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Nihayet iki haftalık ayrılıktan sonra döndüm. Bi-
zimkiler üç gündür Rulettenburg’daydılar. Tanrı biliyor 
ya, beni sabırsızlıkla beklediklerini düşünüyordum, ama 
yanılmışım. General ilgisiz ilgisiz bakıyordu, benimle ki-
birli bir şekilde konuştuktan sonra, hemen kız kardeşi-
nin yanına gönderdi. Bir yerden para buldukları belliydi. 
Hatta general bana biraz mahcup bakıyormuş gibi gel-
mişti. Marya Filippovna telaş içindeydi ve benimle alela-
cele konuştu; parayı aldı, saydı ve raporumun tamamını 
dikkatle dinledi. Öğle yemeğine Mezentsov’u, Fransız 
bozuntusu birini ve bir İngiliz’i bekliyorlardı; hep oldu-
ğu gibi, para gelir gelmez ziyafet çekiliyordu, Moskova 
usulü ne de olsa. Polina Aleksandrovna beni görür gör-
mez bunca zaman nerede olduğumu sordu ve cevabımı 
beklemeden çıkıp gitti. Tabii ki bunu kasten yapmıştı. 
Bazı şeyleri konuşup açığa kavuşturmamız gerek. Çok 
şey birikti. 

Benim için otelin dördüncü katında küçük bir oda 
ayırtmışlardı. Generalin maiyetinde olduğum biliniyordu. 
Kendi varlıklarını burada iyice hissettirdikleri her şeyden 
anlaşılıyordu. Burada herkes generali aşırı zengin Rus 
soylusu sanıyordu. Bu arada öğle yemeğinden önce, diğer 
emirlerinin yanı sıra, bozdurmam için iki bin frank ver-

I. BÖLÜM
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meyi de becermişti. Parayı otelin muhasebesinde boz-
durdum. Artık bizi en azından bir hafta boyunca milyo-
ner gibi göreceklerdi. Mişa ve Nadya’yı alıp gezintiye 
çıkmak istedim ama merdivenlerden inerken generalin 
beni çağırdığını söylediler; çocukları nereye götüreceğimi 
sormak aklına esmiş. Bu adam doğruca gözlerime baka-
mıyor; bakmak istiyor ama benim her defasında, dik ve 
saygısız bakışımdan dolayı sanki çekiniyordu. Anlamsız 
ifadelerle dolu konuşmasında cümleleri birbirine ekleye-
rek ve sonunda hepsini birbirine karıştırarak çocuklarla 
vauxhall’dan1 uzakta parkta gezmemi söyledi. Sonunda 
iyice sinirlendi ve ekledi: 

“Size kalsa onları vauxhall’a, rulete götürürdünüz. 
Kusura bakmayın, ama sizin hâlâ uçarı ve oyuna düşkün 
olduğunuzu biliyorum. Ne olursa olsun sizin akıl hoca-
nız değilim, böyle bir rolü üstlenmek de istemem ama 
en azından beni zor duruma sokmamanızı istemeye hak-
kım var...”

“Benim param bile yok, kaybetmek için az da olsa 
para olmalı,” diye karşılık verdim sakince. 

“Şimdi o parayı alacaksınız,” dedi general biraz kıza-
rarak, yazı masasını karıştırdı, deftere baktı ve bana yak-
laşık yüz yirmi ruble kadar borcu olduğu ortaya çıktı.

“O zaman nasıl hesaplaşalım, taler’e2 çevirmek la-
zım,” diye söylendi. “Neyse yuvarlak hesap 100 taler alın, 
gerisi kaybolacak değil ya.” 

Sessizce parayı aldım.
“Lütfen sözlerime gücenmeyin, çok alıngansınız... 

Size uyarıda bulunduysam, bu nasıl söylesem, sizi koru-
mak için, kuşkusuz buna biraz hakkım var...”

