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Seyahatlerimden birinde zengin toprak sahibi, avcı 
Aleksandr Mihaylıç G***’den öğle yemeği daveti aldım. 
Köyü, o zaman benim kaldığım küçük köyden beş verst 
kadar uzaklıktaydı. Herkese onsuz ava bile gidilmemesi-
ni tavsiye ettiğim frakımı giydim ve Aleksandr Mihaylıç’a 
gitmek üzere yola koyuldum. Yemek akşam altıya hazır-
lanmıştı, ben saat beşte gittim ve resmî ceketli, sivil kı-
yafetli ve kimliklerini daha az belli eden başka giysiler 
içinde çok sayıda soyluyu orada hazır buldum. Ev sahibi 
beni içtenlikle karşıladı ve ardından hemen servis odası-
na koştu. Yüksek mevkili birini bekliyordu ve toplumda 
kimseye bağlı olmayan, konumu ve zenginliğiyle hiç 
uyuşmayan bir heyecan hissediyordu. Aleksandr Mihay-
lıç hiç evlenmemişti, kadınları sevmiyordu, onun evinde 
yalnızca erkek erkeğe toplanılıyordu. Şaşaa içinde yaşı-
yordu ve dededen kalma konağı muhteşem şekilde yeni-
den yaptırmıştı, her yıl Moskova’dan on beş bin rublelik 
şarap ısmarlıyor ve genel olarak büyük bir saygı görüyor-
du. Aleksandr Mihaylıç çoktan emekli olmuş ve pek öyle 
önemli bir mevkiye falan da ulaşamamıştı... İyi de bu 
yüksek mevkili konuğu davet etmesinin ve bu ziyafet 
günü sabahtan beri heyecan içinde olmasının nedeni 
neydi? Gönül rızasıyla verenlerden rüşvet alıp almadığı 

ŞÇİGROVSKLU HAMLET
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sorulan avukat dostumun dediği gibi, bu konu bilinmez-
liğin karanlığıyla kaplıydı.

Ev sahibinden ayrıldıktan sonra odaları dolaşmaya 
başladım. Hemen hemen bütün konuklar bana yaban-
cıydı, yaklaşık yirmi kişi çoktan oyun masasına oturmuş-
tu. Prafa1 sevenlerin arasında, asil ama hafifçe yıpranmış 
yüzlü iki asker; kararlı ama iyi niyetli insanlardaki gibi 
sarkık ve boyalı bıyıklı, sıkı kravatlı birkaç sivil yönetici 
(bu iyi niyetli insanlar kartları büyük bir özenle çekiyor 
ve başlarını çevirmeden gelenlere yan gözle bakıyorlar-
dı); şiş göbekli, tombul ve terli elli, bacakları saygılı bir 
şekilde birleşik beş ya da altı düşük mevkiden yerel me-
mur (bu beyler yumuşak bir sesle konuşuyor, dört bir 
yana küçük gülücükler dağıtıyor, kâğıtlarını boyunbağla-
rına yakın tutuyor, koz çıkarken masaya vurmuyor, tam 
tersine kâğıtları süzülürcesine yeşil çuhaya bırakıyorlar-
dı; aldıkları kâğıtları destelerken oldukça nazik ve güzel 
bir gıcırtı çıkarıyorlardı) göze çarpıyordu. Diğer soylular 
divanlarda oturuyor, kapı ve pencere önlerinde duruyor-
lardı. Dış görünüşüyle kadına benzeyen, genç sayılmaya-
cak bir toprak sahibi, hiç kimse ona bakmamasına karşın 
köşede duruyor, irkilerek kızarıyor ve karnının üstüne 
sarkan saatinin mühür olarak da kullandığı kapağını şaş-
kın şaşkın çevirip duruyordu; frakları terziler loncasının 
büyük ustası Firs Klühin’in makasından çıkma olduğu 
belli olan kareli pantolonlu birkaç kişi, yağlı ve çıplak 
enselerini özgürce döndürerek laubali ve ateşli bir şekil-
de tartışıyordu; çekindiği belli olan, baştan aşağı simsi-
yah giyinmiş yirmili yaşlardaki miyop ve sarı saçlı bir 
genç alaylı alaylı gülümsüyordu...

