansarınkiler kadar sarı, neredeyse kirpiksiz ufacık 
gözleri ışıktan rahatsız olurdu, gözlerini eski kasketinin 
siperliğiyle korurdu. Sivri burnunun koca bir çiçek bo-
zuğu bulunan ucu burguyu andırırdı. Dudakları, Remb-
randt3 ya da Metsu4 tarafından resmedilen ufak tefek 
ihtiyarlar ve simyacılar gibi incecikti. Bu adam yumuşak 
bir tonda alçak sesle konuşur ve asla öfkelenmezdi. Yaşı 
bir muammaydı: Zamanından önce mi yaşlandığı, yoksa 
hep hizmetinde olsun diye gençliğini idareli mi kullandığı 
anlaşılamazdı. Çalışma masasındaki yeşil örtüden, yatağı-
nın önündeki halıya kadar odasındaki her şey, günler mo-
bilyalarını parlatarak geçiren o yaşlı kızların soğuk sığına-
ğındaki gibi temiz ama yıpranmıştı. Kışları, ocağındaki 
odunlar hep bir kül yığınına gömülmüş olurdu, tutuşma-
dan tüterlerdi. Kalktığı saatten akşam tutan öksürük nö-

1.Académiefrançaise:1635’tekurulanFransızdilikonseyi.(Ç.N.)
2.Charles-MauricedeTalleyrand-Périgord(1754-1838):Diplomasiyeteneğiy-
le ünlü, devrin önemli şahsiyetlerinden Fransız siyasetçi ve dışişleri bakanı.
(Ç.N.)
3.RembrandtHarmenszoonvanRijn(1606-1669):Sanattarihininenönemli
isimlerindenHollandalıressamvebaskıustası.(Ç.N.)
4.GabriëlMetsu(1629-1667):Hollandalıbarokdönemressamı.(Ç.N.)
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betlerine kadar, işleri bir duvar saati düzeni içinde ilerler-
di. Uykuyla canlanan, bir çeşit örnek insandı. Kâğıt üzerin-
de gezinen bir tespihböceğine dokunduğunuzda na sıl öl-
müş gibi hareketsiz kalırsa, bu adam da bir araba geçer-
ken, sesini zorlayıp yükseltmemek için sözüne devam et-
mez, konuşmasının orta yerinde susardı. Fontenelle’e1 
öykünerek, yaşamsal faaliyetlerini idareli kullanır ve 
tüm insani duyguları içinde biriktirirdi. Hayatı, bir kum 
saatinin içindeki kumdan daha fazla ses çıkarmadan öy-
lece akıp giderdi. Ocağına düşmüş olanlar ara sıra öfke-
lenip avaz avaz bağırırlardı; ama sonra bir ördeğin bo-
ğazlandığı bir mutfakta olduğu gibi derin bir sessizlik 
çökerdi. Bu banknot adam akşama doğru sıradan biri ha-
line gelir ve madenî paraları da bir kalbe dönüşürdü. Gü-
nünden hoşnutsa ellerini ovuştururdu, yüzündeki de rin 
kırışıklarda bir neşe esrikliği uçuşurdu, Bas-de-Cuir’in2 
sessiz gülüşüyle kıyaslanabilecek bir izlenim resmeden 
yüz kaslarının dilsiz oyununu başka türlü açıklamak im-
kânsızdı. Gerçekten de, büyük bir sevince kapıldığında 
bile sohbeti tek hecelik sözlerle ilerlerdi ve tavrı hep 
olumsuzdu. Hukuk eğitimimin üçüncü yılını tamamla-
dığımda henüz bir avukat yardımcısıyken oturduğum 
Grés Sokağı’nda, tesadüfün bana komşu olarak sunduğu 
adam böyle biriydi. Avlusu olmayan bu bina rutubetli ve 
karanlıktı. Daireler ışığı sadece sokaktan alırdı. Komşu 
odalara bakan küçük pencerelerden sızan ışıkla aydınla-
nan uzun koridora açılan manastırlardaki gibi eşit bü-
yüklükteki odalar, binanın eskiden bir manastırın parçası 
olduğunu gösteriyordu. O kadar kasvetliydi ki, bir çocu-

1.BernardleBovierdeFontenelle(1657-1757):Fransızbiliminsanıveedebi-
yatçı.(Y.N.)
2.Amerikalı yazar JamesFenimoreCooper’ınNattyBumppodiye tanınan
kahramanınınbaşındangeçenleri anlattığı “LeatherStocking” (DeriÇorap)
öyküleriolarakbilinenAmerikantarihikurgusu.(Y.N.)
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ğunun neşesini daha komşumun evine girmeden merdi-
venlerde yok edebilirdi: Evi de kendisine benzerdi. Yapı-
şık olduğu kayayla bütünleşmiş istiridye gibiydi adeta. İş 
dışında görüştüğü tek kişi bendim; ateş istemek, geri 
vermek üzere bir kitap, bir gazete almak için uğrardı 
bana, keyfinin yerinde olduğu akşamlar girmeme izin 
verdiği hücresinde sohbet ederdik. Bu güven işaretleri 
dört yıllık komşuluğun ve parasızlık yüzünden kendisi-
ninkine fazlasıyla benzeyen kanaatkâr yaşam tarzımın 
eseriydi. Akrabaları ya da dostları var mıydı? Zengin 
miydi yoksa yoksul mu? Bu soruları kimse yanıtlaya-
mazdı. Odasında hiçbir zaman para görmedim. Serveti 
kuşkusuz bankanın mahzenlerinde duruyordu. Paris’i 
geyik gibi koşar adım arşınlar, banknotlarını kendisi top-
lardı. İhtiyatlı davranmasının kurbanı olduğu da olurdu. 
Tesadüfen yanında altın bulundurduğu bir gün nasıl 
oldu bilinmez, iç cebinden düşen çifte Napoléon altını1 
yere düşünce, merdivende onun arkasından gelen bir ki-
racı altını alıp kendisine verdi. Şaşırmış gibi yaparak,‘Bu 
bana ait değil,’ dedi. ‘Ben ve altın ha! Zengin olsaydım, 
böyle mi yaşardım?’ Sabahları kahvesini hep ocağının 
kararmış köşesinde duran sac mangalda kendisi yapardı; 
akşam yemeğini ızgara etler yapan bir lokantacı getirirdi. 
Yaşlı kapıcı kadın da her gün aynı saatte temizliğini yap-
maya gelirdi. Sözün kısası, Sterne’in2 ilahî takdir diye 
adlandıracağı tuhaf bir şans eseri, bu adam Gobseck adı-
nı taşımaktaydı. Daha sonraları işlerini yapmaya başladı-
ğımda, tanıştığımız zaman yaklaşık yetmiş altı yaşında 
olduğunu öğrendim. 1740’a doğru Anvers’in kenar ma-
hallelerinde, Yahudi bir kadınla Hollandalı bir adamın 
oğlu olarak doğmuş ve Jean-Esther Van Gobseck adını 

1.40frankdeğerindealtınpara.(Y.N.)
2.LaurenceSterne(1713-1768):İrlandaasıllıİngilizyazar.(Ç.N.)
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