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ÖNSÖZ

İlk olarak 1848 yılında yayımlanmış bu eser, Dostoyevs-
ki’nin diğer gerçekçi ve karamsar eserlerine nazaran oldukça 
farklı bir üslupta kaleme aldığı kısa öyküsüdür. Kitaba adını 
verdiği Beyaz Geceler, St. Petersburg’ta mayıs ayının son haftası 
başlayıp temmuz ayının ortalarına kadar devam eden, geceleri 
havanın bir türlü kararmaması şeklinde görülen bir doğa ola-
yına verilen isimdir.

Hikâyenin kahramanı yalnız, sevgiye muhtaç bir karakter-
dir. St. Petersburg’un kasvetli beyaz gecelerinden birinde tesa-
düfen bir genç kadınla karşılaşır. Adı Nastenka olan bu genç 
kadınla beraber dört beyaz geceyi St.Petersburg sokaklarında 
geçirir. Karşılıklı tüm hayallerini ve anılarını paylaşırlar. Kita-
bın kahramanı bir 'hayalperest'tir. Yazar onu 'hayalperest' ola-
rak niteleyerek onun toplum tarafından dışlanmış olduğunu, 
aşkı ve tutkusu da dahil olmak üzere tüm hayatını gerçekte 
yaşamaya cesaret edemeyip yalnızca hayallerinde yaşadığını be-
lirtmek istemiştir. 

Bu beyaz gecelerde genç kadınla arasında bir bağ kuran 
kahramanımız, Nastenka’ya âşık olur ve onunla bir gelecek 
planlamaya başlar. Nastenka ise onu bırakıp gitmek zorunda 



Fyodor Mihayloviç Dostoyevski6

kalmış ve döndüğünde evleneceklerine dair söz vermiş olan 
sevgilisinin geri dönüşünü beklemektedir.

İçinde romantizme ait unsurlar da barındıran bu kısa öykü 
coşkulu bir ruh hâlini yansıtarak aynı zamanda toplumsal me-
sajlar da içermektedir.

Melinda Andonyan
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BİRİNCİ GECE

Sevgili okuyucu, o gece tıpkı gençlik günlerimizde olduğu 
gibi muazzam bir geceydi. Gökyüzü o kadar aydınlık, yıldızlar 
da o kadar parlaktı ki insan gördüğünde, “Böylesine müthiş 
bir gökyüzünün altında, nasıl olur da öfkeli ve huysuz insan-
lar yaşayabilir?” diye kendine sormadan edemezdi. Bu soru da 
yine gençlik dönemlerinden kalma bir sorudur. Dilerim, Tan-
rım yüreğinizin olabildiğince genç kalabilmesini nasip etsin.