Tam canım sıkılmaya başlamıştı ki, öğrenimini yarı-
da bırakmış olan ve Aleksandr Mihaylıç’ın evinde... ola-

1.32’likdesteyleüçyadadörtkişiyleoynananbirkâğıtoyunu.(Ç.N.)
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rak kalan, aslında ne olarak kaldığı pek dile getirilmeyen 
genç Voynitsın diye biri yanıma geldi. Çok iyi ateş edi-
yor ve köpek eğitmeyi iyi beceriyordu. Onu önceden 
Moskova’dan tanıyordum. Her türlü sınavda “tıp oyna-
yan” yani profesörün hiçbir sorusuna tek bir sözle bile 
yanıt vermeyen öğrenci kategorisinden genç bir adamdı. 
Bu beylere, telaffuzu güzel geldiği için favorici de denili-
yordu. (Gerçi çok eskilerde kaldı, bildiğiniz gibi.)1 Olay 
şöyle gelişiyordu: Profesör, Voynitsın’a seslenirdi. O za-
mana kadar hiç hareket etmeden sırasında oturan ve te-
peden tırnağa ter içinde kalan Voynitsın, yavaşça ama 
hiçbir şey düşünmeden etrafa bakarak ayağa kalkar, ace-
leyle resmî ceketinin bütün düğmelerini boğazına kadar 
ilikler ve sınavı yapan hocaların masasına yaklaşırdı. “Bir 
kâğıt alır mısınız lütfen?” diye nazikçe sorardı profesör. 
Voynitsın elini uzatır ve heyecanla soru kâğıtlarına do-
kunurdu. Sınav için başka fakülteden gelen ve ânında bu 
zavallı favoriciye kin gütmeye başlayan yaşlı ve titiz pro-
fesör, “Ama seçmeyin,” diye itiraz ederdi titreyen sesiyle. 
Voynitsın kaderine razı olur, soruyu alır, numarasını gös-
terip ondan önceki öğrenci cevabını verene kadar otur-
mak üzere pencerenin eşiğine yönelirdi. Eskisi gibi ağır 
ağır etrafa bakmak yerine gözlerini soru kâğıdından ayır-
maz hatta hiçbir organı kımıldamazdı. Sonunda, ondan 
önceki öğrenci sınavı bitirir ve ona gösterdiği perfor-
mansa göre “İyi, çıkın,” ya da “İyi, hem de çok iyi,” derler-
di. Ardından Voynitsın’ı çağırırlardı. Voynitsın kalkar, 
emin adımlarla masaya yaklaşırdı. “Soruyu okuyun,” der-
lerdi. Voynitsın soru kâğıdını iki eliyle burnuna kadar 
yaklaştırır, oldukça yavaş şekilde okur ve aynı yavaşlıkta 

1.1837’deÇarI.Nikolay’ınemriyledevletmemurlarınınsakalvebıyıkbırak-
maları yasaklanmıştı. Bu yasak öğrencileri de kapsamıştı. Yazar, bu yasağa
göndermeyapıyor.(Ç.N.)
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ellerini indirirdi. “Eh, buyurun cevaplayın,” derdi aynı 
profesör tembelce, gövdesini geriye yaslayıp ellerini göğ-
sünde bağlayarak. Mutlak bir sessizlik hüküm sürerdi. 
“Neyiniz var?” Voynitsın susardı. Yabancı ihtiyar sinir-
lenmeye başlardı. “Bir şeyler söylesenize!” Bizim Voynit-
sın ölü gibi susardı. Tıraşlı ensesi, arkadaşlarının meraklı 
bakışlarının karşısında azametli ama hareketsiz biçimde 
dururdu. Yabancı ihtiyarın gözleri yerinden fırlamak 
üzereydi. Voynitsın’dan kesinlikle nefret ederdi. “Ama 
çok tuhaf,” derdi diğer hoca, “dilsiz gibi ne duruyorsunuz 
öyle? Cevabı bilmiyor musunuz yoksa? Öyleyse, söyle-
yin.” Zavallı kısık sesle, “İzninizle, başka bir soru alayım,” 
derdi. Profesörler birbirine bakardı. “Hadi, al,” derdi sı-
nav başkanı elini sallayarak. Voynitsın yeniden soru çe-
ker, yeniden pencereye gider, yeniden masaya gelir ve 
yeniden ölü gibi susardı. Yabancı ihtiyar onu canlı canlı 
yiyecek hale gelirdi. Sonunda onu kovup sıfırı basarlardı. 
Ne dersiniz, bundan sonra çıkıp gider miydi? Tabii ki 
hayır! Kendi yerine geçer, sınavın sonuna kadar hareket-
sizce oturur ve çıkarken bağırırdı: “Ne bu be! Amma ka-
zık!” O günü Moskova’yı dolaşarak geçirir, ara sıra başını 
ellerinin arasına alıp bedbaht kaderine lanetler yağdırır-
dı. Elbette kitabın başına çökmez, ertesi sabah aynı oyun 
yeniden sahnelenirdi.

