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Lev Nikolayeviç Tolstoy, 1828 yılında Rusya’da, Yasnaya
Polyana’da doğdu. Toprak sahibi soylu bir ailenin oğluydu.
Çocuk yaşta anne ve babasını kaybettiği için akrabaları tarafından yetiştirildi. Özel öğretmenlerden ders aldıktan sonra
Kazan Üniversitesi’ne girdiyse de, resmî eğitime duyduğu
tepki nedeniyle 1847’de evine dönerek topraklarını yönetmeye ve kendi kendini eğitmeye karar verdi. 1855-1863 yılları
arasında yazdığı Polikuşka gibi öykülerinde, daha çok ahlaki
sorunlara ağırlık verdi. 1850’lerin sonlarına doğru, köylü
çocuklar için açtığı okulda, ilerici öğretim yöntemlerini başarıyla uyguladı. Başyapıtları olan Savaş ve Barış ile Anna
Karenina adlı romanlarının yayımlanmasından sonra yaşadığı bunalımın etkisiyle yaşamın anlamına ilişkin soruların
yanıtını Yeni Ahit’te aradı. Ailesinin rahat yaşamıyla inancının gerektirdiği basit yaşam arasındaki çelişkiye katlanamayan Tolstoy, 1910 yılındadoktoru ve küçük kızı aleksandra’yal
birlikte bir gece evini terk etti; birkaç gün sonra da ıssız bir
tren istasyonunda zatürreeden öldü.
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“Fakat ben size derim ki, bir kadýna þeh
vetle bakan her insan, zaten içinden onunla
zina etmiþ demektir.”
(Matta V 28)
“Mürþitleri Ýsa’ya dediler ki: Eðer erkekle
karýsý arasýndaki durum bu ise, evlenmek iyi
deðil. Fakat Ýsa onlara cevap verdi: Bunu her
insan kabul edemez, bu bir Tanrý vergisidir.
Çünkü anadan doðma hadým vardýr; insanla
rýn hadým et
tik
le
ri vardýr; bir de gökle
rin
melekleri uðruna hadýmlýða katlananlar
vardýr. Bunu, razý olabilen kabul etsin.”
(Matta XIX; 10, 11, 12)
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I
O yýl bahar gelmiþti. Tren yolculuðumuzun
ikinci günündeydik. Yol boyunca vagona inip
binenler oluyordu; fakat trenin hareket nok
tasýnda son istasyona kadar gidecek benim dýþýmda üç kiþi daha vardý. Bunlar, genç ve güzel olma
yan, çökmüþ yüzlü, erkek paltosuna benzeyen bir
manto ile þapka giyinmiþ, sigara içen bir kadýnla
kýrk yaþlarýnda, konuþkan, eþyasý yepyeni, derli
toplu bir erkek arkadaþý, bir de kimseye sokulma
dan bir köþede oturan kýsa boylu, sinirli tavýrlý bir
adamdý. Üçüncü yolcu pek yaþlý olmadýðý halde,
dalgalý saçlarý zamansýz aðarmýþtý. Olaðanüstü
parlak gözleri sürekli bir o yana, bir bu yana oynu
yordu. Sýrtýnda eski, ama iyi bir terzi elinden çýk
mýþ astragan yakalý bir palto, baþýnda ayný kürk
ten kalpak vardý. Paltosu açýlýnca içine giydiði
kolsuz hýrkayla Rus biçimi iþlemeli gömleði görü
nüyor
du. Adam, ara
da bir, öksürmey
le baþ
layýp
gülmeye dönüþen birtakým sesler çýkarýyordu.
Adam, yol boyunca vagondakilerle tanýþýp
konuþmamak için elinden geleni yapmýþtý.
Yanýnda oturanlarýn konuþma giriþimlerini sert,
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kýsa cevaplarla boþa çýkarýyordu. Ya bir þeyler oku
yor ya pencereye bakarak sigara içiyor ya da eski
bir torbadan yiyecek çýkarýp yiyor, çay içiyordu.
