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MİHAİLAFANASYEVİÇBULGAKOV,1891’deKiev’dedoğdu.Genç
yaştadoktorluğubırakarakkendinitümüyleyazarlığaverdi.İlkromanı
Beyaz Muhafız(1925),komünistbirkahramanayervermediğigerekçe-
siyleSovyetresmîçevrelerincebüyüktepkiylekarşılandı.Sovyettop-
lumunueleştirenyergilifantezilerinyeraldığıŞeytani’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
ölen Bulgakov’un eserleri, Stalin’in ölümünün ardından, 1950’lerin
sonlarınadoğrugittikçesaygınlıkkazandı.

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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16 Nisan 1928 akşamı, IV. Devlet Üniversitesi pro-
fesörü ve Moskova Zooloji Enstitüsü Müdürü Persikov, 
Gertsen Sokağı’nda yer alan Zooloji Enstitüsü’ndeki la-
boratuvarına girdi. Tavandaki yuvarlak, mat lambayı yak-
tı ve çevresine bakındı.

Korkunç felaketin başlangıcının özellikle o berbat 
akşam ve felaketin temel nedeninin kesinlikle Profesör 
Vladimir İpatyeviç Persikov olduğunu kabul etmek ge-
rekir.

Tam elli sekiz yaşındaydı. Yanlarından sarımsı tüyler 
sarkan kel kafası makine gibi çalışıyordu. Sinekkaydı tı-
raşlıydı, altdudağı hafif ileri çıkıktı. Bundan dolayı da 
Persikov’un suratında hep inatçı bir hava hissediliyordu. 
Kırmızı burnunun üzerine, gümüş çerçeveli eski moda 
küçük gözlükler takıyordu; gözleri küçük ama ışıl ışıldı; 
uzun boylu ve hafif kamburdu. İnce, gıcırtılı bir sesle 
vraklar gibi konuşurdu. Diğer tuhaflıklarının yanı sıra, 
ciddi ve kendinden emin bir şeyler söylemeye başladı-
ğında sağ elinin işaretparmağını kanca gibi büker, gözle-
rini kısardı. Kendi alanındaki olağanüstü engin bilgisi 
nedeniyle hemen her zaman kendinden emin konuştuğu 
için Pro fesör Persikov’un kancası muhatabının gözünün 
önünden kolay kolay inmezdi. Profesör Persikov kendi 

I

Profesör Persikov’un özgeçmişi
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alanı dışında yani zooloji, embriyoloji, anatomi, botanik 
ve coğrafya dışında hemen hemen hiç konuşmazdı.

Profesör Persikov gazete okumaz, tiyatroya gitmez-
di, karısı da 1913 yılında şöyle bir not bırakarak Zimin 
Operası’ndan bir tenorla kaçmıştı:

Kurbağaların dayanılmaz bir tiksintiyle tüylerimi ürper-
tiyor. Onlar yüzünden bütün hayatım boyunca mutsuz 
olacağım.

Profesör bir daha evlenmedi, çocuğu da yoktu. Ça-
buk sinirlenir, siniri çabuk geçerdi; sarı böğürtlenli çay 
severdi; Preçistenka’da bir odasında dadı gibi profesörün 
peşinden ayrılmayan, kara kuru ihtiyar kâhya Marya 
Stepanovna’nın kaldığı beş odalı bir evde yaşardı.

1919 yılında profesörün beş odasından üçüne el ko-
yuldu. O zaman Marya Stepanovna’ya şöyle demişti:

“Bu başıbozukluğa bir son vermezlerse Marya Ste-
panovna, yurtdışına giderim.”

Hiç kuşku yok ki, eğer profesör bu planını uygulasay-
dı, dünyadaki herhangi bir üniversitenin zooloji kürsü-
sünde kolayca yer bulabilirdi, çünkü kesinlikle birinci sı-
nıf bir biliminsanıydı ve özellikle de amfibiler yani amfi-
biler konusunda Cambridge’deki William Weckle ve Ro
ma Üniversitesi’ndeki Giacomo Bartolomeo Beccari dı-
şında eşi benzeri yoktu. Profesör Rusça dışında dört dilde 
okuyabiliyor; Fransızca ve Almancayı anadili gibi konuşa-
biliyordu. Persikov yurtdışı kararını uygulamadı, üstelik 
1920, 1919’dan çok daha kötü başladı. Olaylar hiç dur-
madan birbirini takip etti. Bolşaya Nikitskaya’nın adını 
Gertsen’e çevirdiler. Sonra Gertsen’le Mohavaya sokakla-
rının köşesindeki evin duvarına gömülü saat on biri çey-
rek geçede takıldı kaldı ve nihayet Zooloji Enstitü sü’nün 
teraryumlarındaki bu meşhur yılın değişimlerine dayana-
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mayan olağanüstü örneklerden ağaç kurbağalarının seki-
zi, sonra siğilli kurbağalardan on beşi ve nihayet çok nadir 
bir örnek olan Surinam pipası öldüler.