İşte bu Voynitsın yanıma gelmişti. Moskova’dan ve 
avdan bahsediyorduk.

“İster misiniz,” diye fısıldadı, “sizi buranın en nükte-
dan kişisiyle tanıştırayım?”

“Lütfedersiniz.”
Voynitsın beni kısa boylu, uzun perçemli, bıyıklı, 

kahverengi frak giyen ve alacalı bir kravat takan adamın 
yanına götürdü. Zekâ ve kötülükle beslenen çevik vücut 
hatlarından içindeki öfke okunuyordu. Kaçak ve alaylı 
gülümseyişi dudaklarını mütemadiyen büküyordu. Si-
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yah süzgün gözleri farklı boydaki kirpiklerinin altından 
küstahça bakıyordu. Yanında şişman, yumuşak, sevimli 
–deyim yerindeyse baldan tatlı– ve tek gözü kör bir top-
rak sahibi duruyordu. Küçük adamın nüktelerine önce-
den gülüyor ve memnuniyetten eriyormuş gibi görünü-
yordu. Voynitsın beni, Pyotr Petroviç Lupihin denilen 
nüktedan adama tanıttı. Tanışıp karşılıklı selamlaştık.

“İzninizle size en yakın dostumu takdim edeyim,” 
dedi birden Lupihin sert bir sesle, tatlı toprak sahibinin 
elini tutarak. “Çekinmeyin siz de Kirila Selifanıç,” diye 
ekledi, “sizi yemezler. Evet,” diye devam etti.

Bu arada mahcup Kirila Selifanıç eğilerek öyle güç-
lükle selam verdi ki şişko karnı vücudundan ayrılmış gibi 
oldu. 

“Evet, onur duyarım, müthiş bir soyludur kendisi. 
Elli yaşına kadar sağlığı mükemmeldi, birden gözünü te-
davi etmeye kalkıştı ve sonunda bir gözünü kaybetti. O 
günden beri, aynı başarıyla kendi köylülerini de tedavi 
ediyor... Tabii ki onlar, büyük bir bağlılıkla...”

“Yani şöyle,” diye mırıldandı Kirila Selifanıç ve güldü.
“Bitirin sözünüzü dostum, bitirin,” diye araya girdi 

Lupihin. “Sizin gibi iyi birini hâkimliğe bile seçebilirler 
ve seçecekler de, görürsünüz. Tabii bakanlar kuşkusuz 
düşünme işini sizin yerinize yapacaklardır; yalnız bilin ki 
sizin de konuşmanız gerekecektir, sırf başkalarının fikir-
lerini tekrar etmek için olsa bile. Diyelim ki vali geliyor 
ve soruyor: ‘Hâkim niye kekeliyor?’ Hadi, varsayalım 
şöyle diyorlar: ‘Felç oldu.’ ‘İyi, biraz kanını akıtıverin,’ di-
yecek vali de. Böyle bir şey, sizin durumunuzda, kabul 
edin ki pek hoş olmaz.”

Sevimli toprak sahibi gülmekten kırılıyordu.
“Gülüyorsunuz,” diye devam etti Lupihin, Kirila Se

lifanıç’ın hâlâ oynayan karnına kinle bakarak. “Niye gül-
mesin ki?” diye ekledi bana dönerek. “Karnı tok, sağlıklı, 
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