Bana, yalnýzlýktan sýkýlmýþ gibi görünüyordu.
Birkaç kez konuþmak istedim. Fakat karþý karþý
ya oturduðumuz halde, bakýþlarýmýzýn her karþý
laþmasýnda ya baþýný çeviriyor ya eline kitap alý
yor ya da pencereye bakmaya baþlýyordu.
Yolculuðumuzun ikinci gününde akþama doð
ru tren büyük bir istasyonda durunca sinirli adam
inip sýcak su aldý, çay demledi. Sonradan avukat
olduðunu öðrendiðim derli toplu eþya sahibi ile
yanýmdaki erkek giyimli, sigara için kadýn da
istasyona çay içmeye gittiler.
Onlarýn yokluðunda vagona birkaç yeni yolcu
girdi. Aralarýnda, uzun boylu, týraþlý, buruþuk
yüzlü bir yaþlý adam vardý. Amerikan sansarý kür
kü ve baþýndaki çuhadan geniþ siperli kasketiyle
tüccarý andýrýyordu.
Tüccar, avukatla kadýnýn oturduklarý yerin
karþýsýna yerleþti ve ayný istasyonda trene binen,
tüccar yamaðý kýlýklý bir gençle konuþmaya baþ
ladý.
Karþýlarýnda oturuyordum. Tren durduðu için
gelip geçen olmadýkça konuþtuklarýndan tek tük
bir þeyler duyabiliyordum. Tüccar, önce bir istas
yon ilerideki çiftliðine gittiðini söyledi. Sonra,
âdet olduðu üzere, þunun bunun fiyatlarýndan,
ticaretten söz açtýlar. Moskova’nýn o günkü alýmsatým durumundan söz edip Nijninovgorod pana
yýrýna geçtiler. Tüccar yamaðý, sözü, ikisinin de
tanýdýðý ünlü, zengin bir tüccarýn panayýrdaki
eðlencelerine getirdi. Ancak yaþlý adam sözünü
keserek ayný kiþinin bir zamanlar Kunavino’da
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yaptýðý ve kendisinin de katýldýðý eðlenceleri
anlatmaya baþladý.
O eðlencelere katýlmaktan açýktan açýða
gurur duyuyordu. Sözünü ettikleri kiþiyle Kuna
vino’da geçirdikleri bir günü anlattý: Öykü, yüksek sesle söylenmeyen türdendi. Tüccar bunu
fýsýldayarak aktardý. Yamaðýn kahkahasý bütün
vagonu çýnlattý. Ýhtiyar da iki altýn diþini göstere
rek güldü.
Ýlgiye deðer bir þey duymayý beklemiyordum,
trenin hareketine kadar perona çýkmak için
yerimden kalktým. Kapýda derin bir konuya
dalmýþ olan avukat ve kadýnla karþýlaþtým.
Konuþan avukat, bana,
“Yetiþemezsiniz,” dedi, “ikinci kampana çal
dý.”
Gerçekten, sonuncu vagona varmadan kam
pana çaldý. Yerime döndüðüm zaman, kadýnla
avukat arasýndaki konuþma devam ediyordu. Yaþ
lý tüccar, karþýlarýnda sessizce oturuyor, sert sert
önüne bakarak arada bir hoþnutsuzluðunu belir
ten bir tavýrla dudaklarýný oynatýyordu.
Önlerinden geçerken avukat, gülümseyerek
sözüne devam ediyordu:
“Kocasýna, onunla yapamayacaðýný, üstelik
birlikte yaþamak istemediðini açýkça söyledi.
Çünkü…”
Ötesini duyamadým. Benimle birlikte birkaç
yolcu daha girdi. Önce tren memuru, sonra koþa
rak bir hamal geçti. Uzun süren gürültü yüzünden konuþma duyulamadý. Ortalýk sessizleþince
avukatýn özel bir olayý anlattýktan sonra konuyu
geniþleterek genel anlamda konuþtuðunu anla
dým.