1.(İng.)Eğlencemekânı.(Ç.N.)
2.19ve20.yüzyıllararasındaAvrupa’dakullanılangümüşpara.Romanınya-
zıldığıdönemdebirtaler,0,9354rubledeğerindeydi.(Ç.N.)
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Öğle yemeğinden önce çocuklarla beraber eve dö-
nerken bir grup atlıya denk geldim. Bizimkiler bazı yıkın-
tıları görmeye gitmişler. İki mükemmel fayton ve muhte-
şem atlar! Arabaların birinde Matmazel Blanche, Marya 
Filippovna ve Polina’yla birlikteydi; Fransız, İngiliz ve bi-
zim general ise at üstündeydiler. Yoldan geçenler durup 
durup bakıyorlardı, harika bir etki yaratmışlardı; derdini 
nasılsa general çekecekti. Hesabıma göre benim getirdi-
ğim dört bin frank’a1, onların burada birilerinden almayı 
becerdiklerini eklersek, şu an yedi veya sekiz bin frankları 
olmalıydı; ancak bu miktar Matmazel Blanche için para-
dan sayılmazdı bile.

Matmazel Blanche da annesiyle birlikte bizim otel-
de kalıyordu. Bizim Fransız bozuntusu da bu oteldeydi. 
Uşaklar ona “Monsieur le comte”,2 Matmazel Blanche’ın 
annesine de “Madame la comtesse”3 diye sesleniyorlardı, 
kim bilir, belki de gerçekten comte et comtesse’dirler.4 

Yemekte karşılaştığımızda monsieur le comte’un beni 
tanımayacağını zaten biliyordum. General kuşkusuz bizi 
tanıştırmayı ya da hiç değilse beni takdim etmeyi düşün-
memişti; Rusya’da bulunan monsieur le comte da outchitel5 
denen kuşun minnacık olduğunu biliyordu. Aslında o 
beni çok iyi tanır. Doğrusunu itiraf etmek gerekirse yeme-
ğe davetsiz gelmiştim, general sanırım emretmeyi unut-

1.Romanın yazıldığı dönemdebir frank, 0,3077 ruble değerindeydi. 1795-
2002arasındaFransa’nınparabirimiolanfrank1803yılında0,29gramaltın
karşılığı olarak değerlenmiş ve metal frankların yanı sıra 100, 750, 1.000,
2.000,10.000’likbanknotlardabasılmıştır.(Ç.N.)
2.(Fr.)Baykont.(Ç.N.)
3.(Fr.)Bayankontes.(Ç.N.)
4.(Fr.)Kontvekontes.(Ç.N.)
5.(Rus.)Öğretmen.KelimeninRuşçaokunuşununFransızcayazılmışbiçimi.
(Ç.N.)
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muştu yoksa herhalde beni table d’hôte1 yemeye yollardı. 
Öylece çıkıp gelmiştim ve general de pek hoş bakmamış-
tı. İyi kalpli Marya Filippovna hemen bana yer gösterdi; 
neyse ki Mister Astley’le karşılaşma beni bu durumdan 
kurtardı, zoraki de olsa onlara katılmış oldum.

Bu tuhaf İngiliz’le ilk önce Prusya’da bizimkilerin 
peşinden giderken bir vagonda karşılaştım, karşı karşıya 
oturuyorduk; daha sonra Fransa’ya giderken rastladım, 
en son ise İsviçre’de rastladım. Bu iki hafta içinde iki kez 
görmüştüm, şimdi de birden Rulettenburg’da karşılaş-
mıştım. Hayatım boyunca ondan daha çekingen birisini 
görmedim, budalaca bir çekingenliği vardı, tabii kendisi 
de bunu biliyordu, çünkü hiç de aptal değildi. Aslında 
çok sevimli ve sessiz biriydi. Prusya’da ilk görüşmemiz-
de onu konuşturmayı başarmıştım. Bu yazı Nordkapp’ta 
geçirdiğini ve Nijegorod panayırına gitmeyi çok istediği-
ni söylemişti. Generalle nasıl tanıştığını bilmiyorum ama 
Polina’ya sırılsıklam âşık olduğunu düşünüyorum. Poli
na’nın içeri girdiğini gördüğünde kıpkırmızı olmuştu. 
Masada yanında oturmamdan çok memnundu ve sanı-
rım beni artık en samimi dostu olarak görüyordu. 

