
HENRI TROYAT

As›l ad›yla Lev Aslanoviç Tarasov, 1911’de Moskova’da, demir-
yolu ve bankac›l›k iflleriyle u¤raflan Ermeni as›ll› varl›kl› bir aile-
de do¤du. Babas›n›n ad› Aslan, annesinin ad› ise Lidi’ydi (Ape-
solomov). Çocuk yaflta Frans›zca dersleri ald›. Sovyet Devrimi
sonras›nda ailesiyle birlikte Rusya’dan ayr›lmak zorunda kald›.
Bolflevik fliddetinden kaçan pek çok “Beyaz Rus” gibi 1920’de
‹stanbul’a geldiklerinde, o s›rada faaliyette olan Ermenistan
Cumhuriyeti temsilcili¤i taraf›ndan “Torosyan” soyad›yla dü-
zenlenen Ermenistan pasaportlar› sayesinde Paris’e göç edebil-
diler. Troyat, Paris’in banliyölerinden Neuilly’de okudu. Sor-
bonne Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1933’te Frans›z va-
tandafll›¤›na kabul edildi. 1942’ye dek devlet memurlu¤u yapt›.
Eserleriyle Fransa’da 20. yüzy›l›n en popüler yazarlar›ndan biri
haline geldi. K›sa psikolojik romanlar, hacimli tarihi eserler, öy-
küler, oyunlar ve yaflamöyküleri yazd›. Yetmifl y›ll›k uzun bir ya-
zarl›k yaflant›s› oldu. 1935’te yay›mlanan roman› Faux Jour’la
(Yanl›fl Ifl›k) Le prix du roman populaire ödülünü kazand›.
1938’de L’Araigne (A¤) roman›yla Académie Française’in Max
Barthou Ödülü’nü ve Goncourt Ödülü’nü kazand›. Puflkin,
Tolstoy, Dostoyevski, Çariçe Katerina, Rasputin, Korkunç
‹van, Çar Petro, I. Aleksandr gibi önemli tarihi kiflilerle ilgili ya-
flamöyküleriyle büyük bir baflar› kazand›. En iyi bilinen eseri La
neige en deuil (Yasl› Kar, 1952), 1956’da Spencer Tracy’nin ‹ngi-
lizce The Mountain (Da¤) filmiyle sinemaya uyarland›. Rusya ta-
rihini ele ald›¤› üçlemesi Tant que la Terre Durera’da (Dünya
Durdukça, 1947-50), devrim öncesi Rusya’y›, Devrim’i, iç sava-
fl› ve ard›ndan gelen sürgünü ele ald›. Les Semailles et les Moissons
(Tohum ve Meyve, 1953-58) ad›n› verdi¤i befllemesiyle ise
Frans›z tarihinin en önemli dönemeçlerini romanlaflt›rd›.
1959’da Academie Française üyeli¤ine seçildi ve bu kurumda en
uzun süre görev yapan kifli oldu. 2 Mart 2007’de hayat›n› kay-
bedene dek neredeyse her y›l bir eser veren Troyat’n›n
Türkçeye çevrilmifl çok say›da kitab› vard›r.
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II

“Her fley ne kadar de¤iflmifl” dedi Jean. “Sa¤a m›, yok-
sa sola m› dönmek gerekiyor bilemiyorum.”

“Can›m, tabii ki sola!” diye yan›tlad› Madeleine. “Sen-
de hiç yön duygusu yok mu? ‹flte bak, deniz flu tarafta.”

Araba, Madeleine’in direksiyonu k›rmas›yla ana yol-
dan ayr›larak seyrek a¤açl› bir çaml›¤a sapt›. Jean, a¤açlar
aras›nda bitiveren o özentili Akdeniz tipi villalar› biraz da
içi burkularak seyrediyordu. Kar›s›yla birlikte buraya son
kez geldi¤inde –savafltan hemen sonrayd›– arabalar›n› bu
çaml›kta b›rakm›fl, sonra da plaja kadar kaygan patikalar-
dan yürüyerek inmifl olmal›yd›lar. Oysa flimdi düzgün bir
araba yolu, deniz ve gökyüzü yans›malar›n›n birbirine ka-
r›flt›¤› mavi bir sis bulutunun alt›ndaki düzlü¤e kadar uza-
n›yordu. S›cak bir rüzgâr camlar› inik pencerelerden içeri
dolufluyordu.