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Avukat þu sýralar boþanma sorunlarýnýn Avru
pa kamuoyunu ne derece ilgilendirdiðini, bizde
de boþanma olaylarýnýn son derece artmýþ olduðu
nu anlatýyordu. Etrafta ondan baþka konuþan
olmadýðýný fark edince sözünü kesti. Yaþlý tüccara
bakarak nazik bir gülümsemeyle,
“Eskiden bunlar yoktu, deðil mi?” diye sordu.
Öteki tam cevap verecekken tren kalktý. Yaþlý
adam, kasketini eline alýp istavroz çýkararak fýsýl
týlý bir sesle dua okumaya baþladý. Avukat baþýný
öteye çevirdi, saygýlý bir tavýrla duanýn sonunu
beklemeye koyuldu. Yaþlý adam duasýný ve istav
roz çýkarmayý bitirince kasketini kafasýna iyice
yerleþtirdi, sonra konuþmaya baþladý:
“Eskiden de vardý beyim ama, þimdiki kadar
deðildi. Artýk bunun olmamasýna olanak yok.
Herkes bilgiç kesildi.”
Tren gitgide hýzýný artýrýyor, tekerleklerin
gürültüsünden konuþulanlar duyulmuyordu.
Merak ettiðim için daha yakýnlarýna geçtim.
Yanýmdaki parlak gözlü sinirli adam da ilgilenmi
þe benziyordu, oturduðu yerden dinliyordu.
Kadýn, belli belirsiz gülümseyerek,
“Eðitimin ne suçu var?” diye sordu.
Sonra, birçok kadýnýn yaptýðý gibi, karþýsýnda
kilerin söylediðine deðil de, söyleyeceðini tahmin
ettiðine cevap vererek devam etti:
“Yoksa, eski zaman usulü kýzla erkeðin birbi
rini görmeden evlenmesi daha mý iyi? Birbirlerini
sevip sevmediklerini, sevebilip sevemeyecekleri
ni bilmeden, anlamadan, rasgele evleniyor, hayat
boyu acý çekiyorlardý. Bu tür evliliklerin beðenile
cek yaný mý var?”
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Sözde yaþlý adam
la ko
nu
þan kadýn, aslýnda
bunlarý bana ve avukata söylüyordu.
Tüccar kadýný küçümse
yen bakýþla süzüp
sorusunu cevapsýz býraktý,
“Hepsi bilgiç kesildi…” diye tekrarladý.
Avukat hafifçe gülümsedi:
“Eðitimle evlilik anlaþmazlýklarý arasýndaki
iliþki üzerine düþündüklerinizi öðrenmek ister
dik.”
Tüccar bir þey söyleyecek oldu, fakat kadýn
sözünü kesti:
“Yok, yok… Geçti bunlar artýk!”
Avukat onu susturdu:
“Ýzin verin, beyefendi düþüncesini söylesin.”
Yaþlý adam, kesin bir tavýrla,
“Öðrenim göre göre sonunda saçmalýyorlar,”
dedi.
Fakat kadýn yine atýldý. Bana, avukata, hatta
yerinden kalkýp sýrasýnýn arkalýðýna dayanarak
ve yüzünde bir gülümsemeyle konuþmayý dinle
yen tüccar yamaðýna bakarak konuþuyordu:
“Birbirlerini sevmeyen insanlarý evlendirip
sonra da geçinemeyiþlerine þaþýyorlar. Sahibinin
keyfine göre çiftleþmek ancak hayvanlarda olur;
insanlarýn kendilerine göre arzularý, sevgileri var
dýr.”
Besbelli son sözleriyle tüccarý iðnelemek iste
miþti.
“Haksýzsýnýz hanýmefendi. Hayvan, hayvan
dýr; insanlar için de yasalar yapýlmýþtýr.”
Kendi görüþlerini çok yeni bulduðu anlaþýlan
kadýn, bunlarý ortaya atmak için pek acele ediyor
du:
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“Sevgi olmayýnca, bir erkekle nasýl yaþanýr?”