Hırçın ve öfkeli insanlardan bahsedince o günkü uysallığı-
mı hatırladım. Sabahın erken saatlerinden beri içimi bunaltan 
garip bir can sıkıntısı içerisindeydim. Sanki bu dünyada yalnız 
kalmış ve herkes tarafından terk edilmiş hissediyordum. Tabii, 
herkes derken kimlerden bahsettiğimi merak etmeniz gayet do-
ğal. Gerçekten de tam sekiz yıldır Petersburg’ta yaşıyor olmama 
rağmen, tek bir dostum dahi olamamıştı. Sanki dostum olsa 
ne değişecekti ki? Petersburg’un tamamı benimdi zaten. Bu 
da bana fazlasıyla yeterdi. Bu sebeple Petersburg’ta yaşayanlar 
yazlıklarına gidince herkesin beni terk ettiğini sandım. Tek ba-
şıma kalmaktan korkuyordum. Tam üç gün boyunca, neden-
siz bir şekilde şehrin sokaklarında hüzünlü bir hâlde dolaştım 
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durdum. Nevskiy'e* gittim, parkta ve nehrin kıyısında dolaştım 
fakat yılın belirli zamanlarında şehrin bazı yerlerinde görmeye 
alışık olduğum tanıdık yüzlerden hiçbirini göremedim. Gerçi 
onlar beni gördüklerinde tanımazdı ama ben tanırdım. Hem 
de o kadar iyi tanıyordum ki yüz ifadelerinden onların sevinçli 
mi yoksa üzüntülü mü olduklarını anlar, onları sevinçli görün-
ce sevinir, üzüntülü gördüğümdeyse üzülürdüm. Üstelik Fon-
tanka'da** Tanrı’nın her günü karşılaştığım yaşlı bir adamla da 
neredeyse arkadaş olmuştuk. Kendinden emin bir hâli vardı, 
yüz ifadesi ise düşünceliydi. Yanımdan geçerken sürekli kendi 
kendine bir şeyler mırıldanır, sol kolunu ileri geri sallardı. Sağ 
elinde ise topuzu altın kaplama olan bir baston olurdu. Her 
gün aynı saatte, aynı yerde karşılaştığımızın o da farkındaydı. 
Benim varlığımla ilgilendiğini dahi düşünüyordum. Beni gör-
mediği zamanlarda üzüldüğünden emindim. Özellikle ikimi-
zin de mutlu hissettiği bazı zamanlar birbirimizi selamlardık. 
Geçenlerde tam iki gün birbirimizi görmemiştik. Üçüncü gün 
karşılaştığımızda da büyük bir sevinçle ikimiz de selamlaşmak 
için hızla ellerimizi şapkalarımıza götürmüş, neyse ki hemen 
fark edip her zamanki gibi karşılıklı bakışarak geçip gitmiştik.

Şehrin evlerini de tanıyordum. Sokaklarda yürürken her 
ev sanki bana bakıyormuş gibi gelirdi. Pencerelerinden âdeta 
bana “Merhaba!” der, “Nasılsın? Biliyor musun mayısta bana 
bir kat daha ekleyecekler.” ya da “Nasıl gidiyor her şey? Beni 
yarın restore edecekler.” veya “Duydun mu? Dün geceki yan-
gında neredeyse küle dönüyordum!” gibi sözlerle benimle ko-
nuşurlardı. Bu evlerden bazılarını daha çok seviyordum, onlar 
benim için daha değerliydi. Candan birer dost gibilerdi benim 
için.

*  Nevskiy Bulvarı günümüzde St. Petersburg’un en işlek caddesidir. Yak-
laşık üç mil uzunluğundaki cadde kültürel ve sosyal hayatın merkezi sayılmaktadır. 
(ç.n.)
**  Fontanka Nehri, Sankt Petersburg’tan geçen ve Neva Nehri’nin bir kolu 
olan nehirdir. (ç.n.)
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İçlerinden biri bu yaz bir mimar tarafından yenilenecek-
miş, bu yüzden de onu sık sık ziyaret etmem gerekecek. Tanrı 
korusun, başına bir şey gelmesin çünkü daha önce bir kere ya-
şandı. Açık pembe renkli bir eve olanları hiç unutamam. Han-
tal komşularına rağmen gururlu bir görünüşe sahip bu ev bana 
öyle güler yüzle, sevecenlikle bakardı ki içim mutlulukla do-
lardı. Geçen hafta, her zamanki gibi o sokaktan geçerken bana 
kederli bakışını fark ettim ve o hüzünlü sesiyle seslendiğini 
duydum: “Tanrı aşkına, şu hâlime baksana! Her yerimi sarıya 
boyamışlar, acımasız bunlar, caniler. Öyle boyamışlar ki ne bir 
sütun kalmış boyanmamış ne de bir parmaklık.” Onu öyle gö-
rünce ben de az kalsın üzüntümden sarılık oluyordum. O gös-
terişli hâlinden eser kalmamıştı; âdeta Çin İmparatorluğu'nun* 
rengine bürünmüştü ve onu bu hâliyle daha fazla görmeye da-
yanamıyordum.

Herhalde şimdi bunları duyduğunuzda Petersburg’u ne ka-
dar iyi tanıdığımı anlamışsınızdır.

