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MihailBulgakov’unCanYayınları’ndakidiğerkitapları:



MİHAİLAFANASYEVİÇBULGAKOV,1891’deKiev’dedoğdu.Genç
yaştadoktorluğubırakarakkendinitümüyleyazarlığaverdi.İlkromanı
Beyaz Muhafız(1925),komünistbirkahramanayervermediğigerekçe-
siyleSovyetresmîçevrelerincebüyüktepkiylekarşılandı.Sovyettoplu-
munu eleştiren yergili fantezilerin yer aldığı Şeytani’de (1925) resmî
çevrelerineleştirisineuğradı.Bulgakovaynıyılsözdebilimüstünebir
yerginiteliğindekiKöpek Kalbi’niyazdı.1930’agelindiğinde,eserlerinin
yayımlanmasıyasaklanmıştı.BunakarşınBulgakov,1930’lardaikiönem-
lieserdahaverdi.MoskovaSanatTiyatrosu’nunperdearkasınıacıma-
sızcayerenyarıdakalmışözyaşamöyküselromanıTeatral Bir Romanve
gözkamaştırıcıbirfanteziolanUsta ile Margarita.1940’taMoskova’da
ölenBulgakov’uneserleri,Stalin’inölümününardından,1950’lerinson-
larınadoğrugittikçesaygınlıkkazandı.

UĞURBÜKE,1959’daSuşehri’ndedoğdu.ÖğretmenOkulu’nubitirdik-
tensonraAÜDilveTarih-CoğrafyaFakültesi,RusDiliveEdebiyatıBö-
lümü’negirdi.1981’demezunolduktansonraTürkiye’ninSesiradyosun-
daRusçaspikerveçevirmenolarakçalıştı.Askerliğininardındanİstan-
bul’ayerleşerekturistrehberliğiveSovyetlerBirliğiBaşkonsolosluğu’nda
çevirmenlikyaptı.NikolayGogol,LevTolstoy,İvanTurgenyev,Nikolay
Leskov,İvanBunin,ValentinRasputin,AnatoliRybakov,YuriBondarev,
NikolayNekrasov,İlyaBoyaşov,SvetlanaUturgauri,OlcasSüleymenov,
R.Abutalıbov,E.MuradaliyevagibiyazarlarıneserleriniTürkçeyekazan-
dıranveTYSüyesiolanBükeevlivebirkızçocuksahibi.
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İnsanların bir işten diğerine dolaşıp durduğu zaman
larda yoldaş Karatkov, KİMAMDEP’te (Kibrit Malzeme
leri Merkez Deposu) tam on bir aydır kadrolu evrak ka
yıt şefi olarak çalışıyordu.

KİMAMDEP’te hayatından memnun olan zarif, sa
kin, sarışın Karatkov dünyada kaderin cilvesi denen şey
ler olduğu düşüncesini içinden tamamen çıkarıp atmış 
ve onun yerine kendisinin yani Karatkov’un, dünyadaki 
hayat bitene kadar burada çalışacağına dair inancı yer
leştirmişti. Ne yazık ki öyle olmadı...

20 Eylül 1921’de KİMAMDEP veznedarı, kulaklık
lı iğrenç şapkasını başına geçirdi, ödeme emrini çantası
na koyup çıktı. Sabah saat on bir sularıydı.

Veznedar saat dört buçukta sırılsıklam döndü. Ge
lince şapkasındaki suları silkeledi, şapkayı masanın üze
rine, çantasını da şapkasının üzerine koydu.

“Beyler, başıma üşüşmeyin,” dedi.
Sonra masasında bir şey arayıp odadan çıktı ve on 

beş dakika sonra elinde boynu sallanan iri, ölü bir tavuk
la döndü. Tavuğu çantasının, sağ elini de tavuğun üstüne 
koydu.

“Para yok!” dedi.
“Ya yarın?” diye bağırdı kadınlar hep bir ağızdan.

I

Ayın 20’sinde olanlar
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“Hayır,” diye başını salladı veznedar, “yarın da yok, 
ertesi gün de. Üşüşmeyin başıma beyler, yoksa yoldaşlar 
masamı devireceksiniz.”

“Nasıl olur?” diye bağırdı saf Karatkov da dahil her
kes.

“Yurttaşlar!” dedi veznedar ağlamaklı bir sesle ve 
Karatkov’u dirseğiyle iteledi. “Bakın, rica ediyorum!”

“İyi de nasıl olur?” diye haykırdı hepsi, en çok da ko
mik Karatkov bağırdı.

“İşte buyurun,” diye boğuk boğuk mırıldandı vezne
dar ve çantasından ödeme emrini çıkarıp Karatkov’a 
gösterdi.

Veznedarın pis tırnağının gösterdiği yerin hemen 
üzerinde kırmızı mürekkeple yanlamasına şöyle yazıl
mıştı:

Ödensin.
Yoldaş Subbotnikov adına, Senat.

Hemen altında mor mürekkeple şunlar yazılıydı:

Para yok.
Yoldaş İvanov adına, Smirnov.

“Nasıl?” diye bağırdı Karatkov tek başına, diğerleri 
ise homurtuyla veznedarın başına yığıldılar.

“Ah, Tanrım!” diye inledi çaresizce. “Benim ne su
çum var? Tanrım!”

Ödeme emrini aceleyle çantasına tıkıştırdı, şapkası
nı başına geçirdi, çantasını koltuğunun altına soktu, ta
vuğu sallayarak, “Yol verin, lütfen!” diye bağırdı ve etten 
duvarı hızla yararak kapıda kayboldu.

İncecik yüksek topuklu, solgun yüzlü kayıt memu
resi tiz sesiyle ciyaklayarak peşinden atıldı; sol topuğu
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