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İVAN TURGENYEV

KLARA MİLİÇ
ÖLÜMDEN SONRA

ÖYKÜ
Rusça aslından çeviren

Çağlar Danacı

İvan Turgenyev’in Can Yayınları’ndaki diğer kitapları:
Avcının Notları, 2007
Babalar ve Oğullar, 2010

İVAN TURGENYEV, 1818’te Rusya’da doğdu. Üç yıl Berlin’de öğrenim
gördükten sonra ülkesine toprak köleliğine karşı, Batı yanlısı bir liberal
olarak döndü. Dönemin ünlü eleştirmeni Vissarion Belinskiy’den büyük
destek gören Turgenyev, uluslararası üne erişen ilk Rus yazar oldu.
1840’lar ve 1850’lerde aralarında Avcının Notları’nın da bulunduğu, köy
yaşamı ve köylüleri anlattığı öyküleriyle tanındı. 1860’ta yayımlanan Devrim Öncesi adlı romanı, genç aydınların karşılaştığı sorunları ve Rusya’nın
büyük değişim öncesindeki durumunu konu alıyordu. En önemli romanı
Babalar ve Oğullar’da (1862), kuşaklar arasındaki çatışmayı derinlemesine
sergiledi. Tolstoy ve Dostoyevski ile olan kavgaları ve Rusya’daki edebiyat çevrelerine yabancılaşması sonucunda, yaşamının son 20 yılını Baden-Baden ve Paris’te geçirdi. Duman (1867) adlı romanında, Rus aydınlarının hem sağ hem de sol kanatlarının karikatürlerini çizdi. 1883’te
Paris yakınlarında, Bougival’de öldü.

ÇAĞLAR DANACI, 1988’de İstanbul’da doğdu. 2012’de Ankara Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 2013-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde Rusça okutmanı olarak görev aldı.
2017 yılında “Lev Nikolayeviç Tolstoy’un Öykülerinde Savaş, AskerlikSubaylık ve Yurtseverlik Temaları” konulu yüksek lisans tezini tamamladı. Halen Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışmalarını
sürdürmektedir.