“Motorun sesini duyuyor musun?”
“A, evet!” diye m›r›ldand› Jean dalg›nl›kla. “‹yi çal›fl›-

yor.”
Madeleine ona göz ucuyla bir bak›fl att› ve kahkahalar-

la güldü.
“Yalan söylüyorsun! Hiçbir fley duymazs›n ki sen! Mo-

torlara ilgi duymad›¤›n gibi hayata da duymuyorsun… Ba-
y›l›yorum sana!”

Jean da gülmeye bafllad›. Araba yeniydi –henüz üç bin
km– ama Madeleine, bu al›flverifli onaylamayan kocas›na
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hakl›l›¤›n› göstermek istercesine, her f›rsatta bundan bir
övünç pay› ç›kar›rd›.

Jean her zamanki gibi tak›ld› ona.
“Bekleyebilirdik! Di¤eri bizi daha idare ederdi.”
“Direksiyonda oturan sen de¤ilsin tabii” dedi Madelei-

ne gücenmiflçesine.
On befl y›ld›r evliydiler ve bu sitem art›k k›rm›yordu

onu. Kaç kez denemiflti araba kullanmay› Madeleine’in ›s-
rar›yla; kaç kez de beceriksizlik duygusuna kap›l›p vazgeç-
miflti bu iflten. Mekanik bir ayg›t› kullanmak zorunda kal-
man›n düflüncesi bile can›n› s›k›yordu. Yola dikkatini ver-
mektense çevreyi seyretmek hofluna gidiyor, gerçek yerine
düflü ye¤liyordu. Orada öylece oturmaktan baflka bir ifli
yoktu ve bunun verdi¤i rahatl›kla kar›s›n› izliyor, onun ne
kadar güzel oldu¤unu düflünüyordu. Düzgün bir profil, iri
kahverengi gözler, uzun bir boyun, yol boyunca rüzgâr›n
da¤›tt›¤› saçlar, dolgun dudaklar ve tüm bunlar›n üstünde
esen hafif bir yorgunluk havas›... Yüzündeki k›r›fl›kl›klar
bile sevimliydi. Birden duyguland›. Evlilik y›ldönümlerini
hiç aksatmaks›z›n her y›l kutlamaktan duyduklar› bu mut-
luluk, baflkalar›n›n gözünde gülünç olabilirdi belki. Fakat
onlar›n ne düflündü¤ü umrunda bile de¤ildi. Her y›l›n 25
eylülünde, birlikte ald›klar› yolun de¤erlendirmesini yap-
man›n bat›l ihtiyac›na kapt›r›yordu kendini. ‹kisinin de
bafl›ndan daha önce bir evlilik geçmifl olmasayd›, beraber-
liklerinde o her gün yaflanan büyünün tad›na böylesine va-
ramayacaklard›. Jean on befl y›l›n ard›nda kalan geçmiflini
an›msamaktan pek hofllanmazd›. Gerçek evlilik yaflam›
Madeleine’le bafllam›flt›. Hatta bilimsel araflt›rmalar›ndaki
baflar›s› bile... Art›k diyebilirdi ki, 50 yafl›nda, olgun... Bir-
den yafl› akl›na geldi. 50 yafl! Ama o, y›llar›n verdi¤i y›p-
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ranm›fll›¤› hissetmiyordu bile. Hem meslek, hem de aflk ya-
flam›n›n bafl›ndaym›fl gibi geliyordu ona. Herhalde evlilik
y›ldönümlerini kutlama fikriydi ona bu düflünceyi veren.
Y›ldönümlerini her zaman, Paris yak›nlar›nda tipik bir lo-
kantada yedikleri bir akflam yeme¤iyle kutlarlard›. Oysa bu
kez, Cote d’Azur’de birkaç gün geçirmeyi önermiflti Made-
leine. Sezon sonu, yaz aylar›na göre çok daha çekiciydi. Bu
fikri kendi de çok be¤enmiflti. Do¤rusu onun akl›na bile
gelmezdi. Madeleine bu yolculu¤un arabay› denemeleri
aç›s›ndan da iyi bir f›rsat olaca¤›n› düflünüyordu. Dün
akflam Grand-Hôtel du Port’a vard›klar›nda, Madeleine’i
bir bafl a¤r›s› tutmufltu. Ama rahatça geçirdikleri o gecenin
sabah›nda, yeniden dipdiri ve nefleyle doluydu. La Vigne
Haute lokantas›nda yiyecekleri akflam yeme¤i için formun-
da olacakt›. Jean, telefonla yerlerini ay›rtm›flt› bile. Made-
leine yemek için haz›rland›¤›nda, ona arma¤an›n› vermeyi
düflünüyordu. Bu, barok tarz› inciler ve lal tafllar›ndan ya-
p›lm›fl eski bir kolyeydi. Pek de¤erli say›lmazd› ama iflçili¤i
çok güzeldi. Mücevher kutusunu açarken Madeleine’in
duyaca¤› heyecan› flimdiden görür gibiydi. Ç›plak bir bo-
yunda y›ld›z gibi parlayan bir dizi inci... Kar›s› çukura
girmemek için arabay› yavaflça kenara do¤ru sürdü. Yolun
her iki yan›na dizilmifl, panjurlar› kapal› villalar, k›fl uyku-
suna haz›rlan›yor gibiydi.