Fransız bozuntusu yemekte fazlasıyla kibirliydi; 
herkese dikkatsiz ve özensiz davranıyordu. Oysa hatırlı-
yorum, Moskova’da oldukça zor durumdaydı. Finans ve 
Rus politikası üzerine haddinden fazla konuşuyordu. 
General ara sıra saygınlığına ve önemine gölge düşürme-
den mütevazı bir tavır sergileyerek ona karşı çıkmaya 
cüret ediyordu. 

Tuhaf bir ruh hali içerisindeydim; henüz yemeğin 
yarısına gelmeden kendime sormaya alışık olduğum ve 
daima sorduğum soruyu yine sormuştum: “Neden şu ge-

1.(Fr.)Tabldot.(Ç.N.)



13

neralin peşinde dolanıp duruyorum? Çoktan peşinden 
ayrılmam lazımdı!” Arada sırada Polina Aleksandrovna’ya 
bakıyordum; onun ise umurunda değildim. Sonunda 
kızdım ve kabalık etmeye karar verdim.

Her şey durduk yere yüksek sesle ve gereği yokken 
konuşmalara karışmamla başladı. Benim istediğim Fran-
sız bozuntusuyla kapışmaktı. Generale doğru döndüm 
ve aniden, oldukça yüksek bir sesle, herhalde onun ko-
nuşmasını da bölerek, bu yaz Rusların otellerde tabldot-
tan yemek yemelerinin neredeyse mümkün olmayacağı-
nı söyledim. General hayretle bana baktı. 

“Saygıdeğer biri olarak,” diye devam ettim, “bir sürü 
hakarete uğramak, küstahlıklarla karşılaşmak durumun-
da kalırsınız. Paris’te ve Ren boyunda hatta İsviçre’de 
Polonyalılar ve onları destekleyen Fransız bozuntuları o 
kadar çok ki, bir Rus olarak ağzınızı bile açmaya fırsat 
bulamazsınız.”

Bunları Fransızca söyledim. General şaşkınlık içeri-
sinde, kendimi böyle kaybetmemden dolayı kızsa mı yok-
sa şaşırsa mı ne yapacağını bilemeden bana bakıyordu. 

“Demek ki birisi, bir yerde, size iyi bir ders vermiş,” 
dedi Fransız bozuntusu özensiz ve küçümser bir tavırla.

“Paris’te önce bir Polonyalıyla, sonra ise Polonyalı-
nın tarafını tutan bir Fransız subayıyla kavga ettim,” diye 
karşılık verdim. “Sonrasında monsenyörün kahvesine tü-
kürmek istediğimi anlatınca Fransızların bir kısmı benim 
tarafımı tuttular.” 

“Tükürmek mi?” diye sordu general şaşkınlıkla etra-
fına bakınarak.

Fransız bozuntusu ise bana inanmıyormuş gibi bakı-
yordu. 

“Kesinlikle öyle, efendim,” diye cevap verdim. “Bu iki 
gündür, işlerle ilgili Roma’ya kısa süreliğine gidebileceği-
mizden neredeyse emin olduğumdan, pasaportuma vize 
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işletmek için Kutsal Papa’nın Paris’teki elçiliğine1 gittim. 
Orada beni elli yaşlarında, kara kuru, soğuk bir rahip kar-
şıladı ve söylediklerimi nazikçe ama aşırı derecede ilgisiz 
bir şekilde dinleyip beklememi söyledi. Acelem olduğu 
halde, elbette beklemeye ve Rusya’ya korkunç küfürlerle 
dolu Opinion Nationale’i2 çıkarıp okumaya başladım. Bu 
arada birinin yan odaya monsenyörün yanına geçtiğini 
duydum. Benim rahibin yere doğru eğilerek selamladığı-
nı gördüm. Az önceki ricamı hatırlattım ama o daha so-
ğuk bir tavırla beklememi söyledi. Bir süre sonra başka 
biri daha odaya girdi, iş için gelen bir Avusturyalıydı, onu 
dinlediler ve hemen yukarı aldılar. 