I
1878 yılının baharında, Moskova’nın Şabolovka Ma
hallesi’ndeki küçük ahşap bir evde yirmi beş yaşlarında
ki Yakov Aratov adlı bir delikanlı yaşıyordu. Ellisini aş
mış, evde kalmış halası Platonida İvanovna da onunla
kalıyordu. Evi o çekip çeviriyor, harcamaları o yapıyor
du, zira Aratov bu konularda kesinlikle yeteneksizdi.
Halasından başka akrabası yoktu. T... eyaletinin pek var
lıklı olmayan soylularından olan babası, birkaç yıl önce
oğlu ve Platoşa dediği kardeşi Platonida İvanovna’yla
Moskova’ya taşınmıştı; oğlu da halasına aynı şekilde hi
tap ediyordu. O güne dek tüm hayatlarını geçirdikleri
köylerini terk eden yaşlı Aratov bizzat eğittiği oğlunu
üniversiteye kaydettirmek amacıyla başkente taşındı ve
ücra sokaklardan birinde yok pahasına küçük bir ev aldı,
kitapları ve “malzemeler”iyle yerleşti. Bilimden uzak du
ramadığından çok kitabı ve malzemesi vardı, dolayısıyla
da komşularına göre “son derece tuhaf” birisiydi. Kom
şuları ona kara büyücü derlerdi, hatta “böcekçi” lakabını
takmışlardı. Kimya, mineraloji, entomoloji, botanik ve
tıpla uğraşıyor; Paracelsus tekniğiyle kendi icadı bitkisel
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ve metal tozlarıyla gönüllü hastalarını tedavi ediyordu.
Bu tozlarla ona biricik oğlunu veren, çılgınca sevdiği,
gencecik, güzel mi güzel ama bir o kadar da zayıf karısı
nı ölüme götürmüştü. Oğlunun annesinden dolayı ane
misi ve vereme yatkınlığı olduğunu düşünüp güçlendir
mek istemiş ama aynı tozlarla oğlunun da sağlığını boz
muştu. Bu arada “kara büyücü” adını, kendini o ünlü
Bryus’un1 torununun torunu saymasından dolayı almış
tı, onun onuruna da oğluna Yakov adını koymuştu. “İyi”
denilen insanlardan biriydi ama melankolikti, ağırkanlıy
dı, çekingendi, gizemli ve mistik şeylere meyilliydi...
Verdiği tek tepki, hafifçe söylediği “Ah!” nidasıydı, zaten
Moskova’ya taşındıktan iki yıl sonra öldüğünde de du
daklarında aynı nida vardı.
Oğul Yakov görünüşü bakımından çirkin, hantal ve
beceriksiz babasına benzemiyordu, annesini daha çok
anımsatıyordu. Zayıflığı, sevimli yüz hatları, kül rengi
saçları, kemerli burnu, dolgun çocuksu dudakları ve
mahmur bakışlı büyük yeşil-gri gözleri ve ipek kirpikle
riyle annesinin aynısıydı. Buna karşılık mizacı babasına
benziyordu; babasına benzemeyen yüzünde de onun ifa
desinin izleri vardı; elleri boğumluydu ve göğsü –elli ya
şını bile göremediğinden yaşlı denmesi mümkün olmasa
da– yaşlı Aratov gibi içeri çöküktü. Yakov babası hayat
tayken üniversiteye, fen fakültesine kaydoldu, ancak
okulu bitirmedi. Tembelliğinden değil, ona göre üniver
sitede evde öğrendiğinden daha fazla bir şey öğrenmesi
mümkün değildi. Devlette çalışmayı düşünmediği için
diploma da umurunda değildi. Arkadaşlıktan kaçıyordu,
neredeyse hiç kimseyle arkadaşlık kurmazdı. Özellikle
kadınlardan uzak duruyordu, kendi halinde yaşıyor, ki
1. Yakov Vilimoviç Bryus (1669-1735): Rus biliminsanı, askerî diplomat, mühendis. Bazı kesimlerce büyücü olarak da adlandırılırdı. (Ç.N.)
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taplarına gömülüyordu. İnce bir ruhu olsa ve güzellikten
etkilense de kadınlardan kaçıyordu... Yine de şahane İn
giliz malı bir albüm almıştı (ah, rezalet!); içindeki çeşit
çeşit büyüleyici Gülnar ve Medora’larla1 “süslü” resimle
rini hayranlıkla seyrediyordu. Ancak doğuştan gelen
utangaçlığı onu sürekli geride tutuyordu. Babasının ça
lışma odasında kalıyor, orayı aynı zamanda yatak odası
olarak kullanıyordu, hatta babasının öldüğü yatakta yatı
yordu.
Hayattaki yegâne desteği, değişmez dostu ve arka
daşı, gün boyunca en fazla on sözcük ettiği, ancak onsuz
bir adım atamadığı Platoşa Halasıydı. Halası uzun surat
lı, donuk bakışlı ve uzun dişli bir varlıktı, soluk yüzünde
korku mu üzüntü mü olduğu anlaşılmayan bir ifade var
dı. Sürekli gri elbisesini giyer ve kâfur kokan gri şalını
takardı, evin içinde bir gölge gibi gezer, adımları duyul
mazdı; iç çeker, dualar mırıldanırdı – özellikle üç keli
melik o sevdiği “Tanrım merhamet et!” duasını okurdu;
evi çok iyi çekip çevirirdi, her kapiği idareli harcar, alış
verişi kendi yapardı. Yeğenini taparcasına severdi; onun
sağlığından sürekli endişe duyardı, her şeyden –kendisi
için değil, onun için– korkardı ve aklına bir şey takıldı
ğında çalışma odasına girer, masanın üstüne bir bardak
bitki çayı koyar ya da pamuk gibi yumuşacık elleriyle
yeğeninin sırtını okşardı. Yakov bu ilgiden rahatsız ol
mazdı ama yine de çayı içmez, başını onaylarmışçasına
sallamakla yetinirdi. Diğer yandan sağlığıyla övünecek
durumda değildi. Çok duygusal, sinirli, evhamlı birisiy
di, kalp çarpıntısından mustaripti, ara sıra nefes darlığı
çekiyordu; babası gibi, o da doğada ve insan ruhunda
bazen gözle görülebilen gizemler bulunduğuna, ancak

