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Özgürlük her zaman ekmekten daha lezzetli, güneşten daha güzeldir.

“Şimdi sokaklarda kendi sessiz mabedinden gürültülü şehre çıkmış bir yabancı, bir 
münzevi gibi dolaşıyordu. Her şey ona yeni ve tuhaf görünüyordu. Ancak etrafında 
gürleyen ve hareket eden bu dünyaya öyle yabancıydı ki…”

Dostoyevski’nin ilk dönem eserlerinden olan Ev Sahibesi, ilk olarak Ekim 1847’de, ünlü 
Rus edebiyat dergisi Otechestvennye Zapiski’de iki bölüm halinde yayımlandı. Rus 
folklorundan izler taşıyan ve otobiyografik ögeler içeren bu uzun öykü, yarattığı 
karakterlerle ve kişilik analizleriyle, yazarın ustalık dönemi yapıtlarının oluşmasında 
diğer öyküleriyle birlikte büyük bir öneme sahiptir.

Öykü, bilime ilgi duyan, kendi hâlinde, doktorasını yeni bitirmiş genç bir adam olan 
Ordinov’un, yaşadığı evden taşınmak zorunda kaldığı bir dönemde, tesadüfen 
karşılaştığı ve çok etkilenip kiracısı olduğu bir kadına duyduğu takıntılı sevgisi ve 
akabinde gelişen tuhaf olaylar ekseninde şekillenir.

Ordinov’un giderek aşka ve tutkuya dönüşen hisleri, yaşadığı iç hesaplaşmaları ve 
hayal ile gerçeği birbirinden ayıramayacak kadar etrafına yabancılaşması, 
Dostoyevski’nin psikolojik çözümlemeleriyle eşsiz bir anlatıma dönüşür.

9 786257 406338

iç sayfalar: 60 gr holmen
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ÖNSÖZ

Ev Sahibesi, Dostoyevski’nin 1847 yılında yazdığı bir uzun 
öyküdür. Her ne kadar yayımlandığı dönemde olumsuz yo-
rumlarla ve tepkilerle karşılaşmış olsa da günümüzde Dosto-
yevski’nin en değerli eserleri arasında yer almaktadır.

Birçok eserinde de karşılaştığımız üzere yalnızlık, toplum-
dan soyutlanma, ölüm, hastalık gibi konular Dostoyevski’nin 
bu eserinde de genişçe yer tutmaktadır. Psikolojik tasvir ve 
tahliller yaparak insan ruhunu ve içgüdülerini açık açık ortaya 
koymakta ve yalın anlatım tarzıyla okuyucuyu derinden etkile-
mektedir.

Her ne kadar hikâyenin ana konusu Ordinov’un kilisede 
görüp beğendiği Katerina’ya karşı hissettiği tutkulu aşk olsa da 
karşımıza hayatın gerçekleri ile hayalleri arasında sıkışmış bir 
karakter de çıkmaktadır ve hayatla aşka dair yapılan sorgula-
malarda neyin gerçek neyin düş olduğunun ayrımı net bir şe-
kilde yapılamamaktadır.

Melinda Andonyan
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BİRİNCİ BÖLÜM

I

Nihayet Ordinov, oturduğu evi değiştirmeye karar vermişti. 
Bir odasını kiraladığı evin sahibi fakir, yaşlı ve dul bir memur 
karısıydı; ay sonunu bile beklemeden aniden Petersburg’dan 
ayrılmış ve taşradaki akrabalarının yanına gitmişti. Genç adam 
daireyi boşaltmak zorunda olduğu için üzülüyordu. Kendisi 
yoksul, ev kiraları ise yüksekti. Ev sahibinin gidişinin hemen 
ertesi günü şapkasını aldı ve Petersburg’un mahallelerinde do-
laşıp kapılara asılmış ilanlara bakarak uygun bir ev bulmaya 
çalıştı. Yoksul bir ailenin yanında bir oda aradığı için özellikle 
büyük, içleri kalabalık ve boya badanası eskimiş binalara bakı-
yordu.

Uzun süren araştırmalardan sonra içinde yepyeni duygula-
rın belirmeye başladığını fark etti. Daha öncesinde hiç böyle 
hissettiğini hatırlamıyordu; o yüzden ilk başta hiç önem ver-
medi ve dalgın dalgın ilerlemeye devam etti. Fakat sonra ha-
fiften dikkat kesilmeye ve ardından da tüm dikkatini ve ilgi-
sini vererek etrafı gözden geçirmeye başladı. Gürültü içindeki 
hareketli sokaklar, kalabalık, yenilikler ve bu yeni yaşam tarzı 
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onu iyiden iyiye etkilemişti. Hayatı boyunca çalışıp yaşadığı 
sıkıntılardan kurtulmaya çabalayarak huzur arayan Petersburg-
lu işadamları bu günlük hayatın sıradanlığıyla ilgilenmezdi. 
Oysa bu rutin düzen Ordinov’u içten içe sevindirmiş ve de-
rinden etkilemişti. Solgun yanakları hafif pembeleşmiş, gözleri 
ise beliren yeni bir umutla parıldamaya başlamıştı. Sanki daha 
öncesinde hiç nefes almamış gibi soğuk ve temiz havayı içine 
çekti. Kendini son derece hafiflemiş hissediyordu.