İşte o an iyice rahatsız oldum; kalktım, rahibe yaklaş-
tım ve ona kararlı bir şekilde monsenyör nasıl herkesi ka-
bul ediyorsa benim işimi de yapabileceğini söyledim. Ra-
hip büyük bir şaşkınlıkla birden geriye çekildi. Değersiz 
bir Rus’un kendisini monsenyörün misafirleriyle eşdeğer 
tutabilmesini anlayamıyordu. Beni aşağılamaktan zevk 
alırcasına tepeden tırnağa süzdü ve küstah bir tonla, ‘Mon-
senyörün sizin için kahvesini içmekten vazgeçeceğini ger-
çekten düşünüyor musunuz?’ diye bağırdı. İşte o an ben 
de bağırdım, hem de daha yüksek sesle: ‘Bana bakın, tükü-
rürüm sizin monsenyörün kahvesine! Derhal pasaport işi-
mi halletmezseniz, doğruca onun yanına gideceğim.’ 

Benden uzaklaşıp kapıya doğru atıldı ve geçmeme 
müsaade edeceğine öleceğini gösteren bir duruş sergile-
yerek kollarını haç gibi çapraz bağlayıp bağırdı: 

‘Nasıl! Kardinalle görüştüğü sırada mı?’
O zaman ben de ona dinsiz ve barbar que je suis 

hérétique et barbare olduğumu söyleyip bütün bu başpis-

1.Roma1870yılınakadarPapa’nınyönetimivedenetimindeydi.(Ç.N.)
2.FransızliberalBonapartistleringünlüksiyasigazetesi.(Ç.N.)
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koposların, kardinallerin, monsenyörlerin ve daha nicele-
rinin umurumda bile olmadıkları karşılığını verdim. Tek 
kelimeyle, geri adım atmayacağımı gösterdim. Rahip ba
na öfkeyle baktı, sonra pasaportumu kaptığı gibi yukarı 
götürdü. Bir dakika sonra vizem hazırdı. İşte efendim, bu-
yurun bakın...”

Pasaportumu çıkarıp Roma vizesini gösterdim. 
“Siz yine de...” diye başladı general.
“Kendinizi dinsiz ve barbar olarak göstermeniz sizi 

kurtarmış,” dedi Fransız bozuntusu küçümsercesine gü-
lümseyerek. “Cela n’était pas si bête.”1 

“Peki bizim Ruslara neden öyle bakıyorlar? Öylece 
oturup ağızlarını bile açmıyorlar hatta Rus olduklarını in
kâr etmeye hazırlar. Rahiple tartışmamdan bahsedince, en 
azından, kaldığım otelde bana karşı daha dikkatli davran-
maya başladılar. Tabldot yerken bana karşı düşmanca ta-
vırlar sergileyen şişman Polonyalı da ikinci plana itildi. İki 
yıl kadar önce, bir Fransız askerinin sırf tüfeğini boşaltmak 
için ateş ettiği adamı gördüğümü anlattığımda Fransızlar 
da ses çıkarmadan dinlediler. Bu adam o zamanlar daha 
on yaşındaymış ve ailesi Moskova’dan çıkamamış.” 

“Böyle bir şey mümkün değil, olamaz,” dedi Fransız 
bozuntusu öfkeyle. “Fransız askeri bir çocuğa ateş etmez!” 

“Ama böyle olmuş,” diye karşılık verdim. “Bunu ba
na saygıdeğer bir emekli yüzbaşı anlattı ve ben gözle-
rimle onun yanağındaki yara izini gördüm.” 

Fransız çok ve hızlı konuşmaya başlamıştı. General 
de onu desteklemeye kalktı ama ben kendisine, 1812’de 
Fransızlara esir düşen General Perovski’nin2 “Anılar” isim