“Herkes gitmifl, plajda yaln›z kalaca¤›z. Ne kadar flans-
l›y›z!” dedi Madeleine. Ama yol bitimindeki kumluk alan-
da duran on kadar arabay› görmek keyfini kaç›rmaya yetti.
Bambu bir gölgelik onlar› güneflten koruyordu. Birbirine
paralel ›fl›k ve gölge fleritleri arabalar›n üstüne düflüyordu.

“Sevinmekte biraz acele etmiflim galiba,” diye hay›flan-
d› Madeleine.
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“Kumsal yeterince büyük!”
“Olsun! Gene de ç›plak günefllenemeyece¤im!”
Jean bu sözleri bekliyordu. “Ç›plak günefllenme” kar›-

s›nda adeta bir tutkuydu. Mayo veya bikini giyen kad›nla-
r›n vücutlar›nda yer eden, gözü rahats›z edici izlerden ka-
ç›nmak istiyordu. Bu titizli¤i Jean da yürekten onayl›yor-
du. Ama ayn› zamanda bu ç›plak günefllenme iste¤i, evlili-
¤in mahremiyetine kendini adam›fl efl rolünü hiçe sayar
duruma sokuyor, bu da Jean’› rahats›z ediyordu. Kar›s›n›n
arabadan inmesine yard›m etti. Kulaklar›na kadar gelen
denizin u¤ultusunu dinlerken, parlak gün ›fl›¤› gözlerini
kamaflt›rd›. Madeleine sandaletlerini ç›kar›p kumsalda çe-
vik ad›mlarla yürümeye bafllad›. Kolundaki has›r çantas›,
darac›k mavi pantolonu ve rengârenk desenli bol bluzuyla,
k›rk befl yafl›ndaki bir kad›ndan çok, süslü bir delikanl›y›
and›r›yordu. Jean ona ayak uydurmakta güçlük çekiyordu.
Sezon boyu herhalde lokanta olarak kullan›lan bir bambu
kulübenin çevresinden dolaflt›lar. Soluk ve kuru bir bitki
örtüsü, küçük kumullar›n üstünü kaplam›flt›. Plaj, birden
tüm aç›kl›¤›yla ayaklar›n›n alt›na serildi. Orada burada
uzanm›fl insanlar göze çarp›yordu