Az önce de size bahsettiğim gibi tam üç gündür keder içe-
risindeydim, ta ki nedenini anlayana kadar. Sokaklarda sürekli 
gördüğüm şeyler sanki artık eski yerlerinde değilmiş gibilerdi. 
“O, burada değil; öteki, ortada görünmüyor; diğerinin ise ne-
rede olduğu belirsiz.” diye içim içimi yiyordu. Evde de durum 
aynıydı. İki gece boyunca evimde neyim eksik, neden böy-
le rahatsızım diye kendimi yiyip durdum. Şaşkın bakışlarla is 
tutmuş yeşil duvarlarımı ve Matryona’nın el sürmediği tavan-
da asılı duran örümcek ağlarını gözden geçirdim. Evde olan 
her bir eşyayı, sandalyeleri dahi inceleyip içimdeki sıkıntının 
nedenini bulmaya çalıştım. Çünkü biliyorum ki evimde bir 
sandalyenin bile yeri değişse hemen keyfim kaçar, sinirden kri-
ze girerdim. Ardından pencerelere baktım öylece, boş boş. Bir 
baba şefkatiyle Matryona’yı yanıma çağırıp tavanda bulunan 

*  Çin İmparatorluğu’nun bayrağının rengi sarıdır ve üzerinde de ejderha 
resmi bulunmaktadır. Burada bayrağın rengine atıfta bulunulmuştur.
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örümcek ağları ve pasaklılığı yüzünden onu fazla üzmeden 
azarladım. O ise ancak şaşkın şaşkın yüzüme bakmakla yetindi 
ve umursamazca tek bir söz söylemeden yerine gitti. Tavandaki 
örümcek ağları da öylece oldukları yerde asılı kaldı.

Sonunda bu sabah sorunun ne olduğunu anlayabildim. 
Herkesin Petersburg’taki yazlıklarına gitmek için şehri terk et-
tiğini fark edememiştim. Şehri yani beni bırakıp gitmişlerdi! 
Üslubumu bağışlayın lütfen ama Petersburg’ta bulunan herkes, 
ya yaz tatili için yazlıklarına çoktan gitmişti ya da gidiyordu. 
Çünkü görünüşü ihtişamlı her adam günlük işlerini bitirip 
bir taksi çağırır ve yazlıktaki yuvasına dönen saygıdeğer bir 
aile babası rolünde çekip giderdi. Bu tarz insanlar çevrelerine 
sanki, “Sadece geçerken bir uğrayıverelim dedik. İki saat sonra 
yazlığa geçiyoruz.” izlenimi vermeye çalışıyor gibiydiler.

Üç gündür insanların davranışları gözüme bir başka gö-
rünmeye başlamıştı. Örneğin, bir genç kadın bembeyaz, has-
sas parmaklarıyla cama vurur ve çiçekçiyi yanına çağırıp çi-
çek almak ister, ben ise bu şehrin havasız apartmanında çiçek 
keyfi yaşamak için değil de onu yazlığa götürmek amacıyla 
aldığını hemen anlardım. Bu tarz şeyleri anlamakta yetenek-
liyimdir. 

Kimin hangi yazlıkta kaldığını görür görmez insanın yü-
zünden anlıyordum. Kamenny ve Aptekarsky Adaları'nda* 
yaşayanların ya da Peterhof Caddesi** boyunca oturanların 
tavırları öyle zarif, yazlık elbiseleri öyle şık ve şehre inerken 
kullandıkları arabaları öyle pahalıydı ki onları fark etmemek 

*  Kamenny Adaları, St. Petersburg kentindeki Neva deltasında bulunan 
üç adadan oluşur; kanallarla bölünmüş, köprülerle birbirine bağlanmış, içinde lüks 
villaların bulunduğu bir grup adadır. Aptekarsky Adası ise Rus aristokratların gelip 
mülk inşa etmeleriyle bir tatil beldesi hâline dönüşmüş bir adadır, yaklaşık iki kilo-
metrekarelik bir alana sahiptir. (ç.n.)
**  Peterhof Caddesi, Petersburg’un yüksek tabakadan ailelerinin ve kıdemli 
memurlarının yazlık evlerinin bulunduğu cadde. (ç.n.)
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