Yaþlý adam, gururla,
“Eskiden böyle þeylere aldýran yoktu,” dedi.
“Bunlar hep yeni buluþlar. Ýncir çekirdeðini dol
durmayacak bir iþ için kadýn kocasýna, ‘Ayrýlaca
ðým senden’ diye tutturuyor. Bu, köylüler arasýnda bi
le aldý yürüdü. Köylü karýlarý bi
le, ‘Tasýný
taraðýný topla; ben Vanka’ya gidiyorum. Onun
saçlarý seninkinden daha kývýrcýk…’ deyiveriyor.
Gel de çýk iþin için
den. Kadýnýn için
de kor
ku
olmalý, korku...”
Tüccar yamaðý, yüzünde yayýlmak üzere olan
gülümsemesini tutarak avukata, kadýna ve bana
baktý. Halinden tüccarýn sözlerinin üzerimizde
uyandýrdýðý etkiye göre onaylamaya ya da alay
etmeye hazýrlandýðý belliydi.
Kadýn,
“Ne korkusu?” diye sordu.
“Ne korkusu olacak; erkeðine karþý korku.”
Kadýn öfkeyle,
“Artýk onlara geçmiþ ola efendim,” diye karþý
lýk verdi.
“Yo, geçmedi hanýmefendi, geçmesine de ola
nak yok. Havva kadýn, erkeðin kaburga kemiðin
den yaratýlmýþtýr; bu böyledir ve sonuna kadar da
böyle kalacaktýr.”
Yaþlý adam bunu oldukça sert söyledi ve baþý
ný öylesine zafer kazanmýþ bir ifadeyle silkti ki,
yamak, tüccarýn üstte kaldýðýna karar vererek
kahkahayý bastý. Fakat kadýn yenilmeyi kabullen
mek istemiyordu. Bize yan yan bakarak,
“Siz er
kek
ler böyle düþünürsünüz el
bet,”
dedi. “Özgürlüðü kendinize alýp kadýný dört duvar
16

arasýna týkmak istersiniz. Oysa siz kendiniz her
þeyden yararlanýrsýnýz.”
“Kimsenin bir þeyden yararlandýðý yok. Yalnýz
erkeðin eve bir þey getirmediðini; oysa kadýnýn
nazik bir kap olduðunu unutmayýn.”
Tüccarýn inandýrýcý konuþma tarzýnýn dinleyi
cileri etkilediði belliydi. Kadýn bile kendini yenil
miþ hissediyor, ama hâlâ teslim olmak istemiyor
du:
“Ýyi ama, kadýnýn da bir in
san ol
du
ðu
nu,
erkek gibi onun da birtakým duygularý bulundu
ðunu kabul edersiniz, deðil mi; kocasýný sevmi
yorsa, ne yapsýn.”
Tüccar kaþlarýný, dudaklarýný oynatarak,
hýþýmla:
“Sevmiyormuþ!..” diye tekrarladý. “Öyle bir
sever ki!”
Sorunun çözüme ulaþmasý tüccar yamaðýnýn
fazlasýyla hoþuna gittiði için keyifli keyifli mýrýldandý.
Kadýn gene söze atýldý:
“Hayýr efendim, sevemez. Zorla güzellik
olmaz. Ýçte sevgi olmayýnca...”
“Peki; ya kadýn kocasýna ihanet ederse?”
Bunu avukat sormuþtu. Tüccar,
“Buna olanak yoktur. Göz kulak olmak gerek,”
diye karþýlýk verdi.
“Ya olduysa... Büsbütün olanaksýz deðil ya...”
“Baþkalarýnda belki olur ama, bizde olanak
sýzdýr.”
Son söz yaþlý adam
da kaldý. Tüccar ya
maðý
kýpýrdandý, konuþanlara biraz daha sokuldu. Anla
þýlan oradakilerden geri kalmak istemiyordu.