“Bak, gördün mü, pek kalabal›k de¤il” dedi Jean. 
Madeleine kocas›n› daha da uza¤a sürükledi. 10 dakika-

l›k bir yürüyüflten sonra durdular. Çevresine kurumlu bir
ifadeyle flöyle bir bakan Madeleine, yataca¤› yeri seçti. En
yak›ndaki insanlar bile yüz metre kadar uzaktayd›. Rahat-
s›z edici bak›fllardan sak›nmas›na gerek yoktu art›k. Jean
yine de, daha güvenli olsun diye, dalgalar›n kumsala siyah
bir dantel gibi b›rakt›¤› yosunlardan, kuru sazlardan ve
yanm›fl tahta parçalar›ndan bir korunak oluflturdu. Bu ifl
baya¤› da hofluna gitmiflti. Kendisini hem biraz Robinson 
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gibi hissediyor, hem de alelade bir eskici gibi görüyor, bun-
dan da çifte bir haz duyuyordu. fiortunu ve gömle¤ini ç›-
kard›. Orta boylu say›l›rd›. Dar mayosuyla kan ter içinde
e¤ilip kalkarken göbe¤i onu rahats›z ediyordu. Keflke bir-
kaç kilo verebilseydi! Yapmaya çal›flt›¤› korunakta aç›lan
delikleri t›kamak için bir dal parças› buldu¤unda, adeta il-
kel bir insan›n sevincini yafl›yordu. Sonunda Madeleine’in
arkas›na geçip soyunabilece¤i kadar korunakl› bir siper
yapmay› baflarm›flt›. 

“Bu yana bakma!” dedi kar›s›.
Jean bu söze itirazs›z uydu. Sabahtan beri ne denli mut-

lu oldu¤unu düflünüyordu. Uyumlu bir evlili¤i vard›. (Ne
kadar ender rastlan›yordu böylesine!) Çocuklar› yoktu.
(Hiç ihtiyac›n› duymam›flt› bunun!) Mesle¤ini ise büyük
bir istekle sürdürüyordu. (Ulusal Bilimsel Araflt›rmalar
Merkezi’nin yöneticisiydi.) Elektrik ak›m›n›n sinir sistemi
üzerindeki etkilerini incelemeye bafllad›¤›ndan bu yana,
çözülen her sorunun bir baflkas›n› do¤urdu¤una inan›yor-
du. Beyin yap›s›n›n gizleri, araflt›rmay› derinlefltirdikçe da-
ha da art›yordu sanki. Hele, çal›flmalar› de¤iflik konular›
kapsayan genç bir araflt›rmac› grubunu yönetti¤inden beri,
bu duygusu daha da yo¤unlaflm›flt›. Laboratuvar›nda her
olup bitenle ilgilenme zorunlulu¤u, ço¤u kez bir y›¤›n çe-
liflkinin ortas›nda kalmas›na neden olurdu. Bu da, onlara
hâkim olamama kayg›s›n› yarat›rd› Jean’da. Bu dan›flma ve
denetleme görevi, kendi araflt›rmalar›n› h›rsla sürdürmesi-
ni engellemiyordu.

O s›ralarda, araflt›rmalara haz›rlanm›fl hayvanlarda,
rinensefalondaki elektrik uyar›lar›yla ilgili bir seri deney
haz›rl›yordu. Bu, yürütmesi ve de¤erlendirmesi güç, ama
heyecan verici bir iflti. Carisey’in bensiz devam etmesine
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izin vermemeliydim. Tüm ayr›nt›lar›yla not tutamayabilir,
çok yüksek dozda uyar›lar kullanabilirdi! Son defas›nda,
yine bir elektrik ak›m› s›ras›nda yüksek dozda uyar› kulla-
narak, uzak mesafedeki di¤er yap›lar›n da olumsuz etkilen-
mesine yol açm›flt›. Bu da, her türlü yer tespitini imkâns›z
k›lm›flt›... Jean mesle¤i ile ilgili düflüncelerden kendini bir
anda s›y›rd›. Bu sekiz gün boyunca Madeleine’den baflka
hiçbir fleyle ilgilenmek istemiyordu. S›rtüstü ç›plak günefl-
lenen kar›s›na, çal›l›klar›n üstünden bir göz att›. Kendisi-
ni öylesine b›rakm›fl bu bembeyaz vücudu seyrederken,
dünyadaki güzelliklerin geçicili¤ini ve beraberliklerin yaz-
g›s›n› düflündü bir an... Kocas›n›n bu bak›fl›n› yakalayan
Madeleine, do¤al bir rahatl›kla gülümsedi ona. Ne kadar
da emindi kendinden! Jean bafl›n› geriye çevirdi¤inde, de-
niz k›y›s›nda ayaklar› suyun içinde gezinen birisini gördü.