Ordinov’un her zaman sakin bir yaşamı olmuştu. İçine 
kapanık bir yapısı olduğu için toplumdan uzak bir hayat ya-
şardı. Üç yıl önce doktorasını tamamladıktan sonra mümkün 
olduğunca özgürlüğüne kavuşunca o güne kadar yalnızca adını 
işitmiş olduğu yaşlı bir adamın evine gitmiş ve resmi kıyafeti 
içerisindeki uşağı onun geldiğini haber vermesi hususunda razı 
edip onun kapıya geri gelişini uzun bir süre beklemişti. Ardın-
dan eski aile konaklarında bulunan, yüksek tavanlı, loş ve için-
de çok fazla eşya bulunmayan bir salona alınmıştı. Orada onu, 
göğsünde madalyaları bulunan, babasının dostu ve meslektaşı 
olan ak saçlı vasisi karşılamıştı. İhtiyar adam ona bir miktar 
para vermişti. Miktarca pek bir değeri yoktu ama bu para ona 
dedelerinden kalma bir paraydı; aile borçlarına karşılık icra ka-
nalıyla satılan malların parasıydı. Ordinov, bu parayı kayıtsızca 
almış ve vasisi ile bir daha görüşmemek üzere vedalaşıp dışarı 
çıkmıştı. 

Soğuk ve puslu bir sonbahar akşamıydı. Genç adamın aklı 
düşüncelerle doluydu, her nedense içinde bir hüzün vardı ve 
bu canını sıkıyordu. Gözlerinden ateş çıkıyor gibiydi; bazen 
titreyerek üşüyor bazense sıcaklıyordu. Yolda yürürken elin-
deki parayla iki veya üç yıl hatta kıt kanaat geçinirse belki de 
dört yıl idare edebileceğini hesaplamıştı. Hava artık kararmış, 
yağmur da çiselemeye başlamıştı. Önüne çıkan ilk odayı kira-
ladı ve bir saat içinde de taşındı. Sanki bir manastıra girmiş 
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gibi odasına kapandı ve dünyadan hemen ilgisini kesti. İki 
sene boyunca sürdürdüğü bu yaşam tarzı onu yabanileştirmiş, 
insanlardan uzaklaştırmıştı.

Ordinov, hiç farkında olmadan asosyalleşmişti. Dışarı-
daki gürültülü, hareketli, sürekli heyecan ve değişiklik için-
de olan, onu çağıran ve er ya da geç onun da içine karışacağı 
bambaşka bir hayatın varlığını unutmuştu. Böyle bir hayatın 
var olduğu hakkında şüphesiz bir şeyler duymuştu fakat onu 
hiç deneyimlememiş ve ilgisini çekip araştırma ihtiyacı dahi 
duymamıştı. Çocukluğundan bu yana kendine özgü bir şekil-
de yaşamıştı ve artık alıştığı bu yaşam tarzının dışına çıkması 
zordu. Onu dünyadan, bu günlük hayattan soyutlayan karşı 
koyamadığı büyük bir tutkusu vardı; o da bilimdi. Bu tutkusu 
onu gün geçtikçe yıpratıyor, zehiriyle uykularını bölüyor, te-
miz hava ve sağlıklı besinlerden mahrum bırakıyordu. Bu tut-
kuya kendini kaptıran Ordinov hiçbir şeyin farkında değildi. 
Gençti ve istediği tek şey buydu. Bu tutkusu onu bir çocuk 
gibi hayat karşısında güçsüz bırakmış ve günü geldiğinde in-
sanlar arasında yer bulamayacak hâle getirmişti. Akıllı insan-
lar, bilimi bir kazanç kapısı hâline getirmeyi bilmişlerdi ama 
Ordinov’un bu tutkusu yalnızca kendisine yönelttiği bir silah 
oluvermişti.

İlgisini çeken her işte olduğu gibi okuyup öğrenme isteği-
nin de mantıklı bir sebebi bulunmamaktaydı. Aksine bilinçsiz-
ce bir hevese dayanmaktaydı. Çocukluğunda dahi hiç kimseye 
benzemezdi; arkadaşları arasında tuhaf bir çocuk olarak görü-
lürdü. Ailesini hiç tanımamıştı. Bu garip tutumları ve insancıl 
olmayan hâli neticesinde arkadaşlarından sert ve kaba davra-
nışlar görmüştü ve bu da kendisini gün geçtikçe insanlardan 
daha da uzaklaştırmıştı.