1. Byron’un The Corsair (Korsan) adlı eserinin kahramanları. (Ç.N.)
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onları kavramanın imkânsız olduğuna inanırdı; bazı güç
ve etkilerin, bazen iyi olsalar da çoğunlukla kötü olduk
larını düşünür ama aynı zamanda bilime, onun gereklili
ğine ve önemine inanırdı. Son zamanlarda fotoğrafa ilgi
duymaya başlamıştı. Fotoğrafçılıkta kullandığı solüsyon
ların kokuları yaşlı halasını çok rahatsız ediyordu, yine
kendisi için değil Yaşa için, onun ciğerleri için endişele
niyordu; ancak Yaşa her ne kadar uysal olsa da inatçıydı
da, sevdiği bu işi ısrarla sürdürüyordu. Platoşa boyun
eğiyor, sadece eskisinden daha sık derin nefes alıyor ve
Yaşa’nın iyota bulaşmış parmaklarına bakarak, “Tanrım
merhamet et!” diyordu.
Yakov daha önce söylendiği gibi arkadaş canlısı de
ğildi; ancak biriyle çok yakındı ve onu çok sık görüyor
du, bu arkadaşı üniversiteden sonra küçük ama önemli
bir işe girmişti; mimariden hiçbir şey anlamasa da Kurta
rıcı İsa Katedrali’nin inşa çalışmasına –kendi deyimiyle–
“yerleştirilmişti”. Gariptir Aratov’un bu yegâne ahbabı,
soyadı Kupfer olan, tek kelime Almanca bilmeyen, üste
lik “Almanlar”a söven Ruslaşmış bir Alman’dı ve görünü
şe bakılırsa ikisinin ortak hiçbir noktaları yoktu. Kıvırcık
siyah saçlı, al yanaklı, neşeli, ağzı laf yapan ve Aratov’un
uzak durduğu kadın dünyasına âşık bir delikanlıydı.
Gerçekten de Kupfer, Yakov’da sık sık kahvaltı yapar, öğ
le yemeği yerdi, hatta fakir olduğundan Aratov’dan kü
çük miktarlarda da olsa borç alıp dururdu; ancak bu lau
bali Alman’ın, Aratov’un Şabolovka’daki mütevazı evini
ziyaret etmesinin asıl nedeni bu değildi. Belki her gün
karşılaştığı ve gördüğü şeylerin aksine Yakov’un temiz
ruhu, “idealizm”i hoşuna gitmişti; belki de bu “idealist”
gence meyletmesinin nedeni damarlarındaki Alman ka
nıydı. Yakov’un ise Kupfer’in içten gelen açıksözlülüğü
hoşuna gidiyordu, kuşkusuz bunun dışında onun müda
vimi olduğu tiyatrolar, balolar, konserler hakkındaki
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hikâyeleri, yani kendisinin bir türlü girmeye cesaret ede
mediği o yabancı dünya hoşuna gidiyordu, bütün bunlar
münzevi Yakov’u düşündürüyor hatta heyecanlandırı
yordu, ne var ki kendisi bunları denemeyi düşünmüyor
du. Platoşa da Kupfer’i hoş görüyordu; doğrusu onu ba
zen haddinden fazla laubali buluyordu, ancak onun sev
gili Yaşa’sına bağlı olduğunu içtenlikle hissediyor ve an
lıyordu, gürültücü misafire tahammül etmek bir yana,
ona saygı da duyuyordu.

II
Bu bahsettiğimiz dönemde Moskova’da dul bir ka
dın yaşıyordu. Bu Gürcü knyaginya1 gizemli, şüphe
uyandıran birisiydi. Kırk yaşlarındaydı; gençken muhte
melen, yakında solacak olan o özel Doğu güzelliğiyle
fark ediliyordu; şimdilerde pudralanıyor, allık sürüyor,
saçlarını sarıya boyuyordu. Onunla ilgili pek iyi sayılma
yacak, belirsiz söylentiler dolaşıyordu; kimse kocasını ta
nımıyordu ve hiçbir şehirde uzun süre yaşamamıştı. Ne
çocuğu ne de malı mülkü vardı; yine de borçla ya da
başka bir yolla güzelce yaşayıp gidiyordu; nasıl derler, bir
salonu vardı ve çoğunluğu gençler olmak üzere bir sürü
kişiyi ağırlıyordu. Kıyafetlerinden mobilyalarına, masa
sından hizmetçisine, arabasına kadar evindeki her şey
kalitesiz, sahte ve eğreti duruyordu, ancak hem knyagin
ya’nın kendisi hem de misafirleri, görünüşe göre daha
iyisini talep etmiyordu. Knyaginya müzik, edebiyat aş