Gülümseyerek,
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“Efendim,” diye söze baþladý. “Geçenlerde
bizim delikanlýlardan birinin baþýndan böyle bir
rezalet geçti. Doðrusu dýþarýdan hüküm vermek
zor. –Ka
dýn tam an
lamýyla eli maþalýnýn bi
riy
miþ.– Dizginleri kopardýðý gibi yallah! Oysa çocuk
aðýrbaþlý, okumuþ biri... Kadýn önce muhasebe
memurlarýndan biriyle mercimeði fýrýna vermiþ.
Kocasý alttan alýp onu güzellikle yola getirmek
istiyor. Aldýran kim. Ahlaksýzlýðý artýrýp kocasýnýn
parasýný çalmaya baþlýyor. Adamcaðýz dayaðý
de
ni
yor, o da kâr et
mi
yor. Kadýn günden güne
daha beter oluyor. Sonunda, vaftizsizin birini –
hâþâ huzurdan–, bir Yahudi’yi peþine takýyor.
He
rif ne yapsýn?.. Be
layý baþýndan attý, þim
di
bekâr yaþýyor. Kadýn da alabildiðine sürtüyor.”
“Herif aptalýn biriymiþ. Baþtan yüz vermeyip
dizginleri ele alsaydý, gül gibi geçinirlerdi. Ýþi baþ
tan gevþetmemeli. Hani bir söz vardý: ‘Atý çayýrda,
kadýný evde baþýboþ býrakmamalý...’”
O sýrada kondüktör, önümüzdeki istasyonda
ineceklerin biletlerini toplamaya geldi. Yaþlý tüccar da biletini verdi.
“Öyle, kadýn kýsmýný iþ iþten geçmeden hiza
ya getirmek lazým.”
Dayanamadým,
“Peki, demin evli barklý adamlarýn Kunavino
panayýrlarýnda nasýl eðlendiklerini anlatan siz de
ðil miydiniz?” diye söze karýþtým.
Tüccar kýsaca,
“O baþka,” dedi ve sustu. Kampana çalarken
tüccar kalktý, sýranýn altýndan torbasýný çýkardý.
Paltosunun önünü kavuþturduktan sonra kaske
tini kaldýrarak selam verdi, sahanlýða çýktý.
18

II
Yaþlý adam çýkar çýkmaz, birkaç kiþi hep bir
den konuþmaya baþladý. Tüccar yamaðý kýlýklý
adam,
“Babalýk tam eski kafalý,” dedi.
Kadýn,
“Canlý bir Domostroy1,” diye ekledi. “Kadýnlar
ve evlilik hakkýnda vahþice fikirleri var.”
Avukat sözünü doðruladý:
“Evet, evlilik sorunlarý üzerinde bizim görü
þümüzle Avrupalýlarýnki arasýnda daðlar kadar
fark vardýr.”
Kadýn yine atýldý:
“En önemlisi, bu gibi adamlarýn sevgisiz evli
liðin evlilik olmadýðýný anlayamayýþlarý... Evlilik
ancak aþk olursa kutsallýk kazanýr; gerçek evlilik
ancak sevgiyle kutsanmýþ evliliktir.”
Tüccar yamaðý bir yandan sýrýtýyor, bir yan
dan da olanca dikkatiyle dinliyordu. Bu bilgi veri
ci konuþmalardan ilerde yararlanmak için tek bir
sözcüðü kaçýrmamaya çalýþýyordu.
Kadýnýn sözlerinin ortasýnda, arkamda kesik
bir kahkahayý veya homurtuyu andýran bir ses
duyuldu. O tarafa bakýnca kýr saçlý, parlak gözlü
münzevi sýra arkadaþýmý gördük. Konuþmamýzla
ilgilenerek belli etmeden bize sokulmuþ olmalýy
dý. Ellerini sýranýn arkalýðýna koymuþ, ayakta
duruyordu. Halinden heyecanlandýðý belliydi.
1 Çar Korkunç Ývan zamanýnda aile yaþamýný düzenlemek üzere hazýrlanmýþ
kadýný köleden farksýz kýlan bir yasa.