Tek başına çalışırken de belirli bir sistemi olmamıştı. Hâlâ 
da bir düzen oturtamamıştı. Şu an bile üzerinde sadece bir 
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sanatçının sahip olduğu o ilk coşku, ilk heyecan ve ilk heves 
bulunmaktaydı. Kendine has bir sistem oluşturmuş ve zaman-
la bu sisteme kendini adapte etmişti. Ruhunu saran karanlık, 
belirsiz fakat olağanüstü fikirler yavaş yavaş aydınlanıp yepyeni 
bir şekle bürünerek doğuveriyordu. Ordinov, bu düşüncelerin 
gerçekçi, özgün ve eşsiz olduğundan tam olarak emin olamasa 
da bunu hissediyordu. Bu yaratma becerisi gün geçtikçe gelişi-
yor ve pekişiyordu. Fakat bu fikirleri düzenlemek ve yaratma 
sürecini bir eyleme çevirmek onun için hâlâ uzak, belki de çok 
uzak ya da büsbütün imkânsızdı. 

Ordinov, yaşadığı ıssız çölü birdenbire terk ederek gürültü 
içindeki bu hareketli şehrin ortasına düşmüş bir keşiş gibi so-
kaklarda dolaşıyordu. Herkes ona yabancı, her şey onun için 
yeniydi. İçinde bulunduğu ortam, bu hareketli yaşam ona o 
kadar yabancıydı ki içinde uyanan tuhaf duygulara dahi aldı-
rış etmedi. Sanki kendi yabaniliğinin farkında değildi. Aksi-
ne, uzun zamandan sonra yemeye içmeye kavuşmuş gibi bir 
sevinç hâli vardı üzerinde. Halbuki yeni bir eve taşınmak gibi 
oldukça sıradan bir eylemin bir Petersburglu için -bu Ordinov 
bile olsa- bu derece bir duygu durumu yaratması, insanı bu 
denli heyecanlandırması düşünülemezdi. Fakat gerçek şu ki 
daha öncesinde Ordinov kendi özel işleri için hiç şehre inme-
mişti.

Böylesine sokaklarda dolaşmak Ordinov’un çok hoşuna git-
mişti. Başıboş dolaşanlar gibi çevresindeki her şeyi dikkatle in-
celiyordu.

Gözlerinin önünde sergilenmiş bu canlı resmi sanki bir ki-
tabın satırları arasında kaybolmuş gibi hayretle izliyor ve bir 
anlam çıkarmaya çalışıyordu. Her gördüğünü dikkatle inceli-
yor, herkesin konuşmalarını özenle dinliyor ve sanki ıssız gece-
lerde içinde doğan düşüncelerle bunları kıyaslamak istiyordu. 
Birden oldukça önemsiz bir konuşmadan etkilenip şaşırıyor, 
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onun aracılığıyla yeni bir fikir geliştiriyordu. Ordinov, ilk defa 
bunca zaman kendini odasına hapsetmiş olmanın üzüntüsünü 
yaşıyordu. Dışarıda her şey daha canlıydı; nabzı daha kuvvetli 
ve hızlı atıyordu. Yalnızlık, üzerinde bir baskı yapıp onu bu-
naltmıştı. Yoğun çalışmalar sonucu gelişen zihni artık daha 
hızlı ve korkusuzca çalışıyordu. Ayrıca şimdiye kadar dışarı-
dan bildiği, daha doğrusu bir sanatçı içgüdüsüyle sezdiği bu 
yabancı dünyaya karışmak için bilinçsiz bir arzu duyuyordu. 
Kalbi şimdi elinde olmadan aşk ve ilgiye duyduğu özlemle at-
maya başlamıştı. Önünden geçen insanlara daha dikkatle ba-
kıyordu ancak bu insanlar hep yabancı, hep kaygılı ve düşün-
celiydiler. Ordinov’un kendine güveni yavaş yavaş azalmaya 
başladı; gerçekler onu eziyordu ve bu da ister istemez içinde 
saygıyla karışık bir çeşit korku hissi doğuruyordu. Hasta yata-
ğından yeni kalkıp duyduğu sevinç karşısında ışıklardan, pa-
rıltılardan, hayatın gürültüsünden ve kalabalığından başı dö-
nüp güçsüz düşen bir hasta gibi kendini yorgun hissediyordu. 
Üzgündü; canı sıkılmıştı. Hayatı, çalışmaları ve hatta geleceği 
için endişe duyuyordu. Üstelik zihninde beliren yeni bir dü-
şünce iyice huzurunu kaçırmıştı. Ordinov, aniden bu hayatta 
kimsesiz olduğunu ve ne bir seveni ne de bir sevileni olduğu-
nu anımsadı. Yolda yürürken konuşmaya gayret ettiği insanlar 
ona sert ve tuhaf bakışlarla karşılık veriyordu. Onun ya deli ya 
da tuhaf bir adam olduğunu düşündükleri belliydi. Ordinov, 
çocukluğunda dahi herkesin onun varlığından rahatsız olup 
kaçtığını hatırladı. İçe dönük yapısı ve sert karakteri karşısın-
da kimse ona yanaşmak istememişti. O zaman bile görünüşü 
onu diğer çocuklardan ayırıyordu. O an, kendisini bildi bileli 
herkesin ona sırt çevirdiğini ve onu tek başına bıraktığını fark 
etti.

Farkında olmadan Petersburg’un şehir merkezinden epey 
uzaklaşmıştı. Bir mahallede tenha bir handa yemeğini yedik-
ten sonra tekrar dolaşmaya başladı. Yine bir sürü cadde ve 
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