1.(Fr.)Buokadardaaptalcadeğilmiş.(Ç.N.)
2.VasiliAlekseyeviçPerovski(1794-1857):Fransızlarakarşısavaşmış,Anılar 
adlıeserindeFransızlarınesirleriveMoskova’dançekilenyaralıRusaskerle-
riniöldürdükleriniyazmıştır.(Ç.N.)
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li kitabından kısa bir bölümü okumasını önerdim. Maria 
Filippovna sonunda konuyu kapatmak için bir şeyler 
söyledi. General tavrımdan hiç hoşnut değildi; çünkü 
Fransız’la neredeyse bağırarak konuşmaya başlamıştık. 
Ancak Fransız’la bu takışmam Mister Astley’in çok ho-
şuna gitmiş gibiydi; masadan kalkarken birlikte bir kadeh 
şarap içmeyi teklif etti. Akşam Polina Aleksandrovna’yla 
on beş dakika kadar konuşma fırsatı yakaladım. Gezinti-
de konuştuk. Hep beraber vauxhall’ın yanındaki parka 
gittik. Polina fıskiyenin karşısındaki banka oturdu, Nad
ya’yı da kendine yakın bir yerde çocuklarla oynaması 
için gönderdi. Ben de Mişa’yı fıskiyeye yolladım, sonun-
da yalnız kaldık. 

Önce işten güçten konuşmaya başladık. Polina ona 
yalnızca yedi yüz gulden1 verdiğimde çok kızdı. Pırlan-
talarını rehin verdiğim Paris’ten iki bin ya da daha fazla 
gulden getireceğimden emindi. 

“Ne pahasına olursa olsun benim paraya ihtiyacım 
var, para bulmalıyım, yoksa mahvolurum.” 

Yokluğumda burada neler olup bittiğini sordum. 
“Petersburg’dan gelen iki haberden başka bir şey yok; 

önce, büyükannenin durumunun çok kötü olduğu, iki gün 
sonra ise öldüğü haberi. Timofey Petroviç’ten geldi bu ha-
ber,” diye ekledi Polina biraz bekledikten sonra. “Güvenilir 
bir insandır. Şimdi son, kesin haberi bekliyoruz.”

“Yani burada herkes mi bekliyor?” diye sordum.
“Elbette! Herkes ve her şey, altı aydır sadece buna 

bel bağladık.” 
“Siz de mi buna bağlamıştınız umutlarınızı?” diye 

sordum. 
“Aslında ben onun akrabası değilim, yalnızca gene-

1.Romanınyazıldığıdönemdebirgulden0,6154rubledeğerindeydi.(Ç.N.)
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ralin üvey kızıyım. Ancak vasiyetinde beni unutmayaca-
ğını biliyorum.” 

“Sanırım sizin payınıza çok şey düşecektir,” dedim 
kendimden emin bir şekilde. 

“Evet beni severdi, peki siz neden böyle düşünüyor-
sunuz?” 

“Söyleyin lütfen, bizim marki tüm aile sırlarını bili-
yor sanırım, öyle mi?” diye sorusuna soruyla yanıt verdim.

“Bu sizi neden ilgilendiriyor?” diye sordu Polina sert 
ve soğuk bir şekilde bakarak.

“Nasıl ilgilendirmesin, yanılmıyorsam general on-
dan borç para almış.”

“Tahminleriniz çok yerinde.”
“Büyükanneyi bilmese parayı verir miydi? Fark et-

tiyseniz, yemekte üç kez ondan bahsederken hep sami-
mi bir şekilde la baboulinka1 dedi. Bu ne samimi, dosta-
ne bir ilişki!”

“Evet, haklısınız. Bana mirastan bir şeyler kalacağını 
öğrenir öğrenmez, benimle evlenmek için koşturur. 
Bunu mu öğrenmek istemiştiniz?”

“Daha sizi istemedi mi? Ben çoktan istedi sandım.”
“Böyle olmadığını çok iyi biliyorsunuz!” dedi Polina 

içtenlikle. “Siz bu İngiliz’le nerede tanıştınız?” diye ekle-
di kısa bir süre sustuktan sonra. 

“Şimdi onu soracağınızı biliyordum.” 
Yolda yürürken Mister Astley’le eski görüşmeleri-

mizden bahsettim.
“Çekingen ve şıpsevdidir, tabii size de âşık değil mi?”
“Evet, bana âşık,” diye karşılık verdi.
“Hem de Fransız’dan on kat daha zengin. Fransız’ın 

bir şeyi var mı ki? Bu kuşkulandırıcı değil mi?”

1.(Rus.)Büyükanne.KelimeninRusçaokunuşununFransızcayazılmışbiçimi.
(Ç.N.)
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