Kroyçer Sonat
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Yüzü kýzarmýþtý, yanaðýndaki bir adale hafifçe tit
riyordu. Duraklayarak,
“Evliliði kutsayan aþk da neymiþ?” diye sor
du.
Konuþanýn heyecanlý halinin farkýna varan
kadýn, olanca nezaketiyle ve etraflý olarak cevap
verdi:
“Gerçek aþk... Evlilik, ancak kadýnla erkek
arasýnda böyle bir sevgi var olduðu zaman mümkündür.”
Parlak gözlü adam çekingen bir gülümsemey
le ve sakýnan bir tavýrla,
“Evet ama, ger
çek aþk ne de
mek
tir?” di
ye
sordu.
Kadýn açýkça bu konuþmaya bir son vermek
için,
“Aþkýn ne olduðunu herkes bilir,” diye kesti
rip attý.
“Ama ben bilmiyorum. Sizin ne kastettiðinizi
anlamak isterdim.”
“Bu oldukça basit...”
Kadýn durakladý, bir an düþündükten sonra,
“Aþk; bir kadýna ya da erkeðe diðerleri arasýn
da yapýlan kesin tercihtir,” dedi.
Kýr saçlý adam güldü:
“Tercih mi... Ne kadar zaman için? Bir ay mý,
iki ay mý, yoksa yarým saatlik tercih mi?”
“Ýzninizle, sizin amacýnýz baþka galiba.”
“Hayýr hayýr, ayný þeyden söz ediyoruz.”
Avukat, kadýna doðru bir iþaret yaparak söze
karýþtý:
“Hanýmefendi, evliliðin her þeyden önce bir
baðlanmaya (buna isterseniz aþk deyiniz) dayan20

masý gerektiðini söylüyor. Evliliðin ancak böyle
likle kutsallýk kazanabileceðini, aþksýz evlilikte
manevi görevlerin yerine getirilmesine özen gös
terilmeyeceðini ifade etmek istiyor.”
Kadýna dönerek,
“Doðru mu anlamýþým?” diye sordu.
Kadýn, düþüncesinin bu derece baþarýlý açýk
lamasýný bir baþ iþaretiyle onayladý. Avukat,
“Ayrýca…” diye devam etmek istedi. Fakat
gözleri iyice alevlenen ve belli edecek kadar heye
canlanan sinirli adam, avukatýn sözünü kesti:
“Hayýr hayýr, ben de ayný þeyden, yani kadý
nýn veya erkeðin diðerleri arasýndan yaptýðý ter
cihten söz ediyorum. Yalnýz bu tercihin ne kadar
süreceðini merak ediyorum, bunu anlamak isti
yorum.”
Kadýn omuzlarýný oynattý.
“Ne kadar mý sürecek. Uzun zaman... Bazen
bütün bir hayat boyunca...”
“Aman efendim, buna yalnýzca romanlarda
rastlanýr, gerçekte böyle bir þey yoktur. Hayatta
tercihler çok ender olarak birkaç yýl, çoðu zaman
birkaç ay ya da hafta, hatta birkaç gün, birkaç
saat sürer.”
Adam, düþüncesinin karþýsýndakileri þaþýrttý
ðýný görüyor, buna memnun oluyordu.
Üçümüz bir aðýzdan,
“Neler söylüyorsunuz... Hayýr efendim... Ýzni
nizle...” diye itiraza kalktýk. Tüccar yamaðý bile
bir þeyler geveliyordu.
Fakat kýr saçlý adam bizi bastýrarak baðýrýyordu:
“Evet biliyorum, siz, var olduðu tahmin edi
len bir þeyden söz ediyorsunuz. Ben size gerçeði
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söylüyorum. Aþk dediðiniz duyguyu her erkek
her güzel kadýna karþý hisseder.”
“Hayýr, hayýr, bu söylediðiniz korkunç. Fakat
ne olursa olsun, insanlar sevgiyi yalnýz birkaç ay
ya da yýl deðil, hayat boyu da duyabilirler.”