Doğru bir deyişle kuyruksuzlar diye adlandırılan 
amfibiler familyasının birinci sınıfıyla yok olan siğilli 
kurbağaların hemen peşinden, amfibilerin hiçbir sınıfın-
dan olmayan, enstitünün değişmez odacısı Vlas da o gü-
zel dünyaya göçtü. Bu arada ölüm nedeni zavallı amfibi-
lerle aynıydı ve Persikov hemen tespit etmişti: “Yetersiz 
beslenme!”

Biliminsanı kesinlikle haklıydı; Vlas unla beslenme-
liydi, kurbağalar da un kurtlarıyla; birincisi ortadan kalk-
tığı için ikinciler de doğal olarak yok olmuştu. Persikov 
geriye kalan yirmi ağaç kurbağasını hamamböcekleriyle 
beslemeye çalıştı, ama hamamböcekleri savaş komüniz-
mine kindar yaklaşımlarını göstererek bir yerlere kay-
boldular. Böylece son örnekleri de enstitünün bahçesin-
deki lağım çukuruna atılmak zorunda kaldılar.

Ölümlerin, özellikle Surinam pipasının ölümünün 
Persikov’daki etkisini anlatmak mümkün değil. Ölüm-
lerden nedense tamamen o zamanki halk eğitim komi se
rini suçluyordu.

Enstitünün buz gibi koridorunda şapka ve galoşla-
rıyla duran Persikov, son derece zarif bir centilmen olan 
asistanı keçisakallı İvanov’a şöyle diyordu:

“Bunun için onu, Pyotr Stepanoviç’i asmak bile yet-
mez. Ne yaptıklarını sanıyorlar? Enstitüyü öldürüyorlar! 
Efendim? Muhteşem bir Pipa Americana örneği, az rast-
lanır bir erkek, tam on üç santimetre uzunluğunda...”

Sonrası daha kötü oldu. Vlas’ın ölümüyle enstitü-
nün pencereleri dondu, öyle ki iç çerçevedeki cam tama-
men buzla kaplandı. Tavşanlar, tilkiler, kurtlar, balıklar ve 
suyılanları birer birer öldü. Persikov günlerce konuşma-
dı, sonra zatürree oldu ama ölmedi. Düzelince enstitüye 
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haftada iki sefer gelmeye başladı, dışarıda hava kaç dere-
ce olursa olsun nedense hep eksi beşi derece olan yuvar-
lak salonda, başında şapka, ayağında galoşlarla sekiz öğ-
rencisine “Sıcak kuşak sürüngenleri” adlı dersini verdi. 
Geri kalan zamanlarda ise Preçistenka’daki yerden tava-
na kadar kitaplarla dolu odasında, divanda battaniye al-
tında yatıyor, öksürüyor, Marya Stepanovna’nın yaldızlı 
sandalyeleri kırıp yaktığı küçük demir sobanın ağzına 
bakıyor ve Surinam pipasını anımsıyordu.

Dünyadaki her şey sona erer. 1920 ve 1921 de bitti, 
1922’de işler tam tersine dönmeye başladı. Birincisi, 
cennet mekân Vlas’ın yerine daha genç, ama zooloji oda-
cılığında büyük umutlar vaat eden Pankrat geldi ve ens-
titü az da olsa ısıtılmaya başlandı. 

Yazın ise Persikov, Pankrat’ın yardımıyla Klyazma’da 
on dört siğilli kurbağa yakaladı. Teraryumlarda hayat ye-
niden başladı... 1923’te Persikov beşi üniversitede, üçü 
enstitüde olmak üzere haftada sekiz derse giriyordu;; 
1924’te ders sayısı haftada on üçe çıktı, bir de işçi fakül-
telerindeki dersler eklendi; 1925’in baharında ise hepsi 
de amfibiler dersinden tam yetmiş altı öğrenciyi sınıfta 
bırakmakla ünlendi.

“Amfibilerle sürüngenler arasındaki farkı nasıl bil-
mezsiniz? Bu gerçekten gülünç, delikanlı. Amfibilerde 
metanefroz yoktur. İşte böyle, efendim. Utanın. Belli ki 
siz Marksistsiniz?”

“Marksistim,” diyordu kalan öğrenci boynu bükük 
bir halde.

“Öyleyse, sonbahara bekleriz,” diyordu saygılı bir 
tonla Persikov ve Pankrat’a bağırıyordu:

“Sıradaki!”
Uzun bir kuraklıktan sonra ilk sağanakla birlikte am-

fibilerin canlanması gibi 1926’da ABDRus ortak firması-
nın Gazetnı Yolu ve Tverskaya’nın köşesinden başlayarak
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