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Sevgi mahşer; ne yokta ne vardayım

Altta yalaz, üstte çakın; dardayım,

Seni benden ayrı kılan yardayım;

Sırattan ince bir tel çeker beni.

Yetik Ozan (Turgut Günay)

E
debiyat tarihindeki yeri sarsılmaz görünen Anna 

Karenina, uzun betimlemeler ve bitmeyen iç 

monologlara alışkın her “A kuşağı” okurun elinden 

bir kez geçmiştir. Anna Karenina gibi bir aşk 

yaşamayı arzulamayan kadın, Kont Vronski gibi 

sevilmeyi dilemeyen erkek var mıdır acaba? Ancak çoğunluğun tercihi, klasik 

romanlara benzeyen uzun, sıkıcı ve güvenli evlilikler olur. 

Rahat hayatına karşılık aşk ve tutkuyu, en sonunda da ölümü seçen Anna’yı 

ölümsüzleştiren, bu ironidir bana kalırsa. Ne yazık ki, hem kurtların doyması, 

hem de kuzuların sağ kalması mümkün değil!

Peki, en yaşlısı 1980’lerde doğan, hız çağı X, Y, Z kuşaklarına Anna Karenina 

nasıl okutulur, nasıl anlatılır? 

Bir kadının tutkularının, acılarının, tıkanmışlığının, gözü karalığının, iç 

savaşlarının anlatıldığı roman, bir kez daha beyazperdeye aktarılmalı demiş 

yönetmen Joe Wright. Çağın iletişim anlayışına uygun olarak, romandaki 

sesli harfleri çıkarmış, başdöndürücü bir tempoyla dönen dekorun, kostüm 

ve mücevherlerin anaforuna salıvermiş izleyenleri. 

“Mutlu aileler hep birbirine benzer ama mutsuz ailelerin hepsinin farklı 

mutsuzluğu vardır.” Böyle başlar Anna Karenina’nın öyküsü... Güvenli, 

heyecansız bir evliliği olan güzel aristokrat kadın, genç Kont Vronsky’e âşık 

olur. Hamile kalır ve sevgilisiyle İtalya’ya gider. 

Mutlu son mu? Ne gezer… 

Ayfer Niğdelioğlu 
ayfer.nigdeli@gmail.com
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Halil Cibran şöyle söylemiş: ”Evim der ki, “Beni bırakma, 
çünkü burada senin geçmişin yaşıyor.” Yolum der ki, “Gel 
ve beni izle, çünkü ben senin geleceğinim.” Ve ben hem eve, 
hem de yola derim ki, “Benim ne geçmişim, ne de geleceğim 
var. Eğer kalırsam, kalışımda bir ayrılış vardır; gidersem, 
ayrılışımda bir kalış.”

Bu sıkışmışlık bir aşkı daha tüketiyor. Güzel Anna içi 
karardıkça hayatını dırdır makamında sorgulamaya, cevapları 
Vronsky’de aramaya başlıyor. 

Anna’yı umutsuzluğa sürükleyen tek neden evliliğine 
benzemeye başlayan aşkı değil elbette! Babasının yanında 
bıraktığı oğlu... Boşanmaya razı olmayan kocası…
 Karısını cezalandırdığını sanan Karenin, 20. yüzyıl Fransız 
yazarlarından Sacha Guitry ile tanışsaydı alacağı tavsiye 
muhtemelen şu olurdu: “Karınızın sevgilisine vereceğiniz en 
büyük ceza “Sende kalsın.” demektir.” 
Vronski’yle evlenemediği için toplumdan dışlanması 

olarak gösterilen Levin, aynı itibarı filmde 
de görüyor. Anna-Vronsky-Karenin üçlüsü, 
sanatlarını tiyatro dekorları arasında icra 
ederken, Levin’li sahneler doğada, güneş 
altında çekilmiş. Aristokratların sığ yaşamına 
yapılan bu eleştiri, çeyrek yüzyıl sonra 
yaşanacak büyük rejimsel değişimin habercisi 
adeta.
 