1. (Rus.) Prenses. Rus ve Slav aristokrasisine ait bir soyluluk unvanı. (Y.N.)
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kıyla nam salmıştı, edebiyatçıların ve sanatçıların koru
yucusu olarak tanınıyordu; gerçekten de bu “konular”la
ilgileniyordu, hem de büyük bir hevesle, üstelik bu hay
ranlığı hiç yapmacık değildi. Şüphesiz, damarlarındaki
kanda estetik coşkusu vardı. Ayrıca anlayışlı, nazik ve
kibirsizdi, nazlanmazdı; pek çokları için özünde iyi kalp
li, hoşgörülüydü... Bunlar az bulunan niteliklerdir, özel
likle de bu tür insanlar için oldukça değerlidir. Bir defa
sında, sivri akıllının biri onun hakkında, “Boş bir kadın!”
demişti. “Ama yine de muhakkak cennete gidecek! Çün
kü o her şeyi affediyor ve kendisi de affedilecek.” Yine
hakkında bir şehirden ayrılırken geride alacaklıları kadar
onu hayırla yâd eden kişiler bıraktığı anlatılır. Yumuşak
bir kalp istediğin gibi bükülür.
Kupfer, tam da beklendiği gibi onun evine gitmiş,
onunla yakınlaşmıştı... Dedikoducular çok yakın olduk
larını söylüyorlardı... Kupfer de ondan sadece arkadaşça
değil saygıyla da bahsediyordu, altın gibi olduğunu söy
leyerek –ne demekse!– onu göklere çıkarıyordu ve onun
sanat sevgisine ve sanat anlayışına sıkı sıkıya inanıyordu!
Bir gün Aratov’larda bir yemekten sonra knyaginya ve
düzenlediği akşamlar hakkında konuştuktan sonra Kup
fer, Yakov’u bir kere olsun anakoret1 hayatını değiştirme
ye ve onu arkadaşına takdim etmeye izin vermesi için
razı etmeye çalışıyordu. Yakov ilk önce dinlemek bile
istemedi.
“Ee ne düşünüyorsun?” diye sordu sonunda Kupfer.
“Takdim dediğime bakma. Şu an üstündeki ceketle seni
alacak ve davete götüreceğim. Orada kardeşim, kimse
kimsenin dış görünüşüne bakmaz! Sen biliminsanısın,
edebiyatı ve müziği seviyorsun.” (Gerçekten de Aratov’un
1. Genellikle dinî nedenlerle toplumdan uzak yaşayan, topluluktan kaçan kimse; münzevi. (Ç.N.)
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odasında ara sıra eksiltilmiş yedili akorlar1 çaldığı bir pi
yano bulunuyordu.) “Onun evindeyse bu güzel şeyler
den bolca var!.. Orada sorunsuz, sempatik insanlarla ta
nışacaksın. Evet, üstelik senin yaşında ve senin gibi görü
nen” (Aratov gözlerini indirdi, elini boş ver dercesine
salladı), “evet, evet, senin gibi birisinin sosyeteden, top
lumdan kaçması olacak şey mi? Seni generallere götür
müyorum ya! Zaten general de tanımam! Bırak inadı,
azizim! Ahlak saygı duyulan, iyi bir şey... Ancak çilecili
ğe gerek var mı? Kendini keşişliğe hazırlamıyorsun ki!”
Aratov ayak diremeye devam ediyordu; ancak Pla
tonida İvanovna beklenmedik bir şekilde Kupfer’in yar
dımına yetişti. Çileciliğin ne demek olduğunu tam anla
mıyla kavrayamasa da Yaşenka’nın eğlenmesinin, insan
larla tanışmasının ve kendini göstermesinin kötü bir şey
olmadığını o da anladı. “Üstelik Fyodor Fyodoriç’e güve
niyorum,” diye ekledi, “o seni yanlış yerlere götürmez!”
“Onu size olanca masumiyetiyle geri getireceğim!” dedi
Kupfer, kendisine güvenmesine karşın huzursuz gözlerle
bakan Platonida İvanovna’ya. Aratov kulaklarına kadar
kızardı, ancak itiraz etmeyi de bıraktı.
Bütün bunlar ertesi gün Kupfer’in onu knyaginya’nın
davetine götürmesiyle son buldu. Ancak Aratov orada
çok kısa kaldı. Birincisi, evde yirmi kadar kadın ve erkek
konuk vardı, belki hoş insanlardı ama hepsi yabancıydı;
onlarla çok az konuşmasına –ki en çok korktuğu şeydi–
karşın bundan rahatsız olmuştu. İkincisi de onu içten ve
yapmacıksız karşılamasına rağmen ev sahibesinden hoş
lanmamıştı. Hiçbir şeyini sevmemişti; boyalı yüzünü de,
1. 18. ve 19. yüzyıl operalarında gerilim ve dram sahnelerinde kullanılan bu
yarım ton eksiltilmiş yedili akorlar 19. yüzyılın ortalarında çok sıradan sayılmaya başlanmıştı. (Ç.N.)
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