“Asla. Hatta erkeðin belirli bir kadýný hayat
boyu seçtiðini varsaysak bile, sonunda kadýnýn
bir baþkasýný tercih etmesi olasýlýðý çok yüksektir.
Bu hep böyleydi; þimdi de böyledir.”
Kýr saçlý adam sustu, tabakasýný çýkararak bir
sigara yaktý ve,
“Baþka türlü olamaz,” diye devam etti. “Bu,
önceden iþaretlenmiþ iki nohut tanesinin bir
çuvalda yan yana düþmesi kadar olanaksýzdýr.
Bunlarý yalnýz bir varsayým olarak ileri sürmediði
me iþaret edeyim. Sonra bir de kanýksama olasýlýðý var.”
Sigara dumanýný hýrsla içine çekti.
“Hayat bo
yu tek bir kadýnýn ya da tek bir
erkeðin sevilebileceðini söylemek, bir mumun
hayat boyu yanabileceðine inanmak gibidir.”
Kadýn,
“Ama siz, hep tut
ku
lu aþk
tan söz edi
yor
su
nuz,” de
di. “Ýde
al baðlýlýðýna, ruh yakýnlýðýna
dayanan bir sevgiyi kabul edemiyor musunuz?”
Adam kendine has bir homurtu çýkarýp,
“Ruh yakýnlýðý... Ýdeal baðlýlýðý...” diye söylen
di. “Kabalýðýmý affedin; bunlar olduktan sonra bir
yatakta yatmaya ne gerek var. Oysa insanlar, ide
allerini birleþtirdikleri gibi soluðu yatakta alýyor
lar.”
Sinirli sinirli güldü.
Avukat,
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“Ýzin verin,” dedi. “Olaylar sözlerinizin aksini
kanýtlýyor. Evlilik kurumunun henüz iflas etmedi
ði mey
dan
da. Ýnsan
lar ya da in
san
larýn büyük
bölümü evlidir. Son günlerine kadar þerefli bir
aile hayatý yaþayanlarýn sayýsý hiç az deðil.”
Kýr saçlý yine güldü.
“Siz evlenmenin temelinin aþk olduðunu söy
lüyorsunuz. Bense, tutku dýþýnda bir aþkýn varlý
ðýný kuþkuyla karþýlýyorum. Bu iddiama karþý
evlilik kurumunun henüz iflas etmediðini delil
gösteriyorsunuz. Oysa bugünkü evliliklerin hepsi
yalan dolandan ibaret.”
“Hayýr efendim; ben yalnýzca evliliðin þimdi
de eskisi gibi var olduðunu söylemek istedim.”
“Var ha... Ama nerede. Evlenmeyi Tanrý’ya
karþý bir yükümlülük, kutsal bir sýr bilen kimse
ler arasýnda gerçek evlilik vardý ve þimdi de var
dýr. Ama biz
de yok. Biz
de
ki
ler yalnýzca çift
leþ
mek için evleniyorlar. Bu durumda ya yalan ya
zorlamaya baþvuruyorlar. Yalana yine bir derece
ye kadar katlanýlabilir: Karý koca, etrafa tek
karýlý, tek kocalý gibi görünür ama, aslýnda her iki
taraf da bir poligami yaþar. Çirkin olmakla birlik
te, bu bir dereceye kadar baðýþlanabilir. Fakat,
çoðu zaman olduðu gibi, hayat boyu bir arada
yaþamaya yemin eden insanlar ikinci aydan son
ra bir
bir
le
rin
den nef
ret edip ayrýlmak için can
atarken yine de birlikte yaþarlarsa iþte o zaman
hayat korkunç bir cehenneme döner. Kimi içkiye,
kimi silaha sarýlýr; kendini ya da eþini zehirleyen
ler olur.”
Adam hýzla, sözü kimseye býrakmadan, gitgi
de kendini kaptýrarak konuþuyordu.
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