Olaylara bakışı, çevresindekilere göre daha 
derin ve geniş, hırslarından arınmış, çiftlikte 
kendi halinde yaşayan Levin, toplumun 
onayladığı kadın Kitty’nin de mutlu kocası. Ve 
işte bu yönüyle Tolstoy’dan ayrılmakta! 
Varlıklı bir aristokrat olmakla birlikte, 
etrafında gördüğü yoksulluk ve yozlaşmaya 
kayıtsız kalamayan Tolstoy, isyanını durmadan 
yazarak dillendirmiş. Bu varoluş kaygısıyla 
daha çok üretmiş, daha çok kazanmış fakat 
dünyayı değiştirememiştir. Levin karakterinin 
dinginliğine bir türlü erişemeyen yazar, 
çevresine bir göz atmış ve sorunların 
kaynağını görmüştür: Karısı Sofya Andreyevna. 
Bir doktorun iyi eğitim almış kızı Sofya, 
kendisinden çok yaşlı,  varlıklı ve entelektüel 
yazarla evlendiğinde 17 yaşındaydı. 48 yıllık 
evliliği boyunca 13 çocuk doğurdu, onların 
tamamını evde kendisi eğitti. Çiftliği idare etti. 

da hepsinin üstüne eklenince, 
Anna’nın aşkının başladığı tren 
istasyonu, hayatının sonlandığı yer 
olur. Boşamayarak kendisini özgür 
bırakmayan kocası ve yeterince 
sevmeyerek savunmasız bırakan 
sevgilisini cezalandırmanın yolunu 
bedeninde bulur güzel kadın. 
Anna’nın son cümlesi, aşkı için 
ölümü seçen bir kadının hatırasına 
hürmeten fazla vurgulanmıyor: “Bizler 
yeryüzüne birbirimizden nefret etmek, 
bundan ötürü de hem kendimize hem 
de başkalarına acı çektirmek için 
salıverilmedik mi? Hem onun cezasını 
vereceğim, hem de her şeyden de, 
kendimden de kurtulacağım.”
Anna Karenina intihar eden pek 
çok kadın kahramandan bir yönüyle 
ayrılmaktadır: Yasak aşkını toplumdan 
gizlememe cesaretiyle. Ancak zor olan 
aşka düşmek değil, aşktan sağ salim 
çıkabilmek. Yar için ağlayan gözünden 
olur demiş atalarımız.

Tolstoy’un yaşamöyküsüne baktığımızda, 
Anna Karenina karakterlerinden 
Levin’de yazarın bizzat kendisini 
buluyoruz. Güven, dürüstlük simgesi 

Yazarın Savaş ve Barış, Anna Karenina 
gibi dev romanlarının taslaklarını günü 
gününe temize çekti. Kocasının bütün 
eserlerinin tanığı, düzeltmeni ve sonra 
da yayıncısı oldu. Tolstoy’a uygulanan 
sansürle mücadele etti, yazarın 
hayatının dünyevi tarafını çekip çevirdi. 

Tolstoy bütün kazandıklarını dağıtmak, 
bağışlamak istiyor ve bir yandan da buna 
engel olmak isteyen Sofya ile mücadele 
ediyordu. Kendine yeni bir hayat kurmak 
için yollara düştüğünde 82 yaşındaydı 
yazar. Bir tren istasyonunda zatürreye 
yenik düşen Tolstoy’un ölümünden 
sonra da Sofya onun için çalışmaya 
devam etti. Kütüphanesini katalogladı, 
eserlerini yaşattı, çeviriler yaptı. 
Tolstoy’un hem karısı, hem ilham 
kaynağı, hem sekreteri hem de yayıncısı 
olan Sofya’nın   evliliği ise bir cümleye 
sığmış.
 
“Eğer Lyovoçka (Tolstoy), kadınları 
yazdığı kadar iyi tanımış olsaydı, onunla 
çok mutlu bir hayatımız olurdu.”
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