“Dikkat!” diye f›s›ldad›, “Gelen biri var!…”
“Kimse göremez ki beni.”
“Tabii ki görür! Korunakta delikler var! Örtünsene!”
Madeleine bikinisinin üstünü gö¤süne çekti. Koruna-

¤›n önünde ayakta duran Jean, kendilerine ay›rd›klar› bu
köfleye düflüncesizce giren davetsiz misafire sert sert bakt›.
‹flledi¤i suçun fark›nda bile olmayan di¤eriyse, onlara bak-
madan geçip gitmiflti. Onun hemen arkas›ndan da, kilola-
r›n› atmak için koflan iki sersem belirdi. Jean birden kap-
lan kesildi. Bu kararl› hali sayg›s›zlar›n ad›mlar›n› h›zlan-
d›rm›flt›. Baflka kimsenin kalmad›¤›n› görünce, sonunda
denize girmeyi düflündü. Madeleine ise yüzmeyi bilmez,
ö¤renmeyi de reddederdi. So¤uk suda titremek fikri ona
çok itici gelirdi. Ayn› kendisinin araba kullanmaktan çe-
kinmesi gibi. Ödeflmifl say›l›rlard› yani. Gözlüklerini ç›kar-
d›. ‹çinde kald›¤› belirsizlik içinde bir an afallad›, sonra ye-
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niden toparland›. Dalgalara do¤ru koflup dald›. Önce ku-
laç atmay› denedi, sonra stil de¤ifltirdi ve aç›¤a do¤ru yüz-
meye bafllad›. Kar›s›n› kayg›land›rmaya dair gizli bir umut-
la tabii… Madeleine “Uzaklaflmayaca¤›na söz ver!” demifl-
ti. Oysa kar›s›na kan›tlamak istiyordu... Neyi kan›tlaya-
cakt› ki? Y›l›n on bir ay›n› kapal› bir yerde hareketsiz ge-
çirdi¤i, üstelik miyop oldu¤u ve göbek ba¤lad›¤› halde,
birçok genci tatmin edecek sportif bir baflar›y› gerçekleflti-
rebilece¤ini mi? Befl dakikaya kadar Madeleine’in kayg›l›
yüzü mutlaka koruna¤›n üstünden görünecekti. O zaman
k›y›ya geri dönecekti. Sudan ç›kt›¤›nda soluk solu¤a olma-
mal›yd›. Birkaç kez geriye bir göz att›. Kar›s› görünmüyor-
du. Biraz yorulmufltu... Yavafllad›. S›rtüstü yat›p dinlendi
bir süre. K›y›da hâlâ hareket yoktu. Onu merak etmeksi-
zin güneflleniyor olmal›yd›. Tam o s›rada, yüzünü seçeme-
di¤i bir kiflinin koruna¤a do¤ru a¤›r a¤›r ilerledi¤i fark et-
ti. Kollar›yla, bacaklar›yla suyu yararak ve köpürterek so-
luk solu¤a k›y›ya do¤ru at›ld›. 

Oraya vard›¤›nda adam uzaklaflm›flt› bile. Madeleine
ise b›rakt›¤› gibi yat›yordu. Kocas›n›n sular içinde soluk
solu¤a geldi¤ini fark edince bofl gözlerle “Ne bu halin?” di-
ye sordu. Ç›r›lç›plakt›, ama sanki giyinikmifl gibi do¤al ko-
nufluyordu. Jean gözlüklerini takt› ve bir süre solukland›,
Ah, Madeleine’in sol omzundaki flu ben. Bir an için oraya
bir öpücük kondurmak geçti akl›ndan. Ve yapt› da. Teni
›l›k, kadife gibi yumuflac›kt›. Birden onu arzulad›¤›n› his-
setti. Günefl alt›nda ç›r›lç›plakt›. Ne yaz›k ki, çevredeki in-
sanlardan dolay› olanaks›zd› bu. Ama akflam... Denizdeki
tedbirsizli¤ini k›nayaca¤›n› umuyordu hâlâ. Oysa Madelei-
ne, sadece saatin kaç oldu¤unu sordu.

“Ac›kt›m!” dedi çocuksu bir nefleyle mayosunu giyer-




